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СВЯТОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЙОСАФАТА,              
    АРХИЄПИСКОПА ПОЛОЦЬКОГО              
Тропар:  Світильник світлий явився ти, священ-
Нномучениче Йосафате, бо як пастир добрий поклав 
ти душу твою за вівці, розбратолюбними ворогами 
убитий ти, і увійшов ти у святая святих, з 
безплотними перебуваючи. Тому молимо тебе, 
многострадальний: Моли начальника пастирів, 
Христа, удостоїти нас стати по правому овець стану і 
спасти душі наші. 
 Кондак: Вогненним сяянням розп’ятого Христа в 
юності просвічений, ангелам ти уподобився в 
монашім житті і благочесно в святительстві ти 
прожив: ясно проповідував ти з’єднання та погасив 

розбратолюбних роздором розпалені серця мученицькою твоєю кров’ю і 
вінець від Христа приняв ти.    

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

 СВЯТОГО ОТЦЯ НАШОГО ІВАНА ЗОЛОТУСТОГО, 
АРХИЄПИСКОПА ЦАРГОРОДСЬКОГО  
 Тропар: Уст твоїх благодать засяявши, як світлість 
вогню, вселенною просвітила, не срібролюбія скарби 
світові придбала, висоту смиренномудрія нам 
показала, але, твоїми словами навчащчи, отуче Іване 
Золотоустий, моли Слово, Христа Бога, щоб спаслися 
душі наші.  
Кондак: З небес приняв ти божественну благодать і 
твоїми устами навчаєш усіх поклонятися в Тройці 
єдиному Богу, Іване Золотоустий, всеблаженний, 
преподобний, достойно хвалимо тебе, бо ти є 
наставник, тому що божественне являєш. 

                      СЬОГОДНІ трета таца на Католицькі місії у світі.  
           Просимо причинитися пожертвою. Заздалегідь щиро дякую. 

Папа  і лідери України співчувають народу Франції. 
  Владика Борис (Ґудзяк) закликав молитися за жертв терактів в Парижі. 
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МИ ПРОСИМО БОГ ДАТИ НАМ МИР, АЛЕ НЕ ЗНАЄМО, ЯК ЦЕ         
ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ,  - АРХИЄПИСКОП ЛЮБОМИР ГУЗАР  

Представники різних християнських 
конфесій зібрались ввечері 12 листопада у 
храмі Василя Великого разом завдяки 
Спільноті св. Егідія, щоб молитвами 
просити миру для всього світу. 
Традиційну молитву за мир, що 
відбувається щомісяця у Києві, того  разу 
очолив архиєпископ-емерит Любомир  
(Гузар). 
Цього разу проповідь стосувалась 
фрагменту з Євангелія від Матвія, де Ісус 
Христос нагодував двома рибина та 
п’ятьма хлібинами декілька тисяч осіб. 
Владика Любомир зверну увагу на нього, 
попросивши кожного уявити себе там, коли це відбувалось, а особливо на місці учнів 
Христа. 
«Учні Христові, коли вони вже сіли до човна, усвідомили як мало вони знають про 
Ісуса. І зараз, коли ми щодня молимось за мир, чи знаємо ми всі дива, які Господь 
може здійснити? Ми не знаємо як Бог хоче розв’язати ті труднощі, які ми 
переживаємо. Ми просимо Його дати нам мир, спокій та справедливість, без знання 
того, як це відбуватиметься. Для цього треба, щоб ми щоразу більше та краще могли 
Тебе пізнати, а наша непохитна довіра до Тебе зростала. Будьмо покірні, але 
зберігаймо колосальну довіру до Бога, бо Він усе знає та може, бо Він нас любить», 
— поділився кардинал Гузар. 
Молитва традиційно продовжилась згадуванням всіх місць у світі, де триває 
конфлікт: Афганістан та Бірма, Бурунда та Єгипет, Ірак та Ємен, Казаманш та 
Кашмір, Колумбія та Північна і Південна Кореї, Конго та Ліван, Лівія та Малі, 
Мексика та Нігерія, Пакистан та Сальвадор, Свята Земля та Сирія, Сомалі та Судан, 
Мінданао та Центральноафриканська республіка, Ефіопія та Україна. Молитви за 
мир та примирення в Україні у той самий день лунали у Мозамбіку та Пакистані, у 
Вашингтоні та Москві, в інших куточках світу. 
Любомир (Гузар). 
Молитва традиційно продовжилась згадуванням всіх місць у світі, де триває 
конфлікт: Афганістан та Бірма, Бурунда та Єгипет, Ірак та Ємен, Казаманш та 
Кашмір, Колумбія та Північна і Південна Кореї, Конго та Ліван, Лівія та Малі, 
Мексика та Нігерія, Пакистан та Сальвадор, Свята Земля та Сирія, Сомалі та Судан, 
Мінданао та Центральноафриканська республіка, Ефіопія та Україна. Молитви за 
мир та примирення в Україні у той самий день лунали у Мозамбіку та Пакистані, у 
Вашингтоні та Москві, в інших куточках світу. 
Представник Спільноти св. Егідія у Києві Юрій Ліфансе пригадав роботу спільноти у 
Мозамбіку у 1992 році. Тоді, коли переговори про мир вперше завершились успіхом, 
молитва за мир від спільноти лунала без перерви. І сьогодні українці також молились 
за утвердження того миру, якого було досягнуто. 
Наступна молитва за мир попередньо відбуватиметься 10 грудні, у римо-католицькій 
громаді у костелі св. Олександра у Києві. 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

22.11 15 
НЕДІЛЯ 

Гл. 8      25-та  НЕДІЛЯ 
ПO П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Ефе. 4, 1-4  
 Луka  10.25-37 

23 11. 15 
ПОНЕДІЛОК  Апп.  Єраста, Олімпа, Родіона  

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія   
1 Тим. 1, 1-7 

 Лука. 14,12-15 

24.11. 15 
ВІВТОРОК 

Мчч. Мини, Віктора, 
Вінкентія 

9.00 
ранку 

  

Свята Літургія   1 Тим. 1, 8-14 
 Л.ука. 14, 25 35 

25.11. 15 
СЕРЕДА Сщмч, Йосафата  9.00 

ранку 
 

  Свята Літургія   
Євр.. 4, 14 –5,10 
 Івана. 10, 9-16 

26.11. 15 
ЧЕТВЕР Св. Івана Золотоустого 

9.00 
ранку 

Свята Літургія 1 Тим.. 3, 1-16 
Лука  16, 1 –9  

27.11,15 
П’ЯТНИЦЯ Ап. Пилипа  

 
9.00 

ранку 

 
 

1 Тим. 4,  4–8 
Лука 16,15-18, 1-4  

28. 11.15 
СУБОТА Мчч.  Гурія, Самона і Авіва  

9.00 
ранку 

Свята Літургія   Гал..3, 8-12 
Лука  9, 57-62 

29.11. 15 
НЕДІЛЯ 

 Гл. 1     26-та  НЕДІЛЯ 
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

Еф. 5, 9-19 
 Лука  12, 16-21  

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  неділю 22.11.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care в годині 11.00 

      ПОЖЕРТВА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ:  $100  Віра Зубар.  

.                                     Жертводавцям щира подяка 

Минулої неділі на тацу було зібрано $210.50 .  Дякуємо.  

 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. 

 



         Папа Франциск признащив Апостольського нунція до України 
У п’ятницю, 13 листопада 2015 року, у Ватикані оприлюднено рішення Папи 
Франциска про призначення Архиєпископа Клаудіо Гуджеротті Апостольським 
нунцієм в Україні. Досі він очолював представництво Святого Престолу в 
Білорусіртамент, повідомляє Департамент інформації УГК 

         ПОРОШЕНКО У ВАТИКАНІ ЗУСТРІНЕТЬСЯ З ПАПОЇ РИМСЛКИМ  
                      І ДЕРЖАВНИМ СЕКПЕТАРЕМ СВЯТОЇ СТОЛИЦІ 
 19-20 листопада 2015 року відбудеться візит Президента України Петра 
Порошенка до італійської Республіки та Держави Ватикан. 

   ПАПА ПРИЙНЯВ ЗАПРОШЕННЯ ПОРОШЕНКА ВІДВІДАТИ УКРАЇНУ 
Папа Римський Франциск прийняв запрошення президента Петра Порошенка 
приїхати в Україну. 
Про це на сказано на сторінці Порошенка у Facebook, повідомляє Українська правда. 
"Запросив Його Святість відвідати Україну і Він запрошення прийняв", – повідомив 
президент. 
Порошенко додав, що попросив Папу про завершення беатифікації митрополита 
Андрея Шептицького, а також розпочати цю процедуру щодо єпископа Степана 
Чміля, який був духовним наставником Папи в Аргентині. 
«Дуже зворушлива зустріч з Папою Франциском. Він запевнив мене, що ніколи не 
забуває про Україну і молиться за мир в нашій державі. 
Я попросив Папу щодо завершення беатифікації Митрополита Андрея Шептицького, 
а також розпочати цю процедуру щодо єпископа Степана Чміля, який був духовним 
наставником Папи в Аргентині. 
Запросив Його Святість відвідати Україну і Він запрошення прийняв», - поділився 
Порошенко подробицями аудієнції у Папи. 
Петро Порошенко. Дуже зворушлива зустріч з Папою Франциском. Він запевнив 

мене, що ніколи не забуває про Україну і молиться за 
мир в нашій державі. 
Я попросив Папу щодо завершення беатифікаці– 
Митрополита Андрея Шептицького, а також 
розпочати цю процедуру, щодо єпископа Степана 
Чміля, який був духовним наставником Папи в 
Аргентині. Запросив Його Святість відвідати Україну 

і Він запрошення прийняв. 
|  
          
 

ОГОЛОШЕННЯ 

Управа Союзу Українок Вікторії  запрошує союзянок з родинами та всю українську 
спільноту на щорічне традиційне відзначення ДНЯ СОЮЗЯНКИ в неділю, 6 грудня 
ц.р., о год. 1.00 пп.  в Українському Народному Домі, Ессендон.                                                                                                                                                                                                         
У ПРОГРАМІ: розповідь голови КУ СУА Г. Касіян про цьогорічні наради 
Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО), які 
відбувалися у Швеції (Стокгольм),  про зустрічі з воїнами АТО та інші цікаві 
зустрічі в Україні, надання подячних грамот союзянкам за віданну працю. 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/20/7089577/


PRAYING THE GOSPEL—LECTІO 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-sixth 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 14, 15 & 16 of the gospel. This 
set of readings is made up of a series of parables which instruct us about God’s acceptance 
and hospitality to the poor On Saturday we have some directions for those who would ac-
company Jesus on the journey, while on Sunday the parable of the rich fool tells us about 
false security. 
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 com-
mentary. 
 

Monday 23rd November Parable of the Great Dinner  Luke 14:12-15    Reflec-
tion 
Here, an episode from ordinary life provides a springboard to a profound understanding of 
the implications of the Gospel. Jesus addresses his host directly with the following point. 
When issuing invitations do not invite your friends and relations; all that you will get is a 
similar invitation in return. Invite instead the poor, the crippled, the lame and the blind. 
They may appear to have nothing to offer. But being hospitable to them now stores up for 
you the welcome that truly matters: the welcome into the hospitality of God that lasts for-
ever. 
 

Tuesday 24th November   The Cost of Discipleship  Luke 14:25-35            
Reflection 
Jesus once again warns about the cost of following him. The demands he makes at this 
point (“hating one’s father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and 
even life itself”; giving up “all possessions”) provide the most extreme expression of this 
theme in the Gospel. Taken in isolation, they are stark indeed. But they need to be heard in 
the context of the invitation to the kingdom that has just been elaborated. In comparison 
with this supreme positive good, the losses entailed in the present conditions of disciple-
ship find some proportion. 
Wednesday 25th November  Parable of the Lost Sheep    Parable of the Lost Coin 
Luke 15:1-10  Reflection  The gesture of carrying the sheep home on one’s shoul-
ders, as if in triumph, and summoning friends and neighbours for a joyful celebration 
seems extravagant, “over the top.” The friends and neighbours might in fact join in. But 



they might also mutter a bit among themselves: “he must be crazy about that sheep!” And 
this may in fact be the point the parable makes. “Heaven,” that is God and the entire heav-
enly court, rejoices over one sinner who repents more than over ninety-nine who have no 
need of repentance. Why? Because God is crazy with love over each individual human be-
ing and rejoices exuberantly over finding one that had been lost in the death that is sin. 
 

Thursday 26th November The Parable of the Dishonest Manager Luke 16:1-9 
Reflection    The key to understanding the parable lies in being clear about where the man-
ager’s “dishonesty” lay. The most obvious solution is to see it consisting in what he does 
with his master’s creditors—getting them to write down reduced amounts of what they 
owe; in this way he is defrauding his master. But, according to the story the master finds 
fault with the manager before he has recourse to this stratagem. The 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 immedi-
ate interest (stripping away his wealth) to preserve his long term future. So too should the 
followers of Jesus give away their wealth now in the form of alms so that when the great 
reversal comes and the poor have their privileged places in the kingdom, these same poor 
will welcome them into “eternal dwellings” and offer them the hospitality of God. 
                                                                                                                                        

Friday 27th November  Some Sayings of Jesus  Luke 16:15-18; 17:1-4       
Reflection   Jesus is fulfilling the true intention of the Law at a deeper more comprehensive 
level. The ruling excluding divorce illustrates this deeper fulfilment. The Law, in the shape 
of Deut 24:1-4, allowed a man to divorce his wife and marry another woman as if she were 
just another item of exchangeable property. Jesus’ exclusion of this practice, rigorous as it 
may seem, defends human dignity, especially that of the woman.  
 

Saturday 28th November Would-Be Followers of Jesus  Luke 9:57-62      
Reflection      Jesus’ response to three people who would be his companions on the journey 
sets a pattern in a rather different direction. He makes clear to the first who offers that fol-
lowing him means a life of wandering with no guaranteed lodging. The second and the 
third—one called by Jesus, the other offering himself—both want a little space before com-
ing along; each has important family duties to attend to. Jesus insists the urgency of the 
kingdom has priority. The kingdom is about rescuing human beings for life in a world fast 
sliding to destruction. 
Sunday 29th November 26th Sunday after Pentecost  Luke 12:16-21                     
Reflection    Presupposed in this parable is a sense of fragility and uncertainty of this pre-
sent life. For the rich man, his abundant crop will provide security for years to come. His 
only worry is how to store it all. The parable vividly depicts his preoccupation with this 
problem—to the total neglect of more important areas of concern (human and religious val-
ues). The parable initiates a theme that becomes very prominent in the Gospel from now 
on: nothing is more destructive of life and humanity than preoccupation with acquiring, 
holding on to and increasing wealth. The problem is not so much the possession of riches 
as such. It is that the desire to acquire and enhance them, fed by insecurity, and prevents 
people from attending to the relationship with God that brings the only security that counts. 
 
 


