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 Зачаття святої Анни, коли зачала Пресвяту Богородицю. 
Тропар:  Днесь узибездітности розрішаються, Йоакима 
бо й Анну вислухавши, Бог проти надії явно пбоцья, що 
вони родитимутю Богодівицю, з якої сам родився 
неописанний, що, ставши чоловіком, ангелові повелів 
співати їй: Радуйся, влагодатна, Господь з тобою. 
 
Кондак: Празнує днесь вселенна зачаття Анни, що 
сталося від Бога, бо вона породила понад усяке слово 
ту, що родила Слово.  

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

МИНУЛОЇ НЕДІЛІ ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТТЯ ЦЕРКВИ ТА РІЗДВЯНИЙ БАЗАР 
Щоб належно до тих подій приготовитися наші парафіяни розпочали працею у 
п’ятницю 11-го грудня кошенням трави біля церкви і кошенням трави і 
обтигенням деревцят при хідниках, Цю роботу виконали: Михайло Юрца та 
Стефан Прокопович. 
В суботу приготовляли церкву до недільної відправи, а також парафіянки  
приготовляли пероги та іншу роботу до Різдвяного Базару. Подаємо список тих 
працівників: Анна Гавчак, Анна Поварчук, Славка Жибак, Надя Солочинська, 
Марія Дранчук, Марія Квас, Марія Макогон, Марія Ковган, Стефка Романик, 
Дарка Долний, Валя Кінаш. Яна Дутка, Христя Клим, Ґиня Гусак, Оля Юрца, 
Софія Мазур, Іван Ґуґляк, Василь Ляльковський, Богдан Лех, Михайло Юрца, 
Дмитро Клим, Славко Романик, Стефан Семенюк і Михайло Жибак.   
В неділю відбулася довго очікуванна подія відкриття церкви яку довершив 
молитвою Преосвященний Владика Петро. Архиєрейська Свята Літургія в 
сослуженні о. Мітрата Зенона Хоркавого та диякона Юстина Mcdonnell. Xop 
гарно співав з допомогою Івана Яворського, бо дирегент др. Андрій 
Солочинський був хворий. Серед присутних були гості та деякі з тих які 
працювали в церкві, щоб все було готове до відкриття. 
Перед проповіддю Преосв. Владика подякував  п. Василеві Кушнірчукові та п-і 
Ользі Юрца з Парафіяльною Радою за всі старання і поміч, щоб все було 
належно зроблено. 
В парафіяльній залі відбувся традиційний сніданок в часі якого о. Зенон 
сказав слово подяки всім. відтак мав слово п. В. Кушнірчук, п-і Марія Макогон 
яка дбала, щоб праця була солідно виконана, а на кінець п-і Ольга Юрца 
подякувала всім за приготоівання церкви та всім  які причинилися до Базару.       
       

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8uqHi0d7JAhVCpJQKHaUlDNMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkyrios.org.ua%2Fspirituality%2Fsvyato%2F3598-22-grudnja-neporochne-zachattja-presvjatoyi-bogoroditsi.html&psig


СТВОРЕНО НОВУ ЄПАРХІЮ УГКЦ 
У Ватикані 11 грудня 2015 р. повідомлено про те, що Святіший Отець поблагословив 
рішення Синоду єпископів УГКЦ про створення Кам’янець-Подільської єпархії з 
осідком в м. Хмельницькому, виокремивши її з території Тернопільсько-Зборівської 
архиєпархії та підпорядкувавши її цьому митрополичому осідкові. 
Зазначимо, що юрисдикція тодішньої Тернопільсько-Зборівської єпархії поширилася 
на терени Хмельниччини згідно з рішенням Синоду Єпископів УГКЦ, що відбувся у 
вересні 2003 року. У 2011 році цю єпархію було піднесено до гідності архиєпархії та 
митрополичого осідку. Душпастирська опіка на Хмельниччині дотепер 
координувалася через Хмельницький та Кам’янець-Подільський деканати. 
“Перш за все, йдеться не про створення нової єпархії, а про відновлення нашої старої 
Кам'янець-Подільської єпархії, ліквідованої після поділів Польщі, – розповів РІСУ 
синкел з питань стратегії і розвитку Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ о. 
Віталій Козак. – Попередньо це були два деканати Тернопільсько-Зборівської 
архиєпархії. Поки адмініструвати нову єпархію буде владика Василій (Семенюк), 
архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський. Розгляд питання про 
створення нової єпархії не тривав довго: з часу подання останніх необхідних 
документів до рішення пройшло приблизно чотири місяці”. 

      ЦЕРКВА МАЄ СТАТИ КОНСОЛІДУЮЧОЮ СИЛОЮ ДЛЯ ЄДНАННА  
      УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ   -  ГОЛОВА СБУ 
Голова Служби безпеки України Василь Грицак вважає, що Церква має стати 
консолідуючою силою для єднання українського народу. Про це він сказав на зустрічі 
з Всеукраїнською Радою Церков та релігійних організацій. 
«Від Вас залежать майбутній духовний мир і злагода, саме Ви можете стати 
консолідуючою силою для єднання українського народу” – наголосив він, 
звертаючись до присутніх. 
Під час зустрічі голови Служби із Всеукраїнською Радою Церков та релігійних 
організацій було обговорене широке коло питань, які турбують українське 
суспільство, особливо у контексті російської агресії. 
Зокрема, В. Грицак подякував присутнім за підтримку зусиль держави у 
протистоянні сучасним викликам національній безпеці. Він зазначив, що сьогодні 
окрім агресії РФ проти України, перед 
державою гостро стоять й інші загрози, 
зокрема корупція та політична нестабільність 
Говорячи про російську агресію, Голова СБ 
України наголосив, що ворог змінив тактику і 
намагається дестабілізувати ситуацію в країні 
зсередини. “Ворог чекає розбрату. Україна 
сильна лише тоді, коли єдина. Ми щиро розраховуємо на Вашу підтримку”. 
На його переконання, війну потрібно припиняти через діалог у суспільстві та пошуку 
того, що нас об’єднує, а не роз’єднує. «Немає різниці, якого віросповідання людина, 
бо всі ми громадяни нашої держави і наш спільний обов’язок – зберегти 
Батьківщину”, ‒ сказав він На його переконання, війну потрібно припиняти через 
діалог у суспільстві та пошуку того, що нас об’єднує, а не роз’єднує. «Немає різниці, 
якого віросповідання людина, бо всі ми громадяни нашої держави і наш спільний 
обов’язок – зберегти Батьківщину”, ‒ сказав він.      Продовженн на третій стопінці. 

http://uk.radiovaticana.va/
http://risu.org.ua/ua/index/


ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

20.12 15 
НЕДІЛЯ 

Гл. 4      29та  НЕДІЛЯ 
ПO П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

Св. Амвросія 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних Кол .3, 1-11  

 Луka  17,.12-19 

21 12. 15 
ПОНЕДІЛОК  Пророка  Патапія  

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія   Євр. 8, 7-13 
 Марка  8, 11-21 

22.12. 15 
ВІВТОРОК 

Зачаття Св. Анною  
Пресвятої Богородиці 

9.00 
ранку 

  

Свята Літургія   Гал...4, 22-31 
 Л.ука. 8, 16-21 

23.12. 15 
СЕРЕДА Мчч. Мини,Єрмогена, 

Євграфа  
9.00 

ранку 

 

  Свята Літургія   Євр. 10, 1 –18 
 Марка. 8, 30,-34 

24.12. 15 
ЧЕТВЕР Прп. Даниїла Стовпника 

9.00 
ранку 

Свята Літургія  Євр..10, 35-11,7 
Марка  21, 28 –33 

25.12,15 
П’ЯТНИЦЯ Прп. Спиридона 

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
 

Євр,.11,11-16 
Марка 9,33-

26. 12.15 
СУБОТА Мчч. Євстратія,Авксентія,   

9.00 
ранку 

Свята Літургія   Ефес.5, 1-8 
Лука  14, 1-11 

27.12. 15 
НЕДІЛЯ 

 Гл. 5     30-та  НЕДІЛЯ 
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ  

Неділя Праотців  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

Кол..3, 12-16 
 Лука  18, 18-27  

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 неділю 27.12.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care в годині 11.00 

ПОЖЕРТВА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ:  $100: А. Точинська $50: О. Камміна, М. і 
І. Подолчак, А. Сорока М. і В. Батицкі,  $20: В. і П. Демчишин, І. і С. Козодій,  Б. 
Лех, С. і С. Семенюк.   РІЗДВ’ЯНІ  ПОЖЕРТВИ:  $50:  В. Левинська,                                                                                          
М. і І. Подолчак, М. і В. Батицкі,  $20: В. і П. Демчишин,  І. і С. Козодій, С. і С. 
Семенюк,  О. Камміна. Прихід з Базару: (Льотерія, барбек’ю) $1535.25                                                                                                                                                             
      Всім жертводавцям сердечна подяка 

Минулої неділі на тацу було зібрано 424.45   
Третя таца Андріїв Гріш: $202.95    За пожертви  щира подяка 

В РОЗПРОДАЖІ МАЄМО ГАРНИЙ КАЛЕНДАР НА 2016 РІК 
Ілюстрації ікон Романа Василика з церкви Св. Василія Великого в Києві.  
Ціна  $12. Календарі можна предбати в пані Софії Мазур у церковній залі. 
Календарі є гарним дарунком для Ваших рідних в Україні та світі. 

SALE OF CHURCH CALENDARS FOR 2016 
Calendars are available in our church hall after Sunday Liturgy at  a cost of only 
$12 from Mrs. Sofia Mazur. Calendars have icons by Roman Vasylyk from Kyjiv, 

Calendars are an excellent gift for relatives and friends.  



ПАПА ФРАНЦИСК ВІДКРИВ ДВЕРІ БАЗИЛІКИ СВЯТОГО ПЕТРА У 
ВАТИКАНІ Перейти через ці Двері означає відкрити глибину милосердя Отця, Який 
всіх приймає й особисто виходить назустріч кожному», – наголосив Папа Франциск у 
проповіді під час Святої Меси, яку він у вівторок, 8 грудня 2015 року, очолив на 
площі Святого Петра у Ватикані з нагоди урочистості Непорочного Зачаття Пречистої 
Діви Марії та відкриття надзвичайного Ювілею Милосердя. Того дня також 
спогадувалася 50-та річниця завершення Другого Ватиканського Собору. 

Наприкінці Євхаристійного богослуження, після 
святого Причастя, відбувся Чин відкриття Святих 
Дверей базиліки Святого Петра. Вселенський 
Архиєрей прочитав молитву, призиваючи об’явлення 
Божої всемогутності, насамперед, «в милосерді та 
прощенні». Далі, ввізвавши: "Ось двері Господні! 
Відчиніть двері справедливості! Задля Твого 
великого милосердя, увійду в дім Твій, Господи!" - 
він відчинив двері й зупинився на хвилину на порозі 
в мовчазній молитві. Опісля Святіший Отець 

переступив через поріг Святих Дверей, входячи до базиліки, а за ним увійшли його 
попередник Венедикт XVI, співслужителі та представники чернецтва і мирян.                                                                                            
В богослуженні взяли участь, офіційні делегації, між якими були Президент Італії 
Серджо Маттарелла, Король Бельгії Альберт ІІ, Капітани-Регенти Сан-Марино, 
парламентські делегації Німеччини та Чехії. 

 

Продовження з другої сторінки 
Представники українських Церков і релігійних організацій підтримали 
започаткування регулярного відкритого і відвертого діалогу між СБ України та 
духовенством. Вони зазначили, що сьогодні корупція є головною проблемою 
України. Разом з тим, до основних загроз присутні віднесли також зубожіння 
населення, високий рівень недовіри громадян до органів державної влади, 
відсутність поваги до закону та деструктивний інформаційний вплив Російської 
Федерації. При цьому українські церкви і релігійні організації знаходяться на 
передовій інформаційної війни і постійно закликають вірян до єднання, 
толерантності та захисту Вітчизни. 
Присутні констатували, що релігійний мир і злагода в Україні ‒ у небезпеці. І саме 
тому Всеукраїнська Рада Церков та релігійних організацій може бути надійною 
платформою пошуку шляхів для порозуміння. 
Представники українських Церков і релігійних організацій схвально віднеслися до 
ініціативи СБ України відкрити власні архіви, “адже тисячі священнослужителів і 
вірян свого часу переслідувалися каральними органами радянської держави і були 
закатовані у в’язницях. Прийшов час почути правду, якою б вона не була. Лише через 
правду і визнання помилок минулого можна завоювати довіру”. 
У підсумку зустрічі її учасники наголосили на важливості прямого діалогу держави 
із Церквами та релігійними організаціями і готовності надавати своє сприяння та 
допомогу у подоланні викликів і загроз, які стоять перед українським суспільством. 
Про це інформує Прес-центр СБ України. 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170189&cat_id=39574


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 encountering God through Scripture—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 Thirtieth Week after Pentecost 

Again this week we continue to pray with selections taken from the gospel of St Mark . The 

weekday readings (Monday to Friday) come from chapters 8 and 9. Essentially these readings 

concern the “way” of Jesus’ as he approaches his time of suffering and death. On Saturday and 

Sunday the lectionary returns to the gospel of Luke. The demand of God’s kingdom are again the 

central point of these readings. All these gospel passages are extracts from the Byzantine Gospel 

Lectionary as used in the Ukrainian Catholic Church. I have selected the regular daily readings for 

the purpose of prayer and reflection. Reflections have again been chosen from Fr Brendan Byr-

ne’s commentary. 

Monday 21st December The Demand for a Sign The Yeast of the Pharisees and of Hero 

Mark 8:11-21      Reflection 

For human beings to demand of God a sign is to treat God as a partner whose trustworthiness 

has yet to be proven. It is the exact opposite of faith. In fact, the demand for a sign shows the 

same fixedness in unbelief that “those outside” displayed on hearing Jesus’ teaching in parables. 

This is followed by the last of three boat scenes that play a role in revealing both Jesus’ identity 

and the disciples’ difficulty in coming to terms with it. In this final boat scene he reminds his dis-

ciples about the two miracles with the loaves and upbraids them severely for not drawing from 

those events the right conclusions about his identity, his presence, and his power. 

Tuesday 22nd December  Jesus Cures a Blind Man Mark 8:22-26 Reflection 

The main function of this scene in Mark’s story is symbolic. The two stage “enlightenment” of 

the man foreshadows and illustrates in advance the two stage enlightenment of the disciples. 

They will soon arrive at partial vision of Jesus’ identity, but will remain fixed on that level until 

the end of the story. Their enlightenment will not be complete until, beyond the narrative of the 

gospel itself, they will glimpse in risen glory the Lord whose arrest, suffering, and death had 

shattered them so completely. 

Wednesday 23rd December Jesus Foretells His Death and Resurrection                      

Mark 8:30-34            Reflection 

Let us not be too hard on Peter. It is natural to wish to preserve those we love from suffering—

even if we acknowledge some measure of suffering to be an unavoidable by product of what for 

them and for ourselves leads to fuller life. The fact that a disciple (Peter) who has just got some-

thing so splendidly right (the confession of Jesus as Messiah) straightaway stumbles so badly at 

the thought of suffering can be an encouragement: a recognition in the gospels that we all do 

badly at suffering. Each fresh trial that comes our way may be an invitation into this scene, to 

hear Jesus’ command “Get behind me. . . .” as a call to a closer, more “enlightened” following of 

him along “the way.” 

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


 

Thursday 24th December  The Healing of a Boy with a Spirit   Mark 9:10-16   Reflection 

Jesus reinterprets the scriptural traditions both in respect to Elijah and to himself. Elijah has al-

ready come in the shape of John the Baptist—as the opening description of John has hinted—

and this Elijah/John the Baptist has already “put everything in order,” not only through his 

preaching but also by prefiguring in his faithfulness and death the fate of the One whose “way” 

he had prepared. What the scriptures foretold has already taken place in the experience of Eli-

jah/John the Baptist, and will soon take place in the experience of Jesus as Son of Man. Like Eli-

jah and like John, Jesus will follow the pattern of vindication following faithfulness in suffering 

that Daniel foretold for the Son of Man. The eschatological “script” indicated in scripture is on 

track and already under way. 

 

Friday 25th December Who Is the Greatest? Another Exorcist  

Mark 9:33-41   Reflection                                                                                                     

The lesson, the challenge to worldly values and estimation, that the disciples found so difficult 

confronts the church in every age. After the early centuries of persecution, at the time of Con-

stantine (early fourth century C.E.) the church emerged from the catacombs to take on many of 

the trappings and roles of Roman officials. We are now witnessing the end of that 

“Constantinian church” in which leaders were accorded honors and symbols of rank more reflec-

tive of worldly power than the values of Jesus, and where the institution itself was built into the 

fabric of society. The pain that goes along with the loss of status is perhaps akin to that experi-

enced by the disciples of Jesus as they struggled both to hear and to resist what he was saying. 

Like them we are on the way to Jerusalem with Jesus. 

Saturday 26th December Jesus Heals the Man with Dropsy  Humility and Hospital-

itLuke 14:1-11   Reflection 
At a formal public meal to have to move down and take the lowest place before the eyes of all 
would be a horrible experience, the loss of face immense and long lasting. The sense of horror in-

volved gives bite to the situation the parable actually refers to: the great reversal that is to come. If 

everything is going to be reversed when the kingdom of God is established, those who choose 

now to sit  with the poor and lowly are destined for promotion, while those who sit now with the 
rich and powerful will find themselves ordered down to the lowest places. 

Sunday 27th December Thirtieth Sunday after Pentecost The Rich Ruler                  

Luke 18:18-27   Reflection                                                                                                           

This rich man wants eternal life but on terms by which he asks too much. He does not respond 

with anger or rejection of Jesus, nor in Luke’s account are we told that he goes away. We lear 

simply that he “becomes sad.” In his hear he knows what he wants—relationship with God in the 

company of Jesus. But attachment to wealth gets in the way. He is not going to experience the joy 

of the kingdom. 


