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 Переставлення святого апостола  
 і євангелиста Івана Богослова. 

 
Тропар: Апостоле Христа Бога возлюблений, 
поспіши ізбавити людей безодвітних; приймає 
тебе, що припадаєш, той, хто приняв тебе, як 
ти припав до грудей. Моли його, Богослове, 
щоб розігнав хмару поган, що налягая, і проси 
для нас миру і великої милости. 
  
 Кондак: Величні діла твої, дівственику, хто 
оповість? Даруєш бо чудеса і розливаєш 
оздоровлення, і молишся за душі наші як 
богослов і друг Христовий. 
 
Прокімен : На всю землю вийшло вістування 

їх і до кінців вселенної глаголи їх . Стих: Небеса повідають славу Божу, 
творіння ж рук його сповіщає тбердь.  
Слава: Апостоле Христовий, євангелисте Іване Богослове, що спочив на 
Христових грудях, як улюблений друг. Тобі довірено несказанні тайни і ти, 
немов грім, гучно звістив нам невисловні премудрі навчання. Ти, мов 
високомовний Ісая і боговидець Мойсей, вияснив вірним, що Слово було спо- 
конвіку, і відкинув вигадки єретиків, які твердили, що його не було. Маючи, 
отже сміливідть до Бога, умильно моли за душі наші. 
          Святий апостоле і євангелисте Іване Богослове, моли Бога за нас.  

Успішно відбулися Загальні Збори Парафіяльної Ради 
 Присутні  уважно слухали звіти уступаючої управи Парафіяльної Ради про 
зроблену річну працю з посвятою для парафії в Ардір. Відтак присутні  
одобрили їхню віддану працю. Переобрано тих самих членів до Парафіяльної 
Ради. Присутні  представники організацій побажали дальшої праці для добра і 
розвитку парафії.  
  Парафіяльна Рада надіється на дальшу пітримку і поміч парафіян, щоб вся 
діяльність могла успішно здійснюватися. Також запрошується молодших 
парафіян, щоб були членами  управи Парафіяльної Радии.   
   З новим ентузіязмом і з Божою допомогою розпочинаєно дальшу працю для 
своєї парафії.  

БОЖЕ ВЕЛИКИЙ, ЄДИНИЙ, НАМ УКРАЇНУ ХРАНИ!  PRAY FOR UKRAINE. 
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ГЛАВА УГКЦ ПОДЯКУВАВ 
АПОСТОЛЬСЬКОМУ НУНЦІЮ ЗА 
СЛУЖІННЯ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ ТА 
УГКЦ. 
Глава  УГКЦ Патріарх  Святослав та 
владика Йосиф (Мілян) із представниками 
монашества 24 вересня завітали до 
Архиєпископа Едварда Галлісона, 
Апостольського Нунція на завершення 
його дипломатичного служіння в Україні. 
Блаженніший Святослав подякував 
Архиєпископу Томасу за його служімння, 
яке було найважче в новітній історії 

України і Української Католицької Церкви зокрема. 
Глава УГКЦ подарував Апостольському Нунцією його потрет від “вдячного 
українського народу”. 
На завершрення зустрічі Апостольський Нунцій порякував Патріарху 
Святославу за спільну співпрацю на добро Церкви наголосивши, що “ці чотири 
роки служіння в Україні були для нього даром від Бога...”.Про це повідомляє 
Департамент  інформації УГКЦ.  

БЛИСКАВКА  ЛЕДЬ НЕ ЗНИЩИЛА 
УНІКАЛЬНИЙ ХРАМ У С. ПОТЕЛИЧ, НА 
ЛЬВІВЩИНІ ,  
У ночі 25 вересня  у селі ПотеличПосилання від 

партнерівПосилання від партнерів Жовківського 
району сталася пожежа в одному з 
найдавніших храмів України  - дерев’яній церкві 
святого Духа  яка 2013 року зачислена до 
списку ЮНЕСКО. 
Загорання трапилося через удар блискавки у 
електрощиіток. У храмі загорілася 

елекропроводка однак на дим від-реагувала система пожежогасіння. Завдяки 
їй вогонь не пошерився. Не обійшлося без збиткйів  - від диму почорнів 
стінопис, церква залишилася без електроенергії та системи пожежогасіння. 
“Зовні виглядає, нібито щиток був розбитий  - висновок мають рати пожежники  
- говорив отець Семенюк, настоятель храму УГКЦ.  - Тепер храм потребує 
реставрації, потрібно переробити всю електрику та встановити нову систему 
пожежогасіння. На це все потрібно немаслі кошти”. 
Громада храму просить допомоги. 
Довідка: Церква Святого Духа (1502 рік) – найстаріша дерев`яна церква 
Львівщини, збудована гончарами с. Потелич на місці церкви Бориса і Гліба, 
яку спалили татари. Тут колись Богдан Хмельницький побував на богослужінні, 
коли чекав з розвідки вістуна Буняка. 
Церква тризрубна, двоверха будівля розміром 18,3 х 7,0 м. У XVIIст. до неї 
встановили новий двоярусний іконостас. У 1620-1640 рр. розписана, у 1683 р. 
відомий маляр Іван Руткович намалював ікону "Деісус".   



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

4.10 15 
НЕДІЛЯ 

Гл. 1   НЕДІЛЯ 
ПІСЛЯ БОЗДВИЖЕННЯ 

 
10.00 
ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

2 Гал..16-20  
 Мк. 8, 34-9,1 

5 10. 15 
ПОНЕДІЛОК  Сщмч. Фоки 

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія   Фл.1, 1-7  
 Лука. 4, 37-44 

6.10. 15 
ВІВТОРОК Зачаття Претечі 

9.00 
ранку 

  

Свята Літургія   Еф.. 1, 8-14  
 Л.ука. 5, 12-16 

7.10 9. 15 
СЕРЕДА 

Пермч. і рівноап. Теклі 
 

9.00 
ранку 

 

  Свята Літургія   
Ефе .1,12-20,  
 Лука. 5 33-30 

8.10. 15 
ЧЕТВЕР Прп . Єфросинії 

9.00 
панлу 

 Еф.. 1, 20-27 
Лука  6, 12-19  

9.10,15 
П’ЯТНИЦЯ Перестав. Йоана Богослова  

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
 

1 Ів. 4, 10– 19 
Івана 19, 25-27,24  

10 1015 
СУБОТА Мч. Калістрата 

9.00 
ранку 

Свята Літургія   1 Кor. 15,58-16,3 
 Лука. 5, 17-26 

11.10. 15 
НЕДІЛЯ 

 Гл. 2.     19-та  НЕДІЛЯ 
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

2 Кор..11, 31-12,9 
Лука 6, 31-36  

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 8.10.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care в годині 11.00 ранку. 

ПОЖЕРТВИ НА ПАТРІЯРШИЙ ФОНД:  $50  А. і Н. Солочинські.  .  По $20 Н. 
Солочинська, В.  Демчишин. .  $10                                                              
ПОЖЕРТВИ НА КАТЕДРАТИК - АЛЮМНАТИК:   По $50  А. і Н. Солочинські. 
$30:  А. Точинська.      $20   В. Демчишин.                                                          
НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ: $100 від родини Старик і пані Марії Дранчук  з нагоди 
річниці смерти членів родини.       $100  Михайло Ганицький.             
ЧИЩЕННЯ ЦЕРКВИ $70 Г і А Вайсрок 

ЖЕРТВОДАВЦЯМ ЩИРА ПОДЯКА 

Минулої неділі на тацу було зібрано $249.90  

  ЗІ СВЯТИМИ УПОКІЙ / ETERNAL MEMORY  

Зі святими упокій / Eternal memory Повідомляємо всіх, що похорон бл.п. Павліни 
Лаби (Epping) відбу- деться завтра у нашій катедрі 5 жовтня о 10.00 рано, а початок 
похорону сьогодні о 7.00 вечора. Поручаємо душу покійної вашим молитвам.  
Ділимося з вами сумною вісткою про те, що в суботу 26-го вересня 2015 року                   

     ЗІ СВЯТИМИ УПОКІЙ / ETERNAL MEMORY                                       
Упокоїлася в Бозі бл. п. Катерина Бриндзя (Macleod) на 89- му році земного життя. 
Покійна Катерина народилася 15 жовтня 1925 року. Вона залишила в смутку сина 
Івана з родиною. Похорон покійної відбудеться у середу 7-го жовтня в 11.00 рано у 
катедрі з похованням тлінних останків на кладовищі Fawkner Memorial Park .  



 У 1718 році реставрована 
майстром Казимиром Домініковичем. 
Наступна реставрація, проведена тим же 
майстром, відбулася у 1736 і 1753 рр. Тоді 
замінили підвалини і перекриття над 
вівтарем, відремонтували піддашшя, а також 
західні та південні двері. Наступне 
відновлення відбулося у 1831 р., потім у 
1903 і 1923 рр., коли усі гонтові дахи і 
обшиття стін замінили бляхою. У 1970-1972 

рр. відреставрована до первісного вигляду. Пам'ятка архітектури 
національного значення. В цей же час реставрували і стінопис. Поряд 
розташована дерев`яна квадратова в плані двоярусна дзвінниця розміром 4,4 
х 4,4 м., збудована у той самий час, що і церква. Дзвінницю ремонтував 
майстер Казимир Домінікович у 1736 році, а потім вона була відреставрована 
1970 року. 

 
    УКРАЇНСЬКА РОДИНА РОЗЧУЛИЛА ПАПУ 
СВІДЧЕННЯМ СВОЄЇ ВІРИ 
Родина з Івано-Франківська переїхала до США 
зустрілася з Папою Римським. Це стсалося під 
час свята родин у рамках VII  Всесвітної зустрічі 
сімей у Філядельфії за участю Папи Франціска. 
Леся Василів з Івано-Франківська яка тепер 
проживає у США , поділилася своїми 
свідченнями про віру в житі родини, 

випробуванням якої є хора дитина. Разом з нею був син Борис, який хворія 
церебральним паралічем, та Богдан, який готується стати священиком, 
повідомляє  GALKA IF UA з посиленням на Радіо Ватикан. 
Жінка розповіла, що хвороба не зупиняє її 17-річного сина Бориса від 
надхнення жити. Він плянує створити спеціяльну компютерну програму для 
хворих дітей. Через два роки він закінчить школу, і шукає коледж, в якому 
зможе вивчати програмування і здійснити свою мрію. “Дехто впевнений, що 
Борис є тягарем, але я так не думаю. Дивлячись як він добре вчиться у школі і 
робить все інше, я дістаю надхнення, - сказала Леся Василів”. 
Папа Франциск з великим зворушенням слухав свідчення пані Лесі, вдивлявся 
у її синів  - Богдана одягненого в підрясник семінариста та Бориса у 
вишиванці на інвалідному візку. Потім Святіший Отець підвівся з крісла і 
зійшов на подіюм, щоб особисто привітати цю сім”ю з великою ніжністюю він 
пригорнув та поцілував щасливого Бориса, привітався з його зворушеними 
матірю та братом. А під час проповіді Папи пані Леся з синами стояли поруч із 
Святішим Отцем.    
 

Порошенко  - Путіну в ООН 
Президент наголосив, що Євангеліє від Йоанна вчить нас: “На початку було 
слово”. У цьому контексті Петро Порошенко запитав: Але яке Євангеліє ви 
надаєте світу, якщо всі ваші слова брехливі?      


