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            СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА І ІНШИХ БЕЗПЛОТНИХ СИЛ  
Тропар:  Небесних воїнств архистратиги, молимо вас 
завжди ми, недостойні,  щоб ви нашими молитвами 
огородили наса покровом крил духовної вашої слави, 
охороняючи нас, що усильно припада-ємо і кличемо: 
Від бід ізбавте нас 1к чиноначальники вишніх сил. 
Кондак:  Архистратиги Божі, служителі божедтвенної 
слави, ангелів начальники і людей наставники, 
корисного нам прося іть і великої милости як 
безплотних архистратиги. 
 
    Усім Михайлам і Михайлинам бажаємо щедрих    
 Божих ласк,  здоров’я і прожити многих літ! 
       
 

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

У РОСІЇ ЗАБОРОНИЛИ КНИГИ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 
І ПАТРІАРХА ЙОСИФА СЛІПОГО (УГКЦ) 
Росія включила у список заборонених українських книжок, які нібито становлять 
загрозу "рускому міру", навіть духовну літературу. 
Про це заявив перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак в інтерв'ю 
газеті "День". 
"Росіяни забороняють у себе українські книжки, які, на їхню думку, становлять 
загрозу "рускому міру". Так, до прикладу, у цій країні заборонені три мої книжки, 
зокрема, збірка "Лицарі духу", присвячена українським поетам-
"вістниківцям" (Телізі, Ольжичу, Маланюку та іншим). Заборонили в Росії й 
українську духовну літературу - книжки митрополита Андрея Шептицького і 
патріарха Йосипа Сліпого, навіть ті з них, у яких йдеться про виконання релігійних 
ритуалів. Виникає питання - який критерій? Вочевидь, під заборону потрапляє все, 
що пов'язане з українською ідеєю, ідентичністю, національно-визвольними 
змаганнями", - сказав Червак. 
За його словами, не чекаючи реакції парламенту на засилля російської книжки на 
українському ринку, що нерідко є контрафактною і є інструментом інформаційної 
війни, Держкомтелерадіо надало Державній фіскальній службі перелік 
сепаратистської літератури, яку було видано в Росії і завезено до України з метою 
політичної дестабілізації ситуації.                             Продовження на другій сторінці. 
. 
 



В ІВАНО-ФРАНКОВСЬКУ ПЕРЕВИДАЛИ КНИГУ ПРО ПОДОРОЖ 
ГАЛИЩАН ДО СВЯТОЇ ЗЕМЛІ ПІД ПРОВОДОМ 
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 
Оригінальна подарункова книга «Як Русь слідами Данила 
ходила» — відтворення раритетного видання, здійсненого 
1907 р. Це розповідь про паломництво численної групи 
галичан  у складі 566 осіб – 500 українців та 66 поляків, до 
Святої Землі, яке організував 1906 р. Митрополит Андрей 
Шептицький. Авторами книги – літописцями подорожі 
були  Василь Мацьорак та Юліан Дзерович. Назва книги, як 
кажуть сучасні її видавці, пояснюється тим, що одним із 
перших паломників з України до святих місць був ще, за 
часів Святослава Ізяславича, ігумен чернігівського 

монастиря Данило, який біля Гробу Господнього молився за народ, князя і бояр. 
"Мета моєї праці і цілого проводу, який даю тим, що хочуть його прийняти, - казав 
Митрополит А. Шептицький, – є об’єднати всіх під прапором Христа. Проводу не 
накидаю. Не хочу, щоб хто не будь сліпо йшов за мною. Бо і наука Христа не знає 
сліпого проводу, ні сліпого послуху - вона є наукою любові і свободи". 
«Мені до рук потрапила ця книжка від одного знайомого – без обкладинки, без назви, 
без закінчення, надрукована старим правописом але читалася дуже цікаво. Я не знала 
її назви, - розповіла працівниця видавництва «Апостол» Галина Литвин. - 
Перевидана книга з’явилася завдяки Львівському історичному архіву, куди я 
зателефонувала. Мені відповіли, щоб я надіслала фотографії декількох сторінок. 
Після того, як  я це зробила, отримала відповідь. Оригінальна книга називалася  «Як 
Русь слідами Данила ходила» і у ній ідеться про перше паломництво в Святу Землю 
галичан під проводом Митрополита Андрея Шептицького. Отже, з архіву ми 
отримали електронний варіант цієї книги. Працівниця архіву Оксана Гайова дуже 
довго розшукувала текст. Отже, завдяки цьому ми і змогли перевидати старовинну 
книгу, попередньо переклавши її на сучасний правопис та зберігаючи лексику того 
часу».  Про це РІСУ повідомила Наталя Палій. 
 

 

 Закінчення з першої сторінки. 
"У бік Держкомтелерадіо одразу почали сипатися звинувачення. По-перше, нам 
закидали, що, забороняючи книжки, ми уподібнюємось Росії. А, по-друге, багато хто 
наполягав на тому, що такими методами ми просто не зможемо вирішити проблему й 
російська книжка все одно залишиться на ринку. Але не варто порівнювати наші дії з 
російськими. Ми ставимо бар'єр винятково ідеологічній літературі, літературі, яка 
має на меті ліквідацію Української держави", – наголосив він. 
Перший заступник голови Держкомтелерадіо також підкреслив, що в Україні 
необхідні системні зміни - запровадження маркуваня або ліцензування, внесення змін 
до законодавства. Про це повідомлєя Укрінформ.   

ЗІ СВЯТИМИ  УПОКОЙ  - ETERNAL MEMORY   
Ділимося з вами сумною вісткою, що у п’ятницю 13-го листопада упокоїлася в Бозі 
бл. пам. Мелянія Бутренко на 91 році життя, Народилася 23.12.1923 р, у Постінки 
Рудки. Залишили сина Славка і дочку Дарію з родинами і внуків. Про похорон немає 
інформацій. Родині складаємо сердечні співчуття, а її душу поричаємо святим 
молитвам. Вічна Їй Пам’ять!.  



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

15.11 15 
НЕДІЛЯ 

Гл. 7      24-та  НЕДІЛЯ 
ПO П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Ефе. 2, 14-22  
 Луka  8,.41-56 

16 11. 15 
ПОНЕДІЛОК  Mчч. Акенсима, Йосифа,  

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія   2 Сол. 1, 1-10 
 Лука. 12,13-15,22 

17.11. 15 
ВІВТОРОК Прп. Йоанікія 

9.00 
ранку 

  

Свята Літургія   2 Сол. 1, 10-2, 2 
 Л.ука. 12, 42-48 

18.11. 15 
СЕРЕДА Мчч.Галактіона і Єпістимії 9.00 

ранку 

 

  Свята Літургія   
2 Сол.. 2, 1-12 

 Лука. 12, 48-59 

19.11. 15 
ЧЕТВЕР 

Св. Павла, арх. 
Константопільського 

  2 Сол.. 2, 13-3,5 
Лука  13, 1 –9  

20.11,15 
П’ЯТНИЦЯ 

Прп. Йосафати 
Гордашевської  

 
 

 
2 Сол.. 3,  6–13 
Лука 13  31-35  

21. 11.15 
СУБОТА Собор Арх. Михаїла  

9.00 
ранку 

Свята Літургія   Євр.. 2, 2-10 
Лука  10, 16-21 

22.11. 15 
НЕДІЛЯ 

 Гл. 8     25-та  НЕДІЛЯ 
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

Еф. 4, 1-4 
 Лука  10, 25-37  

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 19.11.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care в годині 11.00 

      ПОЖЕРТВА НА ПАТРІЯРШИЙ ФОНД:  $20.  К. Халонін. Хто слідуючий? 

В неділю 1.11. на тацу було зібрано $271.85 Трета таца на церкву $136.20.   
В неділю 8.11. на тацу було зібрано  $$271.85      

Жертводавцям щира подяка.  

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 ВАТИКАНІ ОПРИЛЮДНЕНО ПРОГРАМУ ПЕРШОЇ ПОДОРОЖІ 
                      ПАПИ ФРАНЦИСКА ДО АФРИКИ 
Візит триватиме від 25 до 30 листопада 2015 р. та 
охоплюватиме три країни – Кенію, Уганду та 
Центральноафриканську Республіку. 
Подорож, як звичайно, розпочнеться з римського 
міжнародного аеропорту Фюмічіно, звідки Святіший 
Отець відлетить у середу, 25 листопада, вранці в 
напрямку Найробі, столиці Кенії, куди прибуде після 
семигодинного перельоту о 17-й годині місцевого часу 
(16-й – київського). З аеропорту Глава Католицької 
Церкви від’їде до президентського палацу, де 
відбудеться церемонія привітання, поєднана із візитом 
ввічливості до Глави держави та зустріччю з 
представниками влади й дипломатичного корпусу. 
Четвер, 26 листопада, розпочнеться міжрелігійною та 
екуменічною зустріччю в Апостольській Нунціатурі, 
після якої Папа від’їде до університетського містечка, де очолить Святу Месу. 
Пополудні Святіший Отець зустрінеться з духовенством, чернецтвом і 
семінаристами та відвідає осідок ООН в Найробі. 
У п’ятницю, 27 листопада, вранці Глава Католицької Церкві зустрінеться з 
мешканцями бідняцького кварталу Канґемі в Найробі, після чого на стадіоні матиме 
зустріч з молоддю, а у VIP-залі стадіону – з єпископатом Кенії. Це буде остання 
зустріч у цій країні. Пообідавши та трішки відпочивши в Апостольській Нунціатурі, 
Папа прибуде до аеропорту, звідки після церемонії прощання відлетить до Ентеббе, 
колишньої столиці Уганди, відвідини якої розпочнуться з церемонії привітання, 
візиту ввічливості до Глави держави та зустріччю з представниками влади й 
дипломатичного корпусу. А завершиться день зустріччю з катехитами та вчителями 
під час відвідин місцевості Муніоніо, де віддали життя за віру деякі з угандійських 
мучеників. 
Суботнього ранку 28 листопада Святіший Отець відвідає спочатку англіканський, а 
потім католицький санктуарій угандійських мучеників у Намуґонґо, в якому 
відслужить Святу Месу. Після обіду заплановані зустріч з молоддю, відвідини Дому 
милосердя в Налуколонґо, зустріч з єпископатом Уганди в архиєпископській 
резиденції та з духовенством, чернецтвом і семінаристами – у катедральному соборі. 
У неділю, 29 листопада, вранці Глава Католицької Церкви попрощається з Угандою 
та відлетить до Центральноафриканської Республіки, до столиці якої міста Банґі 
прибуде о 10-й годині місцевого (11-й київського) часу. У президентському палаці 
відбудеться церемонія привітання, візит ввічливості до перехідного Глави держави та 
зустріч із владою та дипломатами. Далі заплановані відвідини табору біженців, 
зустріч з єпископатом та з місцевими протестантами в осідку Євангелистського 
Теологічного Факультету. Опісля у катедральному соборі Папа очолить Святу Месу з 
духовенством, чернецтвом, катехитами та молоддю, по завершенні якої висповідає 
кількох молодих людей та розпочне молодіжне чування на площі перед храмом. 
Понеділок, 30 листопада, розпочнеться відвідинами мечеті та зустріччю з 
мусульманською спільнотою. Далі Святіший Отець відслужить Святу Месу  в спорт- 
комплексі ім. Бартлемі Боґанди, після якої від’їде до аеропорту, звідки відлетить до 
Риму. Про це повідомляє Радіо Ватикан. 

http://uk.radiovaticana.va/


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  
 

The Twenty-fourth Week after Pentecost 
Again this week we continue to pray with selections taken from the gospel of St Luke. The 
weekday readings (Monday to Friday) come from chapters 12 & 13 of the gospel. The 
Journey to Jerusalem is the context in this set of readings. On Saturday the healing of the 
boy possessed by a demon servant turns our attention to the inadequacy of the followers of 
Jesus. While on Sunday the episode of the Good Samaritan provides the context for Jesus 
relationship to the Law. 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 9

th
 November            Luke 12:13-15, 22b-31    Refleсtion                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                          

After he has exposed the folly of placing security in wealth, Jesus develops the theme more 
subtly. In an instruction directed to the disciples he probes the kind of anxiety that leads to 
such behaviour. It is quite incompatible with the understanding of God that he proclaims. 
Disciples of Jesus are not to be so absorbed by the worries and cares of this life as to ne-
glect what is really necessary: relationship with God. The mainspring is Jesus’ compassion-
ate conviction regarding the riches available to human beings if only they will truly open 
up their lives to relationship with God.  
Tuesday 10th November   Luke 12:42-48           Reflection                                                                                                                                                                                                                                                                                 
There is something disciples should fear: being found unwatchful and unfaithful at the 
coming judgement. The image of the slave targets those who have positions of leadership 
and responsibility. They are in the situation of a slave whom an absent master has set up as 
manager of other slaves, male and female. If they act for the benefit of those placed under 
them (notably, giving them their due allowance of food), they will receive a “blessing.” But 
those who take advantage of the master’s absence to abuse their authority, will be severely 
punished on his return. 
Wednesday 11th November  Luke 12:48b-59         Reflection                                                                                                                                                                                                                                                                                         
In line with the theme of accountability, Jesus offers a strikingly tormented reflection on 
his ministry and destiny. The “fire” that he has come to spread is the fire of the Holy Spirit. 
But the Spirit cannot be given until Jesus has faced and gone through the destiny (suffering 



and death) that awaits him in Jerusalem. The anguish is not something for Jesus alone. It 
affects also the hearts of those to whom his summons is directed. Division arises because 
the salvation he proclaims is not something that leaves the depths of human beings un-
touched. 
 

Thursday 12th November   Luke 13:1-9   Reflection 
Mention of two disasters, one caused by human agency (Pilate’s massacre of some Galile-
ans sacrificing in the Temple) and the other accidental (the collapse of a tower at Siloam 
with large loss of life), carry further the warning to repent. Jesus firmly refutes any sugges-
tion that the victims were being punished for a sinfulness from which others were exempt. 
To interpret such disasters in this selective way is entirely wrong—though the religious in-
stinct is always prone to do so. Without attempting to judge the sinfulness of others, people 
should see such events as a warning to take stock of their own lives lest far greater disaster 
befall them in the judgement. 
 
Friday 13th November   Luke 13:31-35               Reflection                                                                                                                                                                                                    

No threat of death will deter Jesus from the liberating program upon which he is presently 
(“today and tomorrow”) engaged. Nonetheless, in due course (“the third day”), he “must be 
on his way” because it is in Jerusalem that prophets meet their fate. Speaking in the persona 

of divine Wisdom and anticipating his later weeping over the city, Jesus adds a prophetic 
lament. Jerusalem’s tendency has always been to reject with violence the emissaries 
(prophets) sent to it by God—even though the divine intent was ever benign, as benign, in 
fact, as the action of a hen gathering her brood under her wings. The tone is not condemna-
tory but tragic: as a result of not accepting this benign “visitation,” Jerusalem’s “house” 

will be left desolate—an allusion to the destruction of the Temple by the Romans in 70 C.E.  

Saturday 14th November Luke 9:37-43a    Reflection                     

After the exalted experience on the mountain of the transfiguration we meet down-to-earth 
reality in the shape of a distraught father and his gravely afflicted son. What would almost 
certainly be recognised as epilepsy today, the biblical narrative presents as demonic posses-
sion. Jesus rebukes the spirit, heals the boy, and, in a typical Lukan touch, gives him back 
to his father. Once again a family finds healing. The main point of the episode in this place, 

however, is not simply to record another mighty work of Jesus. The focus is upon the disci-
ples and, more precisely, on their inability to deal with the situation. 

Sunday 15th November 25th Sunday after Pentecost Luke 10:25-37   Reflection  
The question concerning eternal life is put by a “lawyer.” To modern ears “lawyer” sug-
gests a professional expert in the secular legal system. Jewish law, however, embraced the 
whole of life without distinction between the secular and religious spheres. What we have 
here is a question from an expert in the Law of Moses. The question is hostile, designed to 

test Jesus. It seeks to pit him in some way over against the Law, to draw out from him a 
teaching suggesting that one can “inherit eternal life” while bypassing the Law. The Law 
itself understood holistically, with the separate commandments to love God and to love 
one’s neighbour brought into unity and mutual interaction, provides the path to life. Jesus is 
not outside or by-passing the Law 

 
 


