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ВХІД У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ           
БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ. 
  Tропар: Днесь благовоління   Божого Предзобра- 
ження і спасення людей проповідання, у Божому 
храмі Діва ясно з’являється і Христа всім 
предзвіщає. Їй і ми голосно закличмо: Радуйся, 
промислу Створителя сповнення.  . 
Кондак:  Пречистий храм Спасів, дорогоцінна 
світлиця і Діва, священна скарбниця Божої слави 
днесь тводиться в дім Господній, благодать з собою 
вводячи, що в Дусі божественнім, яку оспівують 
ангели Божі:  Вона є оселя небесна. 
 

 28 ЛИСТОПАДА ВШАНОВУЄМО ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ 
Сьогодні відправиться панахида за жертви Голодоморів, поляглим 

Небесної Сотні і поляглим воїнам АТО, які захищали Українську 
тереторію. 

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

Сьогодні після сніданку відбудуться сходини  
Управи Парафіяльної Ради. Просимо всіх взяти участь 
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 28 ЛИСТОПАДА ВШАНОВУЄМО ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ 
День пам’яті жертв Голодомору щорічно відзначається в Україні в четверту суботу 
листопада. 
Президент України Петро Порошенко з метою гідного вшанування пам’яті жертв 
геноциду Українського народу — Голодомору 1932 – 1933 років в Україні, вчиненого 
тоталітарним репресивним сталінським режимом, а також голодоморів 1921 – 1922, 
1946 – 1947 років в Україні, своїм Указом від 13 листопада 2015 року доручив 
Кабміну забезпечити належну організацію та проведення у 2015 році заходів до Дня 
пам’яті жертв голодоморів. 
Так, 28 листопада 2015 року о 16.00 оголошено загальнонаціональну хвилину 
мовчання. На території України 28 листопада 2015 року приспустять Державний 
Прапор України, обмежать проведення заходів розважального змісту. 
28 листопада 2015 року у м. Києві відбудуться жалобні заходи на території 
Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», а також в інших населених 
пунктах України за участю представників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, громадськості, науковців, духовенства, а також представників 
іноземних держав. Будуть проведені тематичні наукові, інформаційні, освітні, 
патріотично-виховні та культурно-мистецькі заходи. 
Релігійні організації проведуть панахиди за жертвами голодоморів 1921 ‒ 1922, 1932 
‒ 1933 та 1946 ‒ 1947 років в Україні. 
Програма заходів зі вшанування жертв Голодомору 
Як повідомила директор Національного музею "Меморіал пам'яті жертв Голодомору" 
Олеся Стасюк, 28 листопада о 15.00 біля Меморіалу відбудуться заходи на 
вшанування пам’яті жертв Голодомору. Киян та гостей міста закликають прийти 
до Меморіалу та запалити свічку пам’яті". 
Меморіальні акції у цей день пройдуть у всіх містах України. 
18 листопада, о 18.30 відбудеться лекція професора Валентини Борисенко "Старі й 
нові міфи навколо Голодомору", наступного дня - презентація проекту професора 
Володимира Сергійчука "Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид українства". 
 Презентація проекту професора Василя Марочка "Енциклопедія Голодомору" та 
лекція "Голодомор на Донбасі: факти і наслідки" запланована у Меморіалі жертв 
Голодомору 20 листопада. У суботу тут відкриється виставка Валерія Франчука 
"Присвята", а о 19.00 у Колонній залі Національної філармонії України ім. М. В. 
Лисенка виконають "Хорал безсмертя" з міжнародного концертного циклу "Елітні 
вечори камерної музики Євгенії Басалаєвої". 
23 листопада, у Меморіалі жертв Голодомору відбудеться публічний інтерактивний 
Урок пам’яті для дітей 7-9 років на тему: "Голодомор: Залишитися людиною", а о 
18.30 - показ фільму Бенедикт Бане (Франція - Україна) "Голодомор: забутий 
геноцид". 
24 листопада, у Меморіалі о 18.30 презентують фільм Аріадни Охрімович 
"Голодомор: голоси свідків" (2015), а 25 листопада - виставку "Люди правди", 
підготовлену спільно з Українським інститутом національної пам’яті. 
26 листопада, о 12.00 у Меморіалі запланована презентація виставки українських 
обрядових поминальних хлібів "Неспечений хліб", а у п'ятницю, 27 листопада, о 
18.00 - прем’єра дитячої виставки "Хлібчик для янгола" (спільно з НЦНК "Музей 
Івана Гончара" та дитячою фольклорною школою "Орелі").Продовження на 3-тій ст. 
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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

29.11 15 
НЕДІЛЯ 

Гл. 1      26-та  НЕДІЛЯ 
ПO П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Ефе.5, 9-10  
 Луka  12,.16-21 

30 11. 15 
ПОНЕДІЛОК  Св. Григорія Чудотворця  

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія   
1 Тим. 5, 1-10 

 Лука. 17,20-25 

1.12. 15 
ВІВТОРОК Мчч. Платона і Романа 

9.00 
ранку 

  

Свята Літургія   1 Тим. 5, 11-21 
 Л.ука. 17, 26- 37 

2.12. 15 
СЕРЕДА Пророка Авдія  9.00 

ранку 
 

  Свята Літургія   
1 Тим..5, 22 –6,11 

 Лука. 8,15-17,26-30 

3.12. 15 
ЧЕТВЕР Прп, Григорія 

9.00 
панлу 

 1 Тим.. 6, 17-21 
Лука  8, 31 –34 

4.12,15 
П’ЯТНИЦЯ Взід у храм  ПДМ  

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
 

Євр.. 9, 1-7 
Лука 10,38-

5. 12.15 
СУБОТА Ап. Филимона і інших  

9.00 
ранку 

Свята Літургія   Гал..5,22-6,2 
Лука  10, 19-21 

6.12. 15 
НЕДІЛЯ 

 Гл. 2     27-ма  НЕДІЛЯ 
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

Еф. 6, 10-17 
 Лука  13, 10-17  

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  четвер 3.12.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care в годині 11.00 

ПОЖЕРТВА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ:                                                                
$200 з нагоди 60 ліття подружжя Болодимира і Марії Гнатюк. Бажаємо 

дальшого щасливого життя і прожити многих, многих літ!! 

Минулої неділі на тацу було зібрано $204.25 Трета таца на Кат. Місії у світі $102.50.  
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 підпіллі 1946  - 1989 
Вихід УГКЦ  з підпілля 1989 

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

 

Пригадуємо що в неділю 13-го грудня День Св. Апостола Андрія Первозваного маємо 
річну збірку—Андріїв Гріш. Ця збірка переводиться в цілі наші церкві в цім часі.    
Просимо причинитися пожертвою.  



 

ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВІДВІДАВ ХРАМ СВЯТОЇ СОФІЇ У РИМІ 

Президент України Петро Порошенко разом з 
українською громадою Рима 19 листопада молилися 
в соборі Святої Софії в Римі, головній українській 
святині за кордоном. Після молитви відбулось 
покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку, 
виступ та спілкування Президента з українськими 
мігрантами, повідомляє прес—служба товариства 
“Свята Софія”. 
У дверях храму Петра Порошенка зустрічали з 
короваєм представники української молоді в Італії та 

о. Марко Семеген, настоятель собору. Молитву за Україну очолив владика Діонісій, 
Апостольський візитатор для українців греко-католиків в Італії та Іспанії. 
На початку молитви він привітав Главу української держави від імені Патріарха 
УГКЦ. Молитва завершилась молитовним гімном «Боже, великий єдиний» у 
супроводі хору студентів Української папської колргії Святого Йосафата. 
Президент також відвідав крипту у підземеллі собору, де серед інших єрархів УГКЦ 
спочиває владика Степан Чміль, вихователь Папи Франциска в часи його дитинства в 

Аргентині. Президент та його дружина помолилися та 
запалили свічку перед його могилою напередодні візиту 
до Святішого Отця. 
На завершення свого візиту до української громади 
Глава держави разом із своєю дружиною поклали квіти 
до пам’ятника Тарасу Шевченку. Після цього Петро 
Порошенко виголосив звернення до українців та вручив 
посмертне звання Героя України Анатолію Королю за 
його відважний вчинок порятунку людського життя під 
час пограбування супемаркету неподалік Неаполя. 

Найвищу нагороду з рук Президента прийняла дружина загиблого. 
Візит Президента України завершився вільним спілкуванням з українською 
громадою та спільною фотографією перед собором Святої Софії. 

Продовження з 2-гої сторінки 
Історична довідка: Український голодомор 1932-1933 років визнано злочином проти 
людства. Голод був наслідком не лише збільшення примусових хлібозаготівель у той 
період, але повного вилучення продовольства у всіх регіонах СРСР, населення яких 
на 2/3 і більше складали українці. Терор голодом, депортації, індивідуальні масові 
репресії були спрямовані проти України як національної республіки. Протягом ХХ 
століття Україна пережила три голодомори: 1921-1923 років, 1932-1933 років, 1946-
1947 років, але другий був найбільш масовим і жорстоким. 
За даними істориків, протягом 1932-33 років жертвами голоду, що виник унаслідок 
адміністративних заходів радянської влади, в Україні, за різними оцінками, стали від 
7 до 10 млн. людей. Це означає, що в ті трагічні роки Україна втратила від 10 до 25% 
свого населення, втрачаючи по 25 тисяч осіб за день, по тисячі – за годину, по 17 – 
щохвилини. Як стверджують фахівці, якби Україна не пережила Голодомору, її 
населення нині було б удвічі більшим – до 100 млн. осіб. 



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 reflecting 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 various sources and identified as 
used.  

You might care to view Fr Martin’s utube at James Martin, S.J. on 'Lectio Dvina'  (https://

www.youtube.com/watch?v=i27FqIyk2qY) 

The Twenty-seventh Week after Pentecost 
Again this week we continue to pray with selections taken from the gospel of St Luke. The week-
day readings (Monday to Friday) come from chapters 17, 18 & 19 of the gospel. They pretty much 
cover the conclusion of Jesus ministry immediately before he goes to Jerusalem. The theme of the 
kingdom of God is treated by St Luke with greater intensity. The reading for Saturday deals with 
the rejection of Christian missionaries, while on Sunday the healing of the paralysed woman 
demonstrates how resistance to conversion looks. 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 23rd November The Coming of the Kingdom  Luke 17:20-25    Reflection 
The phrase “kingdom of God” traditional referred to God’s undisputed and undisturbed rule over 
a faithful people. The kingdom is principally about reclaiming human beings from the grip of Sa-
tan for a life-giving relationship with God—something that in his own preaching and healing is 
already going on. Thus the “kingdom of God” is “among you” or “in your midst” (Greek entos 
hymōn) in the sense of something “you” would see if only you would view with converted hearts 
the messianic activity going on all around. 
 

Tuesday 24th November  Luke 17:26-37  Reflection 
The title “Son of Man” refers to a heavenly figure who will function as judge of the world and 
vindicator of the persecuted faithful before the final establishment of God’s reign in the universe. 
Early Christian tradition applied this role to the risen and exalted Jesus and keenly awaited his re-
turn as Son of Man. The crucial thing is not to be so absorbed in possessions and everyday affairs 
as to be left out—like the people in the biblical instances quoted (the days of Noah; the destruc-
tion of Sodom). Those who give undivided attention to relationship with God will have no prob-
lem with the arrival, however sudden, of the Son of Man. 
 
Wednesday 25th November Jesus Blesses Little Children  1Luke 18:15-17, 26-30          
Reflection     The disciples have still to learn that those on the margins have privileged access to 
the kingdom. They do wrong, then, when, like “minders” they shoo away people who bring along 
their infants for him to touch. Whoever does not receive the kingdom of God like a little child will 
never enter it.  The saying does not idealize little children in a way oblivious to the self-
centredness and cruelty that all children from time to time display. The point is that a child has no 
capacity to earn or pay for what it needs. Receiving everything as pure gift, it has nothing to give 
in response, save affection and love. Such is the case with the kingdom—God’s unmerited, un-
earnable gift, calling simply for a response of grateful love.   
                                                                                                                      
Thursday 26th November  Third Time Jesus Foretells His Death and Resurrection 
Luke 18:31-34   Reflection    While still on the road, Jesus takes the select band of the 
apostles aside to make clear once more all that awaits him in Jerusalem. Jesus is going to be hand-
ed over to the Gentiles, mocked, insulted, spat upon, flogged, killed and on the third day rise 
again—all this to “accomplish” what has been “written about the Son of Man by the prophets.” 
This escapes the apostles’ understanding. Full understanding will come only when the gap be-
tween reality (the suffering and death of Jesus) and expectation (their conventional messianic 
hopes) is overcome by the risen Lord explaining how all this does, “accomplish” the Scriptures. 

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


 
Friday 27th November     Jesus’ Triumphal Entry into Jerusalem    Luke 19:12-28     

Reflection At this last episode before Jesus enters Jerusalem, the Gospel has Jesus tell a parable 

remarkable for the complexity of its construction. On one level the story deals with the interaction 

between a man of high station who goes abroad for a time and servants to whom he entrusts sums 

of money. Overlaying this relatively simple story and to some extent transforming it is a similar 

story about a man of noble birth who goes to a distant land to have himself appointed king; on his 

return as ruler, he deals vindictively and bloodily with a group of citizens who had sought to frus-

trate his ambition. The story is meant to explain that Jesus is indeed Messiah and will enter Jerusa-

lem as its king but the full establishment of the kingdom must await two things: first, his rejection 

and death and then a long indefinite period before his triumphant return as Son of Man to judge 

the world. 

Saturday 28th November            Jesus Rejoices      Luke 10:19-21               Reflection    

This narrative prepares Christian missionaries for the rejection that will inevitably be their lot as 

emissaries of the kingdom. It is all part of Luke’s wider theme of seeking to incorporate the rejec-

tion of Jesus in Jerusalem and the subsequent rejection of the Christian gospel by most of Israel 

within the wider saving plan of God. Rejection of the missionaries is also rejection of Jesus and 

ultimately rejection of the one who sent him into the world to offer the hospitality of God. Rejec-

tion is painful, but God’s grace can overcome it and ultimately win through.  

 
Sunday 29th November      27th Sunday after Pentecost  Jesus Heals a Crippled Woman Luke 
13:10-17  Reflection     The main point of the healing episode is not so much the cure as the re-
sistance to conversion that Jesus has been speaking about. At the moment of her standing up 
straight at the gentle touch of Jesus, all the leader of the synagogue can see is an offence against 
the Sabbath. Jesus does not conceal his scorn. The compassion of Jesus for suffering humanity, his 
outrage at the limited sense of God projected by the complaint, rings through the narrative. The 
rejoicing of the crowd, in contrast to the discomfiture of the leaders, illustrates once more the di-
vided response to his ministry. 

 
 

                                        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: 
 вшанування хвилиною мовчання пам’яті союзянок Австралії, що відійшли у вічність, героїв 

та героїнь, які віддали життя за свободу України у всі періоди нашої історії та героїв 
сьогодення, які загинули, обороняючи територіальний сyверeнiтет України  

 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 
 смачна перекуска, чай , кава 
 


