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НЕДІЛЯ СВЯТИХ ПРАОТЦІВ 
Тропар: Вірою праотців ти, з народів через них ти Церкву 
наперед заручив. Хваляться у славі святі, бо з сімени їх є плід 
благословенний  - та, що без сімени родила тебе. Їх 
молитвами, Христе Боже, помилуй нас.    
Кондак: Рукописаному образові не поклонившися, але 
неописанним єствомм захистившися, триблаженні, в подвизі 
вогню ви прославилися і, посеред нестерпного полум’я 
стоячи, Бога ви призвали:Поспішись, о Щедрий, і скоро 
прийди як милостивий нам на поміч, бо ти можеш, якщо воля 
твоя. 
 Прокімен : Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і 
хвальне, і прославлене ім’я твоє на віки. 

Стих: Бо праведний єси в усьому, що сотворив ти нам. 

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

            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 

 

В неділю 3-го січня після заамвоної молитви  відбудреться благоскловення  
Різдвяних Просфор, які вживаємо на Свят Вечері.   

 БАЖАЮ ВСІМ РАДІСНОГО І ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ! 
WITH BEST WISHES FOR A HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR! 

3.1.2016  Трета таца  - Духовна опіка для українських емігрантів. 
Наша Церква, як добра нати старається надавати духовну опіку усім українцям де б 
вони вони не були, тому допоможім фінансово, щоб у змозі  надавати духовну опіку.   

“НЕХАЙ РІЗДВО ХРИСТОВЕ ПРИНЕСЕ МИР УКРАЇНІ”,  
- РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ ПАПИ ФРАНЦИСКА URBI et ORBI 

  “Нехай Різдво принесе мир також Україні, подасть полегшення тим, які страждають 
від наслідків конфлікту, та надихне готовність довести до сповнення підписані угоди, 
щоб відновити згоду в усій країні», – виголосив Папа Франциск. 

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih272DwufJAhVQ_WMKHejFDxoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdiocese.ko.if.ua%2Fse%2Fsites%2Fho%2F33989%2F&psig=AFQjCNFJV5CEVSUCN7dG0C_r_u3xigyufg&ust=1450600381010333


УГВ  - Ст. Альбанс запрошує Вас на СВЯТ ВЕЧІР 

Год. 7,30. 6.1. 2016 року в Народному Домі  -16 Alexina Street, St. Albans 

Вступ   20 ( члени УГВ СДт. Альбанс), діти до 15 р. без платно 

25 (не члени УГВ Ст. Альбанс) 

Зголошуйтеся до дн1 3.1.2016 до: Анна Роїк 9366 0513,  

Юрій Корицький 9366 1960   

Association of Ukrainians  - St. Albans. 

Invites you to a Christmas Eve Banqyet 

7.30 p.m. on Wednesday 6th of January 2016 

Ukrainian Hall 16 Alexina Street, St. Albans 

COST: $20 members (St. Albans AUV) - children up to 15 years free. 

$25  non-members (St. Albans AUV) 

RSVP by Sunday 3.1.2016 to 

 Anna Rojek 9366 0513 or George Korytsky 9366 1960  

           ПАПА ФРАНЦИСК СХВАЛИВ КАНОНІЗАЦІЮ МАТЕРІ ТЕРЕЗИ 
 Блаженна Мати Тереза з Калькутти вже незабаром буде 
проголошена святою. У четвер, 17 грудня 2015 р., Папа 
Франциск прийняв кардинала Анджело Амато, Префекта 
Конгрегації в справах святих. 
Під час аудієнції Папа підписав декрет про визнання чуда за 
заступництвом блаженної Терези з Калькутти (в миру – 
Аґнес Ґонші Боякшу), Засновниці Згромаджень Місіонерок 
милосердної любові та Місіонерів милосердної любові, яка 

народилася 26 серпня 1910 року та відійшла до вічності 5 вересня 1997 року. 
Крім того, були затверджені декрети про визнання геройськості чеснот Слуг Божих: 
італійського місіонера о. Джузеппе Амброзолі (1923-1987), іспанського ченця 
Адольфо Леонардо Лансуели Мартінеса (1894-1976) та німецького мирянина Генріха 
Гана (1800-1882). Про це повідомляє Радіо Ватикан. 

НУНЦІЙ КЛАУДІО ҐУДЖЕРОТТІ: ПАПА ПОПРОСИВ МЕНЕ БУТИ ЗНАКОМ 

РОЗРАДИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ.Новий Апостольський Нунцій архиєпископ Клаудіо 
Ґуджеротті, який нещодавно прибув в Україну, розповів CREDO про свої робочі 
плани та виклики, а також про мрії та побажання. 
— Ваше Високопреосвященство, з яким настроєм Ви їхали в Україну, адже у нас нині 
непроста ситуація? 
— З одного боку, я відчув радість. Я працював багато років разом із українським 
народом і для нього, та з його пастирями тоді, коли від 1985 до 2002 р. виконував 
своє служіння у Ватикані при Конгрегації Східних Церков. То були роки виходу з 
підпілля для нашої католицької спільноти. Зокрема, я займався вихованням кліру 
(формацією духовенства). То були роки великого ентузіазму. Тепер я прибуваю до 
України зраненої, і це завдає мені болю і тривожить. Війна — це знищення, це 
безкінечне джерело зла, болю, понівеченої пам’яті. Провокувати війну — тяжкий 
гріх. Християни не можуть бути ініціаторами війни, хоч би ким вони були. За це вони 
відповідатимуть перед Богом.                       Продовження на третій сторінці 

http://uk.radiovaticana.va/
http://www.credo-ua.org/2015/12/148368
http://www.credo-ua.org/


ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

27.12 15 
НЕДІЛЯ 

Гл. 5      30-та  НЕДІЛЯ 
ПO П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

Неділя Праотців 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних Кол .3, 4-11  

 Луka  14,.16-24 

28 12. 15 
ПОНЕДІЛОК  Свмч. Єлевтерія  

 
9.00 

ранку 

Св. Літургія за пок. 
Юлію Квас і Софію Маник  

Євр. 11, 17-23,27-31 
 Марка  9, 42-10,1 

29.12. 15 
ВІВТОРОК Пропока Аггея 

9.00 
ранку 

  

Свята Літургія   Євр..12, 25-26,13, 2 
 Марка. 10, 2-12 

30.12. 15 
СЕРЕДА Пророка Даниїла і 3 юнаків   9.00 

ранку 

 

  Свята Літургія   Якова. 10, 1 –18 
 Марка. 10, 11,-16 

31.12. 15 
ЧЕТВЕР Мученика Севастіяна 

9.00 
ранку 

Свята Літургія  Якова..1, 19-27 
Марка  10, 19 27 

1.1,16 
П’ЯТНИЦЯ Мученика Боніфатія 

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
 

Якова, 2, 1-13 
Марка 10,28-

2. 1.16 
СУБОТА 

Суб. Неред Різдвом; 
Свщнм. Ігнатія Богоносця    

9.00 
ранку 

Свята Літургія   Гал. 3, 8-12 
Лука  13, 18-29 

3.1. 16 
НЕДІЛЯ 

Гл. 6     Неділя Перед 
Різдвом  

Неділя Святих Отців  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

Явр..11, 9-10, 17-23 
 Марка  1, 1-25  

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:  Пo $50: Іван Контек, Род.Коптчак,           
ПОЖЕРТВИ НА УТРИМАННЯ ЦЕРКВИ, ЗАЛІ і ПАРАФІЯЛЬНОГО ДОМУ:                          
$50: Блаґа Шкварок. По $20: Анна Садова, Дмитро Рудик, Славко і Валя 
Кінаш. По $10:  Анна Гаврилюк 

РІЗДВ’ЯНІ  ПОЖЕРТВИ:  $100: Володимир і Марія Гнатюк, $50: Блаґа 
Шкварок,  По $20: Анна Садова, Дмитро Рудук, Блаґа Шкварок. 

                                   Всім жертводавцям сердечна подяка 

Минулої неділі на тацу було зібрано 444.50    За пожертви  щира подяка 

Ukrainian Association Sunshine 

New Year’s Eve Malanka 
 Ukrainian Hall 83-87 Suspension St. Ardeer  Wednesday, 13 January 2016 

For bookings please: Slavko & Lida Yurcheshen Tel: 9376-5453 Mob: 0419-276-222 
7pm  - 1am     Seafood Buffet     Music - Dance      Tickets $45 



Глава УГКЦ: «Виявляючи свою вдячність Богу, людина стає здатною ще більше 
щось дістати від Нього» 
Ми часто у своєму житті соромимося дякувати Богові. А Він - Той, хто є джерелом 
нашого життя та добробуту. Коли хтось вміє дякувати, то не просто визнає ті дари, які 
отримав. Виявляючи свою вдячність, людина стає здатною ще більше щось дістати 
від Бога. 

Про це сказав під час проповіді Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав 20 
грудня в монастирі сестер ЧНІ у Львов. 

ЩИРА ПОДЯКА І ПЕРЕПРОШЕННЯ ЗА ПОМИЛКУ 
Вибачаюсь, що трапилася помилка в списку осіб які працюдвали до Різдвяного 
Базару. Тими особами були : п-і Марія Дранчук і Анна Старек, які працювали у п’ят-
ницю 11-го грудня, приготовляючи картоплю для перегів на суботу. 
 При цій нагоді дякую  Стефанові Старек за фотографії з відкриття церкви і 
Різдвяного Базару, які будуть використані у “Церква і Життя”. 
Також дякую п-і Павліні Демянчук яка пополішувала всі лавки у Церкві. 
 Була відправлена Свята Літургія за здоров’я всіх працівників.     

 Продовження з 2-гої ст.    Які виклики Ви бачите для себе в Україні? 
— Папа попросив мене бути його знаком близькості та розради для 
українців. Ця розрада має бути дуже конкретною. Побачимо, як це 
можна здійснити, з допомогою всіх вас. І я постараюся це чинити з 
Божою допомогою та молитвою братів і сестер. Як людина віруюча, 
я впевнений, що добро та мир матимуть останнє слово. Бог любить 
нас так сильно, що навіть наші гріхи не можуть Йому 
перешкоджати. Я працюватиму також, аби сприяти зростанню 

Церкви, тому що різноманітність, якщо діє в сопричасті, стає надзвичайним 
багатством. А також переді мною стоїть завдання екуменізму: простягнути руку до 
тих, хто простягнув свою, щоб ухопити всі руки — а їх безліч, — які прагнуть і 
просять миру та справедливості. 
— Своє перебування в Білорусі Ви розпочали з відвідин хворих дітей у дитячій 
онкології та гематології, на знак пошани до страждань білоруського народу. Які 
перші кроки будуть в Україні? 
Як я сказав, моє перше завдання — це підтримувати конкретними жестами тих, хто 
страждає. Папа Франциск мені дав добре зрозуміти, що це його першочергове 
завдання для мене. Мені треба багато навчитися, слухаючи багато і багатьох. Бути з 
людьми, які страждають, аби зрозуміти, як можна залишатися близьким їхньому 
стражданню, а де можна його полегшити. 
— .«Новий Нунцій повинен докладати всіх сил, щоб світ поглянув по-новому на 
Україну», — казав перед від’їздом архиєпископ Томас Ґалліксон. Що Ви 
плануєте робити для цього? 
— Думаю, першим завданням буде те, щоб світ подивився на Україну. Є багато 
способів, як замовчати страждання народу. Перший спосіб — мовчати про це 
страждання й забути його. Натомість про біль треба знати та його розділяти. Я хочу, 
щоб ці страждання не зникли з уваги суспільної думки. Що більше буде поінфор-
мованості, то більша надія на справедливість. 



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 Thirty-first 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 9 & 10. Jesus continues to instruct those who follow him 

as he continues on the “way” to Jerusalem 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 cen-

tral 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 Byrne’s commentary. 
 

Monday 28th December Temptations to Sin Teaching about Divorce 

Mark 9:42-10:1 Reflection 

The drastic measures suggested here are clearly not meant to be carried out in a literal sense, but 

the prophetic sharpness of tone and in particular the reiterated mention of the negative fate—

entrance into “Gehenna” with its unquenchable fire (reinforced at the end by a quotation from 

Isaiah 66:24)—are challenging for modern readers. Jesus must be allowed to speak out of the 

apocalyptic worldview that was the background of his preaching and with a prophetic sharpness 

derived from the seriousness of the issues at stake. Rather than concentrating solely on the nega-

tive, however, it is important to see what is being so strongly afformed; the supreme value of life 

in the kingdom of God. 
 

Tuesday 29th December Mark 10:2-12  Reflection 

It does seem clear from the New Testament record that Jesus did rule out divorce and remarriage 

for the community he was forming as a beachhead of the kingdom in this world. At the same time, 

interpretation of his ruling must take several factors into account. First, life expectancy in the an-

cient world was less than half that prevailing in developed Western societies today; marriages 

were rarely required to last much beyond twenty years before death did them part. Second, Jesus 

and the early community lived in the expectation that the world as then constituted was soon go-

ing to pass away. Moreover, the reality is that people make mistakes and relationships fail. The 

church has to find a way to help people grow through failure, to find in it an experience of grace 

and deepened knowledge of God. 

 

Wednesday 30th December  Jesus Blesses Little Children  Mark 10:11b-16  Reflection 
When Jesus summons people to “repent and believe in the good news” of the kingdom, he is lay-
ing down the only condition for receiving it: a conversion of heart to believe that God is so good, 

so generous as to give the kingdom freely and without measure. That is how children receive gifts 

and that is how they model receiving the kingdom. It is only by receiving the Kingdom now as a 

child receives—that is, as pure gift—that one will be in line to enter into that final state when 
what one has of the Kingdom here and now (and the renewed relationship with God) is extended 

to all other aspects of life. 

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


Thursday 31st December The Rich Man     23Mark 10:17-27   Reflection                   

The episode with the rich man is the only occasion in the gospel when Jesus call proves ineffec-

tive. Jesus lets the man go; love does not control. This section of Mark’s gospel presents perhaps 

the most radical challenge for contemporary readers. Is entrance to the Kingdom of God barred to 

all save those prepared to sell all and leave all, including their families, in order to adopt the radi-

cal insecurity and itinerant life style of Jesus and his first companions? Had all followers of Jesus 

taken this way, abandoning all natural family ties to live simply as the “family of God,” the mes-

sianic community gathered around faith in Jesus would hardly have survived beyond the first gen-

eration. The Markan Jesus summons all to consider their lifestyle in the context of the supreme 

goodness of God and the radical trust and hope that should spring from that perception 

Friday 1
st
 January   A Third Time Jesus Foretells His Death and Resurrection        

Mark 10:23b-32a  Reflection                                                                                            

Jesus is undertaking the long journey southward toward Jerusalem. Jesus “goes ahead” of his dis-

ciples as if determined to confront what lies before him, but they trudge on behind him in an at-

mosphere of dismay, fear and extreme reluctance to follow. The impression conveyed is that of 

sensing that he is leading them into a situation of great danger, which they do not understand and 

really do not want to be clear about. They can “see” just enough tobe afraid. Jesus is leading them 

where they would rather not go. 

Saturday 2nd January The *Law and the Kingdom of God     Luke 16:10-15                    

Reflection                                                                                                                                     

This parable refers to the great reversal that will take place with the coming of the kingdom. 

Faced with a crisis, the worldly-wise manager took vigorous action. He acted “violently” against 

his own immediate interest (stripping away his wealth) to preserve his long term future. In this 

sense, as a “child of this world” he showed himself more shrewd than the “children of light.” If 

the worldly manager is prepared to take violent action against himself, how much more—in view 

of the higher stakes operative—should the hearers of Jesus (“children of light”) be prepared to do 

so. 

Sunday 3
rd

 January  Thirty-first Sunday after Pentecost      Jesus Heals a Blind Beggar 

Near Jericho     35Luke 18:35-43   Reflection                                               

It is ironical, in view of the “blindness” with regard to his fate that the apostles display, that the 

last cure Jesus works in the Gospel is to restore sight to a blind person. As Jesus approaches Jeri-

cho, a blind beggar, correctly hailing him by his messianic title, “Son of David,” cries out for 

help. The disciples, once again playing the role of “minders,” try to silence the man. But the beg-

gar, another of those marginalized ones who truly know the need for salvation, has the faith to 

break through barriers to obtain what he wants. As Jesus observes, the man’s faith brings him sal-

vation. 

 ЗІ СВЯТИМИ УПОКОЙ  - ETERNAL MEMORY  
Ділимося з Вами сумною вісткою, що в четвер 24.12.2015 упокоїлася в Бозі бл. п. 
Ева Кучерепа на 93 році життя. Народилася 2.3.1922 р. в с. Задварниця на Лемків-
щині. Залишила у смутку дочку Галину і сина Мирона з родинами, 5 внуків і 5 
правнуків і дальшу родину в Україні. Похорон пок. Еви відбудеться у середу 30-го 
грудня в год. 10.30 ранку в Катедрі, а початок похорону у вівторок 7-мій вечора в 
Катедрі. Буде похована на Keilor cemetery. Родині покійної  складаємо сердечні 
співчуття, а душу покійної Еви поручаємо Вашим святим молитвам.  

Вічна Їй Пам’ять! 


