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        ВСЕМІРНЕ  ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО Й      
        ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА 

 Тропар: Спаси, Господи, людей твоїх і благослови 
насліддя твоє, перемоги благовірному народові на 
супротивників даруй і хрестом твіїм охорони люд 
твій. 
 
 Кондак: Вознісся ти на хрест волею своєю. Новому 
людові твоєму, що твоє ім’я носуть, даруй щедроти 
твої, Христе Боже. Возвесели силою 
твоєюблаговірний народ, перемоги на супротивників 
дай йому, що за посібник має твоє пружжя миру, 
непонборну перемогу. 
 
Замість Трисвятого:   

Хресту твоєму поклоняємосл, Владико, і святеє воскресення твоє славимо.  
  
Прокімен: Возносіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг його, 
бо святе воно. 
Стих: Господь  воцарився, нехай гніваються люди.  
  
Достойно:  Величай, душе моя, пречесник хрест Господень. 
Таїнственний рай ти, Богородице, що невоздільно виростила Христа. Він на 
землі насадив хресне життєносне дерево. Йому, що його нині возносять, 
поклоняючися,  тебе величаємо.    

Загальні Збори Парафіяльної Ради 
 Запрошую всіх наших парафіян взяти учасуть у Загальних Зборах 
Парафіяльної Ради в Ардір які відбудуться в неділю 27-го вересня після Св. 
Літургії у церковній залі. Перед Зборами буде перекуска кава/чай, а також 
парафіяни зможуть ознайомитися звітами уступаючої управи. На зборах 
будемо вибирати частину нової управи. 
Запрошуємо усіх бажаючих вступити до нашої Парафіяльної Ради, щоб 
причинитися до успішної праці для покращення парафіяльної діяльности. 
  General meeting of the Parish Council on Sunday the 27th of September. 

ALL WELCOME! 

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



ЗІ СВЯТИМИ УПОКОЙ  - ETERNAL MEMORYІ 

Ділимося з Вами симною вісткою, що у неділю 20-го листопада, птримавши 
Святу Тайну Єлеопомазання, упокоївся в Бозі св. п. Адам Дикий на 86 році 
життя. ( Проживав у Deer Park). Народився 6-гo серпня 1929 р. у Мисцові, 
Україна. Залишив у смутку жінку Леокадію і двох дочок: Лідію і Марію з 
родинами. Похорон покійного Адама відбувся  у п’ятницю 25-го вересня  в 
нашій катедрі і похований у Fawkner Memorial Park. Родині і знайомим 
покійнойо складаємо сердечні співчуття, а душу покійного Адама поручаємо 
Вашим святим молитвам. Вічна Йому Пам’ять!    
 

We share with you the sad tidings that on Sunday 20th September 2015 Mr. Adam 
Dykyj fell asleep in the Lord. He leaves behind his wife Leokadia, daughters Lidia 
and Maria. The funeral was held in our Cathedral, North Melbourne and was buried 
in Fawkner Memorial Park. We express our sincere condolences to family and 
friends of Adam and ask everyone to pray that God will place his soul where all the 
saints repose. Vichnaja Pamyat!  
 

КАРДИНАЛ КТІСТОФШЕНБОРН НАДИХНУВ АВСТРІЙСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ 
ПОБАЧИТИ ЩО СПРАВДІ ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ 

Упродовж 21-25 вересня в Україні перебуває група австрійських журналістів, 
які приїхали задля того, щоб більше дізнатися про Україну. Про це 
Департамент інформації УГКЦ повідомив о. Юрій Коласа, Генеракльний 
вікарій Візантійського ордініату в Австрії, який супроводжає журналістів. 
Гості з Австрії відвідають Київ та Львів де матимуть зустрічі з представниками 
та главами Церков в Україні, представниками уряду та громадкості.  
Під час зустрічі з Главою УГКЦ яка відбулася 22 вересня у Києві, австрійські 
журналісти запитували про роки переслідування УГКЦ у ХХ ст., про вихід з  
підпілля, становище Церкви сьогодні, про її співпрацю з іншими Церквами і 
релегійними організаціями. Йшлося також про сучасні суспільні зміни в 
Україні. Революція гідності, війну на Сході країни. 
 “Церкви мали різний шлях на Майдан, але усі конфесії були там присутні  - 
зазначив Блаженніший Святослав, говорячи про роль Церкви під час 
Революції гідності - і миряни і духовенство різних конфесій разом стояли і 
молилися, відстоюючи європейські прагнення українців. 
Говорячи про інформаційну війну, яка ведеться проти України, Глава УГКЦ  
подякував гостям за те, що вони захотіли приїхати до нас, щоб на власні очі 
побачити правду. “Ми потребуємо вашої солідарності, ми потребуємо ваших 
зусиль для поширення правди про військову агресію з боку Росії, про героїчну 
боротьбу нашого народу за свою свободу, соборність і незалежність. Боротьбу, 
яку ведить представники різних конфесій, як мешканці Сходу і Заходу, як 
українські так і російськомовні” - зазначив Предстоятель УГКЦ. 
Як розповів о. Юрій Коласа, візит австрійських журналістів пов’язаний  з 
минулорічним візитом в Україну кардинала Крістофа Шенборна як Папського 
легата з нагоди 25-річчя виходу УГКЦ  з підпілля. 
Священик розповів, що кардинала дуже вразило побачене в Україні “Він пізнав 
для себе дуже багато речей - розповів отець  - Наприклад під час зустрічі з 
Всеукраїнською радою Церков і релегійних організацій він відкрив для себе дві 
істини. Перша  - коли  він почав від Патріярха Філярета в присутності всіх і 
єрархів, що Православна Церква існує в Україні завдяки mmm” 



витривалій боротьбі Української Греко-Католицької Церкви у підпіллі і її 
виходу з підпілля. Для кардинала було надзвичайно приємно почути, що 
предстоятель Православної Церкви так говорить про УГКЦ. Друге - під час тої 
зустрічі для нього було унікальним пізнати те, що коли у світі навколо панує 
ненавість скажімо там де християни зазнають брутального переслідування з 
боку мусульман, натомість в україні мусульмани і християни обєдналися, аби 
стати на оборону гідності людини, її прав і свобод. Це такий унікальний 
досвід, який у світі   важко знайти”. 
Також під час відвідин Карітасу кардинал побачив, що Українська Греко-
Католицька Церква опікується переселенцям з Донбасу, тобто 
російськомовним родинами. 
Крім того, після відвідин Меморялу Голодоморів, кардинала Шенборна 
здивувало, що у ХХІ столітті у Західній Європі, зокрема в Австрії, люди дуже 
мало знають про ті страшні роки, коли тут людей морили голодом. 
За його словами, кардинал Крістоф Шенборн пробував це передати у 
західному світі. “Отже, повернувшись до Австрії, кардинал намагався усе це 
донести до суспільства. І це викликало зацікавлення з боку журналістів. Він 
має великий авторитет як Архиєпископ м. Відня, кардинал Австрії. У 
результаті від самих журналістів вийшла ідея приїхати в Україну і самим усе 
почути і побачити, щоб знову донести правду про ситуацію в Україні”  - 
зазначив отець Юрій Коласа. Про це повідомляє Департамент УГКЦ.   

   ПАПА НАГАДАВ КОНГРЕСМЕНАМ ПРО ЦІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ  
   ТА ТРАДИЦІЙНОЇ СІМЇ. 

Звернення Папи Римського до спільної сесії американського конгресу 
переривалося оплесками 40 разіб, 11 разів оплесками стоящи. Спікер палати 
представників Джон Бейнер заплакав, слухаючи понтіфіка. 
 Найбільше захоплення викликали слова Святішого Отця про еміграцію 
біженців. Про це повідомяє Голос Америки. Звертаючись до поважної публіки, 
Папа зокрема зазначив, що світ нині переживає найбільшу кризу біженців з 
часів ІІ Світової війни і відвертатися від цих людей неприпустимо. 
“Я щасливий, що Америка залишається для багатьох омріяною землею. Ми 
люди цього континенту не боїмося чужинців, бо більшість з нас свого часу теж 
були іноземцями. Завжди треба пам’ятати золоте правило.  “Поводтеся з 
іншими так, як ви хочете, щоби поводилися з вами”. Якщо хочете безпеку  - 
дайте безпеку. Якщо хочете життя - дайте життя. Якщо хочете можливстей, 
забезпечте, можливості іншим. Те, як ми поводимося з іншими стане мірилом 
того, як час обійдеться з нами самими”. 
Святіший Отець також наголосив, що необхідно піклуватися про бідних і 
знедолених та не забувати, що ми відповідальні за нашу планету, слід 
зупинити глобальне потепління та зміну клімату. 
Згадав у своїй промові понтіфік і про смертну кару, та цінність людського 
життя. За його словами, людське життя  - це найважливіше, що у нас є, тому 
кожен з нас має право на надію та прощення. 
Римський Архиєрей дуже чітко, хоч і дипломатично, зазначив, що виступає 
проти абортів та захищає традиційні родинні ціності. 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

27.9 15 
НЕДІЛЯ 

ВОЗДВИЖЕННЯ 
ЧЕСНОГО ХРЕСТА 

 
10.00 
ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

1 Кор.1, 18-24  
 Ів. 19, 6-11,13-20 

28. 9. 15 
ПОНЕДІЛОК  Вмч. Микити 

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія   Ефе. 4, 25-32  
 Лука. 3, 19-22 

29. 9. 15 
ВІВТОРОК Вмч. Єфемії 

9.00 
ранку 

  

Свята Літургія   Ефе. 5, 20-26  
 Л.ука. 3, 23-4,1 

30. 9. 15 
СЕРЕДА 

Муч. Софії, Віри, Надії, 
Любові 

9.00 
ранку 

 

  Свята Літургія   
Ефе .5, 28-33,  
 Лука. 4,1-15 

1.10. 15 
ЧЕТВЕР Преп. Євменія 

9.00 
панлу 

 Еф.. 5, 33-6,9 
Лука  4, 16-22  

2.10,15 
П’ЯТНИЦЯ Муч, Трохима, Савватія  

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
 

Еф..6, 18-24 
Лука. 4,23-30   

3 1015 
СУБОТА Сб. після Воздвиження 

9.00 
ранку 

Свята Літургія   1 Cor. 1,26-29 
 Ів. 8, 21-30 

4.10. 15 
НЕДІЛЯ 

 Гл. 1.  НЕДІЛЯ 
ПІСЛЯ ВОЗДВИЖЕННЯ 

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

Гал. 2, 16-20 
 Мк.  8, 34-9,1  

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 1.10.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care в годині 11.00 ранку. 

ПОЖЕРТВИ НА ПАТРІЯРШИЙ ФОНД:  $25 Родина Кривуля.  По $20 В і М 
Гнатюк, А. Коваль, С і І Козодій, В і Х Головко.  $10 В. Левинська     

ПОЖЕРТВИ НА КАТЕДРАТИК - АЛЮМНАТИК: Родина Кривуля.  По $20 В і М 
Гнатюк, А. Коваль, С і І Козодій.  $10 В. Левинська   

ЧИЩЕННЯ ЦЕРКВИ:  $70 С і В Кінаш. КОШЕННЯ ТРАВИ:  $50 А. Гавчак. 

ОТРИМАННЯ СВЯЩЕННИКА: $300 А і Н Солочинські 

НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ: $100 Родини С. Матишак і Іван Котовський з нагоди 
першої річниці смерти пок. Анастазії Котовської                                                       

ЖЕРТВОДАВЦЯМ ЩИРА ПОДЯКА 

Минулої неділі на тацу було зібрано $228.40  Празник Різдва Богородиці $39 

  ЗІ СВЯТИМИ УПОКІЙ / ETERNAL MEMORY  

Ділимося з Вами сумною вісткою, що в понеділок 21 вересня на 94 році земного життя, 
упокоївся в Господі св.п. Михайло Дякун (St Albans). Покійний народився 23.03.1921 
року в с. Верхній Дорожів, на Львівщині. Залишив у смутку доні Віру, Галіну і Вікторію з 
родинами, 6 внуків і 4 правнуків. Похорон відбудеться в четвер 1 жовтня о год. 11.15 
ранку в Jensen Funerals, 2 Arthur St, St Albans, а початок похорону там само у середу 30 
вересня о год. 6.00 вечора. Поховання на цвинтарі Fawkner. Родині висловлюємо щирі 
співчуття, а душу покійного Михайла поручаємо Вашим святим молитвам. 


