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            Святоїї великомучениці Катерини 
Св. Мучениця Катерина мала походити з славного 
єгипецького міста Олександрії. Оповідання про св. 
Катерину стало відомим приблизно в десятому 
сторіччі. На її честь збудовано багато церков, а 
студенти, філософи, проповідники, мельники й інші 
почитали її як свою небесну покровительку; вона мала 
теж з’явитесь св. Домінікові й св. Іванні д’Арк. Згідно з 
відомим оповіданням, св. Катерина була молода й 
надзвищайно гара поганська   дівчина, а одночасно й 
учена. Коли навернулася до Христової віри, то дабала 
поганам такірозумні відповіді, що завдяки тоу 
навернулося до Христової віри п’ятдесят поганських 
філософів, а також і інші особи. Як христи1янку, її 
мущили на колесі з понавибиваними цвяхами, а коли     

колесо розпалося, казали відрубати юй голову. Сталося це приблизно 310 току. 

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

  Преосв. Владика Петро в неділю 13-го листопада відправить  Архи-
єрейську Святу Літургію  з нагоди відктиття відновленної нашої церкви.      

 В ту неділю  буде ТРЕТА ТАЦА  - АНДРІЇВ ГРІШ  
           Просимо причинитися пожертвою. Заздалегідь щиро дякую. 

 

  Святий священномученик Климентій папа Римський 
Четвертий папа Римцький був св Климент. Св. Іриней 
написав у другому сторіччі про нього, що був сучасником 

св. Петра г Павла, що він “бачив блаженних апостолів і 

розмовлєв з ними; їх навчання було постійно в його ушах, а 

їх передання перед його очима ”. 
У тому часі, коли Папа Климентуправляв Христовою 
Церквою, прийшлобуло до великого непорозуміння між 
християнами в Коринті. Коли вістка про це дфійшла до 
Риму, Климентнаписав до Коринтян папського листа, який 

опам’ятав їх, привернувміж ними християнський мир, 
відновив їх віру та пригадав те передання, що його вони 
одержали недавно від цб. Апостолів. Цей лист зробив Папу 
Климента славним у Христовій Херкві. Цього листа читали 

давні християни по своїх церквах зі св. Письмом. Продов
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ГЛАВА УГКЦ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОКУ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ ЗАКЛИКАВ 
ВІРНИХ ЧИНИТИ МИЛОСЕРДЯ  
Рік Божого милосердя триватиме в УГКЦ, як і в Римо-Католицькій Церкві загалом, від 
8 грудня 2015 року до 26 листопада 2016 року. 
Цей Рік, який називається також  і Надзвичайним ювілейним роком, Папа присвятив 
Божому милосердю. З цієї нагоди Глава УГКЦ Патріарх Святослав оприлюднив 25 

листопада Послання. 
«Це час особливих Божих благодатей, пов’язаних із 
паломництвами до визначних катедральних соборів у 
всій нашій помісній і Вселенській Церкві, час 
зцілення ран душі й тіла, повернення до Бога, 
віднайдення Джерела милосердя. Стоячи на порозі 
цього Ювілейного року, задумаймося над тим, як нам 
прийняти Боже милосердя, ним жити і про нього 
свідчити, щоб ми самі, наші ближні та весь наш 
народ могли якнайбільше скористати з духовних 
плодів цього благодатного часу», – йдеться у 

документі Глави УГКЦ. 
Як наголошує Патріарх Святослав, особливим закликом цього Святого року є 
запрошення прийняти кожному Боже милосердя. Воно подається нам у Церкві Духом 
Святим – Духом Божої любові. Особисто прийняти і пережити це милосердя можна у 
Святому Таїнстві Сповіді, або Примирення. «Цей заклик скеровую до душпастирів, які 
мають обов’язок уділяти вірним це Таїнство. Із закликом прийняти Божу любов 
звертаюся особливо до тих охрещених осіб, які звуть себе християнами, однак рідко 
сповідаються і тому не мають живого доступу до Божого милосердя», – закликає  
Першоєрарх                       .        
Він заохочує вірних пригадати собі вчення Церкви про конкретні діла милосердя : 
«Наше милосердя нехай буде скероване передусім до найближчих – членів родини, 
сусідів, аби двері кожного християнського дому, за словами Папи Франциска, стали 
«дверима милосердя». Звернімо увагу і на потребуючих членів парафіяльної 
спільноти, яка є для нас Божою родиною: у ній не повинно бути осіб, які почуваються 
забутими, покинутими та непоміченими у своїх нуждах. Але, оскільки любов не має 
меж, ділами милосердя маємо виходити назустріч усім убогим людям, не зважаючи на 
їх національність, соціальний статус, релігійну приналежність чи політичні 
вподобання. Нехай усі, зустрівши нас, через наше щире зацікавлення, добре слово і 
дієву допомогу відчують присутність милосердного Отця». 
Окремим обов’язком цього Року, за словами Глави УГКЦ,  є свідчити про Боже 
милосердя. «Тому й сьогодні - коли українські воїни і ті, що підтримують їх фізично й 
духовно, складають подиву гідне свідчення сили любові перед лицем зовнішньої 
агресії - усі наші вірні, в Україні і на поселеннях, покликані ставати невтомними 
благовісниками Божого милосердя, яке так явно і по-Божому великодушно проявилося 
в історії нашої Церкви й рідного народу», – закликає Патріарх Святослав. 
 

 

Ukrainian Association Sunshine  &  Hoverla Male Voice Choir 
invite you to an afternoon of Karaoke Carols, Ukrainian Hall, 83-87 Suspension St., 

Ardeer Saturday 19th December, 2015. Time: 3:00 pm to 5:00 pm  
Tickets $15 Adults, $5 Children  Bookings: Michael Dykun 9370-2943 (table of 10) 

Program  - Short concert, St. Nicholas  &  gifts, Ukrainian and English carol singing  

http://news.ugcc.ua/documents/poslannya_z_nagodi_progoloshennya_svyatogo_roku_bozhogo_miloserdya_v_ugkts_75430.html


ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

6.12 15 
НЕДІЛЯ 

Гл. 2      27-ма  НЕДІЛЯ 
ПO П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Ефе.6, 10-17  
 Луka  13,.10-17 

7 12. 15 
ПОНЕДІЛОК  Вмч. Катерини  

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія   
2 Тим.2, 20-26 
 Лука. 19,37-44 

8.12. 15 
ВІВТОРОК Сщмч. Климента папи Римс. 

9.00 
ранку 

  

Свята Літургія   2 Тим. 3, 16-4,4 
 Л.ука. 19, 45-48 

9.12. 15 
СЕРЕДА Прп. Аліпія  9.00 

ранку 
 

  Свята Літургія   
2 Тим..4, 9 –22 
 Лука. 20,1-8 

10.12. 15 
ЧЕТВЕР Вмч. Якова Персіянина 

9.00 
панлу 

  Тит..1, 5-2,1 
Лука  20, 9 –18 

11.12,15 
П’ЯТНИЦЯ Прмч. Стефана 

 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
 

Тит..1,,15-2,10 
Лука 20,19-

12. 12.15 
СУБОТА Мчч. Парамона, Філумена   

9.00 
ранку 

Свята Літургія   Ефес. 1, 16-23 
Лука  12, 32-40 

13.12. 15 
НЕДІЛЯ 

 Гл. 3     28-ма  НЕДІЛЯ 
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ  
Ап. Андря Первозваного 

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

Кол..1, 12-18 
 Лука  14, 16-24  

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 17.12.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care в годині 11.00 

                 ПОЖЕРТВА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ:  $700 Ольга Камінна   

За щедру пожертву сердечна подяка 

Минулої неділі на тацу було зібрано $301.85.    
За пожертви  щира подяка 

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР 
Традиційний Різдвяний Базар у нашій парафії відбудеться в неділю 13-го 
грудня після Святої Літуургії у церковній залі. На Базарі буде смачне барбек’ю 
подяка усім парафіянам за жертвену пітримку парафії, а також присутні  
зможуть придбати пшеницю і мак на кутю, ковбаси, солодке печиво, вареники  
та багато іншого. Прихід з базару, як завжди, призначений на потреби нашої 
церкви. 
Звертаємося з проханням до наших парафіян підтримати наш Базар печивом і 
всім, що збагатить Різдвяні Свята. 
Парафіяльна Рада надіється на добрий та щирий відгук наших парафіян. 



       УНІКАЛЬНА ПІДЗЕМНА БАЗИЛІКА 1 СТОЛІТТЯ ДО Н.Е ВІДКРИТА 
              У РИМІ ДЛЯ ТУРИСТІВ 
Підземна базиліка, виявлена в 1917 році в районі 
римського вокзалу Терміні, вперше відкрита для 
туристів. 
Експерти-архітектори вважають цей підземний храм 
«унікальним з точки зору його архітектури та дизайну; 
за будовою цей язичницький храм є попередником 
ранньохристиянських базилік», повідомляє Рravmir  
Цей підземний храм, що знаходиться на глибині 12 
метрів, у I столітті до н.е. використовувався як таємне 
місце зустрічі неопифагорійців. 

Катакомбний храм прикрашений ліпниною, зображеннями богів і богинь, кентаврів, 
грифонів, сатирів. Є також зображення Ахілла, Орфея, Паріса, Геракла. 

Продовження з 1-шої стопінки 
Лист Климента був важливим не тілюки завдяки своїм гарним висказом і 
засвідченням тієї поваги, що її мав Рим між християнами при кінці першого сторіччя, 
але й за вірідостойні істопичні натяки про св. Апостолів Петра й Павла та 
переслідування християн за цісаря Нерона й Доміціяна. 
Св. Папа Климента почитають як мученика, що закінчив своє життя в Корсуні, 
приблизно дев’ятдецят дев’ятого року. Заслано його туди за ревну працю й великий 
вплив, що його він мав навіть на цісарському дворі. На заслані св. Папа проповідував 
Хтриста товаришам недолі й багато з них навернув на християнство, за що й згунув у 
водах Чорного моря. Його мощі віднайшли св. Слов’янські апостоли Методій і 
Кирило. Несторів літописствердьує, юо в Корсуні була церква, посвячена св. 
Климентові, де були його мощі. Після здобуття Корсуня св. Володимир забрав ці 
мощі з собою та зложив у Десятиній церкві в Києві. Св Володимирнадзвичайно 
почитав св. Папу Климента. Потверджує це вістка в Дітмара Мерзебурського, яка 
каже, що св. Володимира похоронено в церкві Христового мученика папи Климента, 
Це знажило б, що Десятина церква мала, мабутю, за другого небесного покровителя 
св. Климента.Князь Ярослав Мудрий показував у Кишві французькому єпископові 
Роґерові ммочі св. Климента. Ще пізніше цими мочзми св, Папи Климента 
висвячували Клима Смілятича, всупереч бажанню Царгороду, на київського 
митрополита.                                                           о. А.Г.Трух, ЧСВВ “Життя Святих”    

                                        ОГОЛОШЕННЯ 
Управа Союзу Українок Вікторії  запрошує союзянок з родинами та всю українську спільноту на 
щорічне традиційне відзначення ДНЯ СОЮЗЯНКИ сьогодні о год. 1.00 пп.  в Українському 
Народному Домі, Ессендон.   (клюбі)                                                                                                                                                                                                                      
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 
 

http://www.pravmir.ru/unikalnyiy-podzemnyiy-hram-rima-otkryilsya-dlya-turistov/


Praying the Gospel— Lectio Divina 
If you would like to have ‘Praying the Gospel’ with the text of the Gospels sent to you —

please email your email address to Fr. Zenon. 
Here is a new set of instructions for praying the Scriptures using the Lectio Divina method. They 
have been collated by Jesuit Fr James Martin 

Read, Think, Pray, Act 
A Simple Approach. Lectio divina is a way of encountering God through Scripture—normally, 
by taking a specific passage from the Bible as the basis for this prayer.  
1. Reading: What does the text say? First, you read the text. At the most basic level, you ask: 
What is going on in this Bible passage? Sometimes a Bible commentary is helpful to enable you 
to better understand the context. 
2. Meditation: What is God saying to me through the text? At this point, you ask whether there is 
something that God might want to reveal to you through this passage. Often, it might connect with 
something in your life.  
3. Prayer: What do I want to say to God about the text? After meditating on this passage, you 
might find yourself fearful of what you feel called to do. If it means standing up for someone who 
has been mistreated, or even standing up for yourself, this might frighten you. You might worry 
about being rejected as Jesus was. You might even fear being rejected by those close to you, as 
Jesus was in his hometown.  
4. Action: What do I want to do, based on my prayer? Finally, you act. Prayer should move us to 
action, even if it simply makes us want to be more compassionate and faithful.  

You might care to view Fr Martin’s u-tube at James Martin, S.J. on 'Lectio Divina' (https://www.youtube.com/

watch?v=i27FqIyk2qY)                                                                                                                                                                  

The Twenty-eighth 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 19 and 20 of the gospel. They deal with the 

arrival of Jesus in Jerusalem and his activities there. Conflict between Jesus and his enemies in-

tensifies to the point where it becomes clear that he will die at their hands. 

The reading for Saturday deals with being watchful in anticipation of the arrival of the kingdom 

of God, while on Sunday the tale of the banquet represents the arrival of that kingdom. All these 

gospel passages are extracts from the Byzantine Gospel Lectionary as used in the Ukrainian Cath-

olic 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 7th December Jesus Weeps over Jerusalem  Luke 19:37-44  Reflection    

The rejection Jesus will suffer in Jerusalem—not on the part of the entire populace but from 

those who have responsibility and power—will lead directly to the destruction of 70 C.E. when 

the Romans will set up ramparts, surround the city and “crush it to the ground” exactly as Jesus 

describes. The destruction is not so much a divine punishment as a consequence of the fateful 

choice that Jerusalem makes. The rejection now of the King of peace and the subsequent choice 

of the way of insurrection and violence (soon to be prefigured at Jesus' trial in the choice of the 

rebel Barabbas will lead inevitable to destruction. The Gospel invites readers not to gloat over 

Jerusalem nor to judge it but to weep with Jesus over the tragedy of the choice it has made. 

 

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


Tuesday 8th December Jesus Cleanses the Temple Luke 19:45-48 Reflection            

Clad with prophetic authority and citing the words of Isaiah (“My house shall be a house of pray-

er, but you have made it a den of robbers,” he drives all trade out of the Temple, he purifies it for 

the worship of God alone. He provokes a divided response: fascination on the part of the people, 

intense hostility on the part of the leaders; from now on they look for a way to kill him. The dra-

ma of the passion has begun.                                                                                            Wednesday 

25th Dec Authority of Jesus Questioned Luke 20:1-8  Reflection The struggle 

begins with a double question from the leaders questioning Jesus’ authority. As readers of the 

gospel we know that Jesus received authoritative commissioning from the Father immediately 

following his baptism by John. Instead of pointing to this directly, Jesus throws back at his oppo-

nents a counter question concerning the origin of John’s baptism. This silences them, since there 

is no answer they can give that will not erode their hold over the people.             Thursday 26th 

Dec The Parable of the Wicked Tenants Luke 20:9-18 Reflection    This parable and its 

elaboration link the rejection that Jesus was to experience with the ultimate fate of Jerusalem 

(70 C.E.) and the passing of authority in Israel—a broadened Israel that includes Gentile believ-

ers—to the apostles and their successors. Encapsulating the entire vision of Luke in a single para-

bolic narrative, it sets that rejection—the bitterest problem that the early Christians had to con-

front—within the wider design of God. At the same time the parable is open to an anti-Jewish if 

not an anti-Semitic reading suggestive of the “displacement” of the Jewish people by the Chris-

tian Church. Such a reading, apart from its dangerous insensitivity to the suffering Jewish people 

have endured from Christians throughout the ages, misreads in a simplistic way Luke’s sense of 

the tragedy of Israel.                                                                                                        Friday 27th De-

cember The Question about Paying Taxes Luke 20:19-26 Reflection     The question 

about taxation continues the struggle between Jesus and the leaders for the allegiance of the 

people. Once again Jesus wins the contest by deflecting the issue back upon his opponents. By 

making them produce the coin and say the word “Caesar’s,” he draws from them the implication 

that, yes, the coinage shows that tax should be paid to Caesar. At the same time, by asserting 

God’s claim as the climax of his response, he insists that Caesar’s rights and God’s rights are not 

to be played off against each other.                                                                                                             Saturday 

28th December  Watchful Slaves Luke 12:32-40  Reflection                   Jesus 

has told the disciples, “Do not be afraid.” There is something his disciples should fear: being 

found unwatchful and unfaithful at the coming judgement. A first image pictures Christian life in 

terms of servants waiting for their master to return from a banquet. Entirely positive, it depicts 

the “blessedness” of their state if they are found watching. The image wonderfully captures 

Luke’s sense of God wanting simply to be “hospitable” to humans. The second image reflects Je-

sus’ ability to use images stirring strong feeling. Thieves naturally give no warning as to when 

they will strike. Believers are in that situation with respect to the return of the Son of Man.        

28th Sunday after Pentecost Luke 14:16-24   Reflection                                                                

This parable sheds much light on Luke’s understanding of the mission of Jesus and the vision of 

God it implies. The “banquet” image accurately conveys what the “kingdom of God” is all 

about—not power and domination, like the kingdoms of this world—but gifting and honouring 


