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ГЛАВА  УГКЦ : “ПРОХАННЯ ПАПИ ФРАНЦІШКА УКРАЇНСЬКА ІКОНА  
“МИЛОСЕРДЯ ДВЕРІ” БУДЕ ВІДКРИВАТИ РІК 
БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ У ВАТИКАНІ” 
На прохання Святішого Отця Франциска 
українська стародавня ікона Богородиці 
«Милосердя двері» з польського міста Ярослав 
відбуде до Ватикану, щоб у вівторок, 8 грудня, 
відкрити ювілейний Рік Божого милосердя у 
всій Католицькій Церкві. 
Про це розповів Патріарх УГКЦ Святослав 
(Шевчук) під час зустрічі з молоддю в 
Патріаршому соборі Воскресіння Христового у 
Києві, повідомляє Департамент інформації 
УГКЦ         Продовження на другій стопінці 

          Святого і всехвального апостола                   
                  Андрея Первозваного   

   Тропар:  Як первозваний з апостолів і як верховного 
брат Владиці всіх, Андрею, молися, мир вселенній дару-
вати і душам нашим велику милість. 
  Кондак: Мужности богогласника, якого ім’я святкуємо, 
і верховного послідувателя Церкви, Петрового родича 
возхaвім, бо , як давно тому, так і нині до нас закликав: 
Прийдіть   - ми знайшли, кого бажали. 

БОЖЕ ВЕЛИКИЙ, ЄДИНИЙ, НАМ УКРАЇНУ ХРАНИ!  PRAY FOR UKRAINE. 

Сердечнo вітаємо Преосвященного Владику Петра Стасюка  
з нагоди відкриття відновленої церкви  і Архиєрейської Св. Літургії. 

 Також вітаємо гостей та присутних парафіян з цієї радісної нагоди, що після 
довгої перерви, парафіяльна церква відкрита для всіх відправ. 
Висловлюємо щиру подяку Преосв. Владиці Петрові, п. Василеві Куршнічук,п-і 
Марії Макогон за всі старання  та поміч. Як також  всім які причинилися до 
відновлення церкви. Молимо Господа Бога, щоб вигагородив щедрими 
ласками.           о. Зенон Хоркавий,  п-і Ольга Юрца Голова Парафіяльної Ради 

Сьогодні  буде ТРЕТА ТАЦА  - АНДРІЇВ ГРІШ  
           Просимо причинитися пожертвою. Заздалегідь щиро дякую. 

http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_na_prohannya_papi_frantsiska_ukrainska_%D1%96kona_miloserdya_dver%D1%96_bude_v%D1%96dkrivati_r%D1%96k_bozhogo_miloserdya_u_vatikan%D1%96_75487.html
http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_na_prohannya_papi_frantsiska_ukrainska_%D1%96kona_miloserdya_dver%D1%96_bude_v%D1%96dkrivati_r%D1%96k_bozhogo_miloserdya_u_vatikan%D1%96_75487.html
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimm7O9hMjJAhUF3KYKHVqyCbYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fapostol1.prihod.ru%2F&psig=AFQjCNEce8Hstbe_3eyFerRNalpkJ3ksJQ&ust=1449518698863509


Продовження з першої сдторінки 
Ярославська ікона «Милосердя двері» вважається чудотворною та 
коронована коронами святого Папи Івана Павла ІІ 1996 року. 
Після того як комуністи закрили храм УГКЦ у Ярославі ікона «Милосердя 
двері» багато років перебувала в музейних фондах. Сьогодні юридично 
вона є власністю польської держави,але УГКЦ вдалося зробити так, аби 
ікону повернули до храму... 
Предстоятель УГКЦ розповів передісторію того, як ікона «Милосердя 
двері» поїде до Ватикану. 
«Учора почав свої передріздвяні реколекції Папа Франциск. Проповідує 
йому реколекції отець Раньєро Канталамесса – офіційний проповідник 
Папського дому ще з 1980 року. …А минулого тижня він проповідував 
реколекції для єпископів Синоду УГКЦ та для римо-католицьких 
єпископів України. На закінчення реколекцій я подарував йому копію ікони 
Богородиці з міста Ярослава, яка називається «Милосердя двері». Папа 
Франциск почув про ікону «Милосердя двері» від отця Раньєро і сказав, 
що хоче, аби оригінал цієї ікони був у Римі до вівторка, тобто на початок 
Року Божого милосердя. У понеділок до обіду вона має бути вже у 
Ватикані. І ось від вечора п'ятниці дипломати Польщі при Ватикані, 
польські урядовці та наші отці працюють над тим, як цю стародавню ікону 
доставити до Рима. Уже завтра зранку ікона у супроводі десяти людей, 
шестеро з яких охоронці, поїде до Рима», – розповів Блаженніший 
Святослав. 
Ікона «Милосердя двері» у нашій Церкві також буде офіційною іконою 
Року Божого милосердя. Її виставлятимуть в усіх катедрах нашої Церкви. 
«Що це означає для нашої Церкви, для нашого народу, годі збагнути. Адже 
ми так давно шукали способу, аби вся Католицька Церква молилася за 
Україну. Бо зараз на наші плечі лягають дуже тяжкі тягарі... І так виглядає, 
що Богородиця особисто бере на себе всі необхідні справи, аби промовити 
слово за Україну. І де? У Римі», – зауважив Глава УГКЦ. 
  

Ukrainian Association Sunshine  &  Hoverla Male Voice Choir 
invite you to an afternoon of Karaoke Carols, Ukrainian Hall, 83-87 Suspension St., 

Ardeer Saturday 19th December, 2015. Time: 3:00 pm to 5:00 pm  
Tickets $15 Adults, $5 Children  Bookings: Michael Dykun 9370-2943 (table of 10) 

Program  - Short concert, St. Nicholas  &  gifts, Ukrainian and English carol singing  

     КОЛЯДКИ ПРИ СВІЧКАХ 
Парафіяльна Рада Катедральної парафії запрошує усіх наших парафіян, гостей та 
сусідів на вечір колядок при свічках, який відбудеться на травнику з боку катедри у 
п’ятницю 18-го грудня від 7 год. вечора. Запрошуємо разом із нашими сусідами 
поділити радість Христового народження.     
CAROLS BY CANDLELIGHT: on cathedral church grounds on Friday 18th Decem-
ber from 7.00pm. Everyone is invited to attend. 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

13.12 15 
НЕДІЛЯ 

Гл. 3      28-ма  НЕДІЛЯ 
ПO П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 
Aп. Андрея Первозваного 

 
9.00  Свята Літургія   

за всіх вірних Кол .1, 12-18  
 Луka  14,.16-24 

14 12. 15 
ПОНЕДІЛОК  Пророка Наума  

 Свята Літургія   
Євр. 8, 7-13 

 Лука 20,27-44 

15.12. 15 
ВІВТОРОК Пророка Авакума 

9.00 
ранку

Свята Літургія   Євр..4, 1-13 
 Л.ука. 21, 12-19 

16.12. 15 
СЕРЕДА Пророка Софонії  9.00 

ранку
 

  Свята Літургія   
Євр. 5, 11 –6,8 

 Лука. 21, 57, 10 

17.12. 15 
ЧЕТВЕР Вмч.  Ваввари 

9.00 
ранку 

  Євр..7, 1-16 
Лука  21, 28 –33 

18.12,15 
П’ЯТНИЦЯ Прп.Сави Освященного 

 
9.00 

ранку

Свята Літургія 
 

Євр,.7,18-25 
Лука 21,37-

19. 12.15 
СУБОТА Св. Миколая   

9.00 
ранку

Свята Літургія   Євр..13, 17-21 
Лука  6, 17-23 

20.12. 15 
НЕДІЛЯ 

 Гл. 4     29-та  НЕДІЛЯ 
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ  

Св. Амбросія  

9.00 
ранку

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

Кол..3, 4-11 
 Лука  17, 12-19  

Email: eparchy@catholicukes.org.au                                          Web: www.catholicukes.org.au 

Катедральна Парафія 
North Melbourne 

Phone  9320 2566 
Fax    9320 2544 

Монастир Сестер Василіянок 
North Melbourne 

Phone/Fax 
9329 0749 

Парафія Покрови Пресвятої Богородиці Geеlong    Phone/Fax 5278 8349, mob. 0417 060 892 

 У  четвер 17.12.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care в годині 11.00 

ПОЖЕРТВА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ:  $100 Др. А. і Н Солочинський, С. 
Прокопович. $50 Е. Слободян. $20 П. Демянчук.  

 РІЗДВ’ЯНІ ПОЖЕРТВИ: $200 Др. А. і Н Солочинський, $100 С. 
Прокопович.$20: П. Демянчук, Е. Слободян.                                                                            
     Всім жертводавцям сердечна подяка 

Минулої неділі на тацу було зібрано $247.35.   
Третя таца на прекрасу церкви $153.40    За пожертви  щира подяка 

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР 
 Сюогодні Традиційний Різдвяний Базар у нашій парафії  після Святої Літуургії 
у церковній залі. На Базарі буде смачне барбек’ю подяка усім парафіянам за 
жертвену пітримку парафії, а також присутні  зможуть придбати 
пшеницю і мак на кутю, ковбаси, солодке печиво, вареники  та багато іншого. 
Прихід з базару, як завжди, призначений на потреби нашої церкви. 
Звертаємося з проханням до всіх присутних підтримати Базар. 
Парафіяльна Рада надіється на добрий та щирий відгук наших парафіян. 



ПАПА ФРАНЦИСК НА ПЛОЩІ СВЯТОГО ПЕТРА У ВАТИКАНІ 8 ГРУДНЯ 
ПРОГОЛОСИВ ПОЧАТОК СВЯТОГО РОКУ МИЛОСЕРДЯ 
У вівторок, 8 грудня 2015 р., в урочистість Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії, 

Папа Франциск очолив на площі Святого Петра у 
Ватикані Євхаристійне богослужіння з нагоди 
відкриття надзвичайного Святого Року.  
«Цей надзвичайний Святий Рік є даром 
благодаті. Перейти через ці Двері означає 
відкрити глибину милосердя Отця, Який всіх 
приймає й особисто виходить назустріч кожному. 
Це Він нас шукає, Він виходить нам назустріч. 
Це буде рік, під час якого слід зростати в 
переконаності у милосерді… Сьогодні тут в Римі 
та в усіх дієцезіях світу, переходячи через Святі 
Двері, хочемо також згадати про інші двері, які 

п’ятдесят років тому Отці Другого Ватиканського Собору відчинили навстіж перед 
світом. Цю річницю слід згадувати не лише з огляду на багатство документів, 
залишених Собором, які до сьогодні дозволяють перевіряти величезний поступ, 
здійснений у вірі. Собор, насамперед, був зустріччю. Справжньою зустріччю між 
Церквою та людьми нашого часу. Зустріччю, позначеною силою Святого Духа, Який 
спонукав Свою Церкву відплисти з мілини, яка на довгі роки замкнула її у собі самій, 
щоб з ентузіазмом повернутися на місійний шлях. Це було повернення на шлях, який 
веде до зустрічі з кожною людиною там, де вона перебуває: в її місті, домі, місці 
праці… повсюди, де б не перебувала людська особа, Церква покликана досягти її, 
приносячи радість Євангелія, милосердя і Боже прощення. Це місійна спонука, яку, 
отже, після цих десятирічь, знову приймаємо з такими ж силою та ентузіазмом. 
Ювілей спонукає нас до цієї відкритості та зобов’язує нас не занедбувати духа Другого 
Ватиканського Собору, духа Милосердного Самарянина, як говорив блаженний Павло 
VI під час закриття Собору. Переходити сьогодні через Святі Двері зобов’язує нас 
наслідувати милосердя доброго самарянина», – наголосив Папа Франциск серед 
іншого у своїй проповіді. 
Проголошуючи ювілейний Рік Божого милосердя, Папа Франциск молився перед 
стародавньою українською іконою Богородиці, яка 
називається «Милосердя двері». На прохання 
Святішого Отця Франциска українська стародавня 
ікона була доставлена до Ватикану з польського міста 
Ярослав, щоб відкрити ювілейний Рік Божого 
милосердя у всій Католицькій Церкві. 
Образ Богородиці та Ісуса Христа, який датується ХVІІ 
ст., походить з собору Української Греко-Католицької 
Церкви у польському місті Ярослав. Ярославська ікона 
«Милосердя двері» вважається чудотворною та коронована коронами святого Папи 
Івана Павла ІІ у 1996 р. 
Копія зазначеної ікони є також в Аргентині, у храмі, в якому колись працював 
український священик, єпископ Степан Чміль, який був духовним наставником 
одинадцятирічного Хорхе Маріо Берґольйо, теперішнього Папи Франциска. 
Дивовижним фактом є і те, що свого часу ікона «Милосердя двері» залишилася 
єдиним вцілілим образом після пожежі у храмі. 
 

http://uk.radiovaticana.va/news/2015/12/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ukraine_and_world/international_relations/61854/


Praying the Gospel— Lectio Divina 
If you would like to have ‘Praying the Gospel’ with the text of the Gospels sent to you —

please email your email address to Fr. Zenon. 

Read, Think, Pray, Act 
A Simple Approach. Lectio divina is a way of encounter ing God through Scr ipture—normally, by 
taking a specific passage from the Bible as the basis for this prayer.  

You might care to view Fr Martin’s u-tube at James Martin, S.J. on 'Lectio Divina' (https://www.youtube.com/

watch?v=i27FqIyk2qY)                                                                                                                            

The Twenty-ninth Week after Pentecost 

Again this week we pray with selections from the gospel of St Luke. The weekday readings come 

from chapters 20 and 21. Аll these readings come from Jesus’ discourse on the future. The 

theme is hope and endurance for those who follow the way of Jesus in the community called 

church. The reading on Saturday is made up of short parables and the narrow way by which we 

are called into God’s kingdom. The reading for Sunday concerns the heavenly banquet which is 

eventually filled by lifes rejects. The idea of the hospitality of God is thus expanded upon. All 

these gospel passages are extracts from the Byzantine Gospel Lectionary as used in the Ukrainian 

Catholic Church.  

Monday 14th December  The Question about the Resurrection                                                     

The Question about David’s Son  Luke 20:27-44   Reflection 

There is a challenge here in the refusal by the Sadduccees to believe in any kind of resurrection 

from the dead. The flaw in their argument is rests upon a crass assumption that life after death 

would simply be a repetition or extension of life in the present time, with the same conditions 

applying. Jesus replies in two stages. First in the case of the risen life we are dealing with a totally 

new situation: since no one dies anymore, there is no longer any need for procreation. More sig-

nificantly, the quibble trivializes both the nature of God and human relationship with God. The 

relationship God seeks to forge with human beings here and now is one that transcends death; 

otherwise it would not be truly personal. Jesus then directs a question to the scribes. The ques-

tion comes from Psalm 110. Does the Messiah have “superiority” over David? Jesus’ intention is 

to broaden the whole notion of messiahship so that it could encapsulate his own mysterious and 

exalted being. 

Tuesday 15th December  Luke 21:12-19    Reflection 

We have here a list of the trials that will happen to the community: persecution, imprisonment, 

arraignment before kings and governors, betrayal within families, universal hatred. These con-

stant accompaniments of Christian life should not be occasions for despair but for hope and giv-

ing testimony to the gospel. 

Wednesday 16th December Destruction of the Temple Foretold, 5Signs and Persecutions, 

The Destruction of Jerusalem Foretold Luke 21:5-7, 10-11, 20-24 Reflection 

Here we are concerned with the “But not yet” aspect of the message. It lists things that must 

take place before the fall of the Temple: appearance of figures claiming to be the returning Mes-

siah, political and natural calamities, portents in heaven. But even these latter events are not im-

mediate predecessors of “the end.”  

https://www.youtube.com/watch?v=i27FqIyk2qY
https://www.youtube.com/watch?v=i27FqIyk2qY


We subsequently have a description of the fall of Jerusalem, with advice and warning as to what 

action the disciples should take. “These are the days of vengeance,” the days that will occur as a 

consequence of Jerusalem’s rejection of God’s peaceful visitation in the person of Jesus. Con-

cerning these days Jesus had wept over the city. 

Thursday 17th December The Lesson of the Fig Tree Luke 21:28-33 Reflection 

The cataclysmic events which signal the arrival of the Son of Man should for the faithful a sign to 

“raise their heads,” because their “redemption” is at hand. Now Jesus points to 

“redemption” (primarily rescue from evil) on a cosmic worldwide scale. Just as the appearance 

of leaves on the fig tree points to the arrival of summer, so the faithful should regard the events 

just described as signs pointing to the imminent arrival of the kingdom. Though the signs may 

involve the destruction of “heaven and earth” as presently known, Jesus’ words will not pass 

away but find fulfilment. 

Friday 18th December The Plot to Kill Jesus       The Preparation of the Passover 

Luke 21:37-22:8  Reflection                                                                                                     

This section begins with a summary description of Jesus’ last days in Jerusalem and then moves 

to the account of the Passover Meal (Last Supper). In the person of Judas Iscariot, the rejection 

of Jesus now reaches even into the innermost circle of his companions. The suspense created by 

Judas’ action becomes foreboding as we are told of the arrival of “the day of Unleavened Bread, 

on which the Passover lamb had to be sacrificed.” Unmistakeable is the hint that a sacrifice of 

another order may also take place this PASSOVER. 

Saturday 19th December The Parable of the Mustard Seed The Parable of the Yeast The 

Narrow Door Luke 13:18-29  Reflection                                                                     

Luke’s version of the mustard seed parable does not focus on the smallness of the seed. It tells the 

story of a man who seems to act with casual abandon: he “throws” the seed into his garden. The 

birds of the air, wild and free, take advantage. There is something similarly “wild” about the king-

dom; it reflects the exuberant generosity of God. The parable of the yeast seems to revolve around 

the sense of something very small that produces effects greatly beyond what one might expect. 

Small acts progressively and cumulatively shake the grip of Satan on human lives. Finally, Jesus 

turns to remark on how when the entrance is narrow and many are trying to get through, it pays to 

struggle and get to the front right away. The hospitality of God is ample and generous. But human 

beings can exclude themselves from salvation by not being prepared to accept that hospitality at 

the time—and in the company—of God’s choosing. 

 
Sunday 20th December    Parable of the Great Dinner Luke 14:12-19     Reflection Jesus 

addresses his host, making the point, that when issuing invitations, it is better not to invite your 
friends and relations; all that will get you is a similar invitation in return. Invite instead the poor, 

the crippled, the lame, and the blind. Being hospitable to them now stores up for you the welcome 

that truly matters: the welcome into the hospitality of God that lasts forever. Jesus follows with a 

parable. The crucial point is that while the banquet itself may still lies ahead, the invitations are 

out and the focus lies upon the responses they receive. The responses are all negative. So the ban-
quet is to be filled by people who never receive invitations to such occasions. Much light is 

spread on Luke’s understanding of the mission of Jesus and the vision of God it implies. 


