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   Слуга Божий Андрей Шептицький народився 
29.7.1865 р. в с. Прилбичах Яворівського району на 
Львівщині. Родинний дім прищепив у його душі 
глибоку побожність,1888 року всупив до Чину Св. 
Василія Великого, 1892  - став священиком, 1989  - 
Станіславівським Єпископом, а  1900  - Галицьким 
Митрополитом. З повною посвятою трудився над 
поглибленням релегійного духа своїх вірних, 
відновою ахідного обряду та над розвитком сбого 
народу в усіх ділянках культурного й суспільного 
життя. Його апостольська ревність обіймана й 
українську еміграцію: раз відвідав Бразилію й 
Аргентину і двічі Північну Америку. Як добрий 
пасрир не опускав своїх вірних і в часі ворожих 
наїздів. Завжди стояв в обороні правди й 

справедливості. Був ув’язнений Москвою в 1914-17 рр. 
     Провідну ідеєю Його життя була справа об’єднання Церкви.Обставими не 
дозволили здійснити Його унійних намірів, однак це тільки збільшує Його 
заслуги й велич. Хоч тяжко терпів через недугу, Він  че молив Бога ласки 
мучеництва, а перед Апостольським Престолом просив дозволу на мученичу 
смерть за віру й єдність Церкви в заміну за терпіння свого народу. Помер у 
Львові 1,11.1944. Беатифікаційний процес розпочато 5.12.1958. 
 
    МОЛИТВА ЗА ПРОСЛАВУ СЛУГИ БОЖОГО МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ 
    Господи Ісусе Христе  - Ти завжди нагороджуєш найбагатшими 
скарбамиТвоєї безконечної Любови Твоїх вірних слуг за їх  праведне 
життя, і то не тільки вічною прославою у Твоєму небесному 
царстві, але часто й тут на землі прославляєш їх за те, що вони з 
особливою ревністю змагались для Твоєї слави і для поширення та 
закріплення Твого Царства між людьми. Покірно благаємо Тебе, зволь 
прославити Твого вірного слугу  - Андея Шептицького,  - що впродовж 
свого праведного життя був добрим пастерем свого стада і великим 
подвишником Церковної Єдности, не тільки в нашому українському 
народі, але й серед усіх народів світу, - щоб усі були одно Христове 
стадо й один Пастир.     Амінь.  

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

СЬОГОДНІ  ПІСЛЯ СНІДАНКУ СХОДИНИ УПРАВИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ.  
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 НОВИЙ МОЛИТОВНИК ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
Якщо хтось бажає купити для своєї дитини Молитовник 
дитини “Бог завжди зі мною”, просимо звернутися на 
парафії до о. Івана Мисіва, або за тел. 0426 812 982. 
Молитовник,  на жаль, лише на українській мові, проте в 
ньому є текст Святої Літургії, щоденні молитви, 
катехизмові частини, церковні пісні та багато іншого, тут 
також є малюнки. Молитовник буде придбаний з України, а 
тому слід буде чекати певний час. Ціну на молитовник 
сказати не можемо, оскільки же невідома ціна доставки до 
Австралії. Проте замовити слід не пізніше 1 листопада. 
 
If you wish to buy the Prayer Book for your child : “Boh 
zavzhdy zi mnoyu”, call Fr. Ivan Mysiv on 0426 812 982. Un-
fortunately, the Prayer Book is available only in Ukrainian. The 

Prayer Book contains the Divine Liturgy, everyday prayers, catechism part, church songs 
etc. There are many pictures. The Prayer Book will be purchased from Ukraine, that means 
we need to wait for delivery. The price of the prayer book will be known once we have re-
ceived it. Orders must be in by the 1st of November.  

У ЧИКАГО ПОНАД 200 ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ СВЯЩЕНИКІВ  
МОЛИЛИСЯ ЗА УКРАЇНУ. Близько 200 священиків Української Греко-Католицької 
Церкви з’їхалися з різних штатів Америки до 
Чикаго на спільну конференцію, що триватиме 
з 20 по 23 жовтня. Про це повідомляє VIDIA. 
Такі конференції відбуваються кожних п’ять 
років, і є нагодою для священнослужителів 
обмінятися думками щодо тих питань, які 
турбують понад 60 тисяч їх вірних. Цього року 
особливу увагу приділили оціальним 
питанням та питанням сімейних цінностей, 
згідно до теми Синоду католицьких єпископів у Ватикані. 
Однією з найголовніших подій конференції була урочиста Божественна Літургія у 
церкві Св. Йосифа Обручника в Чикаго. Літургію очолив Митрополит Стефан 

(Сорока), архиєпископ Філадельфії і глава УГКЦ в 
Америці. Також співслужили єпископи трьох із чотирьох 
єпархій УГКЦ в США: владика Павло (Хомницький), 
єпископ Стемфорду, владика Богдан (Данило), єпископ 
Парми, і владика Іван (Бура), єпископ-помічник 
Філадельфії, який був призначений минулого року 
представляти інтереси УГКЦ у Вашингтоні. 
Участь у конференції взяли священики з більшості штатів 
Америки: від Нью-Йорка до Каліфорнії, від Північної 
Дакоти до Техасу. 
У рамках конференції священики ще планують відвідати 

школу Св. о. Миколая в Чикаго, що є однією із щоденних шкіл УГКЦ в Америці. 
Крім того, вони зможуть відвідати Український Національний Музей, де триває 
унікальна виставка про Митрополита Андрея Шептицького. 
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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

1.11 15 
НЕДІЛЯ 

Гл. 5      22-га  НЕДІЛЯ 
ПO П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Гал. 6 11-18  
 Луka  16,.19-31 

2 11. 15 
ПОНЕДІЛОК  Вмч. Артемія 

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія   1 Сол. 1, 1-5  
 Лука. 10, 22-24 

3.11. 15 
ВІВТОРОК Преп. Іляріона Великого 

9.00 
ранку 

  

Свята Літургія   1 Сол. 1, 6-10 
 Л.ука. 11, 1-10 

4.11 9. 15 
СЕРЕДА Прп. Аверкія і 7 юнаків 9.00 

ранку 

 

  Свята Літургія   
1 Сол.. 2, 1-8 

 Лука. 11, 9-13, 

5.11. 15 
ЧЕТВЕР Ап. Якова, брата Господнього 

9.00 
панлу 

 1 Сол.. 2, 9-14 
Лука  11, 14 –23  

6.11,15 
П’ЯТНИЦЯ Мучениці Арети 

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
 

1 Сол.. 2, 14–19 
Лука 11 ,23-26  

7. 11.15 
СУБОТА Мчч. Маркіяна і Мартирія 

9.00 
ранку 

Свята Літургія   2 Кор. 8, 1-5 
Лука 8, 16-21 

8.11. 15 
НЕДІЛЯ 

 Гл. 6     23-та  НЕДІЛЯ 
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

Еф. 2, 4-10 
 Лука 8, 26-39  

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 

В четвер 5.11.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care в годині 11.00 ранку. 

ПОЖЕРТВА НА КОШЕННЯ ТРАВИ:  $50.  П-і Анна Гавчак. Щира подяка 

Минулої неділі на тацу було зібрано $236.50 Трета таца на Пенсійний Фонд $134.00.  

 МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА В МЕЛЬБОРНІ                             
Імені Владики Івана Прашка 

В залі Патріярха Йосифа Сліпого, North Melbourne 

ВИСТАВКА ПРИСВЯЧЕНА 

150-ліття від Дня народження Митрополита Андрея Шептицького 

70-років від ув’язненнєя Митрополита Йосифа Сліпого 

УГКЦ у підпілл1 1946  - 1989 

Вихід УГКЦ  з підпілля 1989 

Виставку можна оглянути кожної неділі від години 9 до 1 по пол.       
Заохожуємо українське громадянство і молодь відвідати виставку. 



У КИЄВІ ВІДКРИЮТЬ МЕМОРІАЛЬНУ ДОШКУ 
МИТРОПОЛИТУ АГДРЕЮ ШЕПТИЦЬКОМУ 
У Києві 28 жовтня на міському будинку вчителя урочисто 
відкриють меморіальну дошку-барельєф визначному духовному 
лідеру, меценату і громадському діячеві митрополиту Української 
Греко-Католицької Церкви Андрею Шептицькому.Чин освячення 
меморіальної дошки здійснить Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) і 
греко-католицьке духовенство, повідомляє сайт Центру досліджень 
визвольного руху. 

Участь у заході візьмуть Блаженніший Любомир (Гузар), віце-прем’єр-міністр – 
міністр культури В’ячеслав Кириленко, голова Комітету із вшанування пам’яті 
Блаженного священномученика Омеляна Ковча Іван Васюник, Голова Українського 
інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Очікується також участь 
Міського голови Києва Віталія Кличка. 
Ідея меморіального знаку на честь митрополита належить Любомиру Ведмедю. 
Утілив її скульптор Іван Микитюк за фінансової підтримки Благодійного фонду 
«Гуманітарні ініціативи». Замовником виступив Комітет із вшанування пам'яті 
Блаженного священномученика Омеляна Ковча. 
Після відкриття меморіальної дошки відбудеться п’яте щорічне вручення відзнаки 
Блаженного священномученика Омеляна Ковча — греко-католицького священика, 
послідовника Митрополита Шептицького, який за свого життя проявив героїчні 
християнські чесноти у служінні людям, незалежно від їхньої національної чи 
релігійної приналежності, а в часи Другої світової рятував євреїв, за що був 
ув’язнений і загинув в концтаборі Майданек. 
  
 

 У КИЄВІ ПРЕЗЕНТУВАТИМУТЬ КНИГУ “МИТРОПОЛИТ ШЕПТИЦЬ-
КИЙ:  1923  - 1939. ВИПРОБУВАННЯ ІДЕАЛІВ”. 
30 жовтня у Києві о 17:00 у головному (червоному) корпусі Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка на історичному факультеті 
відбудеться презентація книжки львівського історика Ліліани Гентош "Митрополит 
Шептицький: 1923-1939. Випробування ідеалів". Захід проходитиме в рамках 
міжнародної наукової конференції, присвяченій 150-річчю з дня народження Андрея 
Шептицького. 

Книга є спробою написання сучасної біографії митрополита Греко-Католицької 
Церкви Андрея Шептицького (1865-1944), зокрема висвітлення його життя і 
діяльності у період від 1923 до 1939 року. Міжвоєнний період є ключовим до 
розуміння спадщини Митрополита, оскільки у цей час його діяльність у всіх сферах 
набула розквіту, а плани стосовно реформування ГКЦ та бачення екуменічного 
діалогу з Православним світом повністю сформувалися. Автор намагалася охопити 
найважливіші аспекти цієї діяльності: Церкву, суспільство, культуру та освіту. Не 
залишилися поза увагою такі вагомі питання як ставлення Митрополита до Держави 
як такої та його погляди на фашизм і комунізм. Важливою темою є ставлення Андрея 
Шептицького до поширення інтегрального націоналізму та до діяльності Організації 
Українських Націоналістів. У ключовому розділі книжки автор розглядає погляди 
Митрополита на модерність, модернізацію та його плани змін, реформ ГКЦ, суттю 
яких були візантинізація та українізація. Департамент інформації УГКЦ. 

http://www.cdvr.org.ua/content/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8E-%D1%88%D0%B5%D0%BF%D1%82%D
http://www.cdvr.org.ua/content/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8E-%D1%88%D0%B5%D0%BF%D1%82%D


PRAYING THE GOSPEL—LECTO DIVINIA 
Lectio Divina is a Latin expression that means “divine or sacred reading.” It consists of 
reading a passage from scripture, reflection and prayer. The process of reading and reflect-
ing is a prayer. The scripture passages in this case are chosen from the Byzantine Gospel 
Lectionary as used in the Ukrainian Catholic Church. Reflections will be chosen from vari-
ous sources and identified as used.  
Praying Lectio Today  
Relax your body and sit straight, eyes shut and feet on the floor. Then practice the follow-
ing four simple steps: Read the assigned scripture passage and then read the brief reflection 
assigned to the passage you have read. Lectio. Pray the passage by looking for a specific 
meaning that comes to mind as you read it again. Meditatio. Pick a word or sentence or 
idea that surfaces from the text. Perhaps the reading reminds you of a person, place or ex-
perience. If so pray about it. Compose your thoughts into a simple word or phrase. Oratio. 
In silence, with eyes closed, focus on your breathing. Let your thoughts and feelings fade 
as you consider the images from the previous step. Contemplatio. This exercise may take 
10 to 20 minutes  
 
Monday 2nd November          Luke 10:22-24   
Reflection                                                                                                                                                      
Primary in Luke’s presentation of Jesus is also the sense of a unique relationship with God 
into which he wishes to draw human beings. That relationship is the ultimate basis for the 
“hospitality” of God and for the joy that those who discover it experience. It lies at the 
heart of the kingdom of God as proclaimed by Jesus and is in this sense prior to any social 
or political program that the arrival of the kingdom entails—while not excluding, and in 
many respects requiring, radical socio-political transformation of present structures. The 
statement goes along with the constant insistence throughout the Gospel that the poor and 
marginalized are particularly the objects and beneficiaries of God’s saving design. It does 
not mean that education and theological formation, in particular, are barriers to relationship 
with God: faith necessarity seeks understanding. But faith must go beyond understanding, 
into a realm where understanding falters and one is simply led, unknowing, into the deeper 
mystery of God. 
 
Tuesday 3rd November            Luke 11:1-10                                                                                                                                                        
Reflection 
Luke’s version of the Lord’s Prayer begins by invoking God as “Father.” The disciples 
speak as members of the “household” or “family” of God into which they have been intro-
duced by Jesus. They have heard Jesus thanking the “Lord of heaven and earth” as 
“Father” and have been assured of the blessedness they enjoy in the relationship with God 
that is now theirs. Now they are being taught to pray out of that relationship, calling God 
“Father” in their own turn. The community that prays the Lord’s Prayer is, then, a commu-
nity very conscious of its privileged closeness to God. In short, it prays that the entire hu-
man race may enjoy the hospitality it has itself received from God. 
 
Wednesday 4th November    Luke 11:9-13 
Reflection 
Why can one be certain that if one searches, one will find; if one asks, one will receive; if 
one knocks, the door will be opened? Because, if it is inconceivable that as human parents 
you would give your children a snake when they ask for a fish, or a scorpion when they ask 
for an egg; if, on the contrary, ‘evil’ as you are (that is, as human beings in comparison 
with the goodness of God), you know how to give good and not evil things to your chil-



dren, how much more will the Father of infinite goodness give good things (here, the gift 
of the Holy Spirit) to you! 
 
Thursday 5th November    Luke 11:14-23 
Reflection 
In this part of the Gospel Jesus addresses the, as yet, unconverted crowds. In the way of a 
prophet, he summons them to conversion with warnings and denunciations. Alongside the 
crowds are those who represent the religious leadership—especially the Pharisees and law-
yers. More and more explicitly members of these groups emerge as the antagonists of Je-
sus. But Jesus is that “stronger one,” who successfully attacks and overcomes the strongly 
armed and defended realm of Satan. The decisive battle is engaged; this is no time for hesi-
tation or half-hearted adherence. The train of the kingdom of God is already leaving the 
station; decide once and for all whether you want to climb on board!  
 
Friday 6th November     Luke 11:23-26 
Reflection 

In the struggle between good and evil, change does not come without conflict—not only 

opposition from others, but internal turmoil. To heal, Jesus had to expel the demon from 

the man. The images of Beelzebub, divided kingdoms, and overcoming the strong man in 

his fortress are metaphors of combat. Internally one may expel the demon only to have it 

return with seven more. What does one do when light has shined into one’s soul and the 

light within id darkness? 
 
Saturday 7th November    Luke 8:16-21 
Reflection 
If the lamp of faith is lit in a human life, it is not meant to be covered or hidden but to keep 
on shining and shed light. When persons have responded positively to the word, God’s 
grace invades their lives ever and ever more abundantly; an initial refusal cuts things off 
from the start. This sequence ends with a report about Jesus’ mother and brothers trying to 
reach him. Jesus’ response is not a tribute to his mother’s faith; nor on the other hand, is it 
a put down or slight. Jesus uses the occasion of his family’s approach to make a wonderful 
point: those who hear the word that he is preaching and keep it in the way the parable of 
the sower commends, make up his new family. 
 
Sunday 8th November     Luke 8:26-39 
Reflection  
Strange as many of its features are, the scene invites us to enter its drama. With which 
character or group should we identify? The disciples who simply observe? The townsfolk 
who cannot cope and ask Jesus to go away? Or can we indeed find something of our story 
in the plight of the possessed person himself? Each of us has demons that rend and tear at 
us and make us want to dwell “in the tombs” rather than in the household of life.  


