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             СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ МИРОТВОРЦЯ  
Тропар:  Як великого поборника в бідах знайшла 
тебе вселенна, страстотерпче; ти перемагаєш 
народи, бо, як скинув ти Лієву гординю і на подвиг 
сміливим учинив ти Нестора, так, святий Димитріє, 
молися Христу Богу, дарувати нам велику милість. 
 
Кондак: Крови твоєї струями, Димитріє, Бог Церкву 
обагрив, давши тобі кріпость непоборну і зберігаючи 
град твій непошкодженим, бо ти  - його твердиня,  
 
    Усім Дмитрам бажаємо щедрих Божих ласк,       
  здоров’я і прожити многих літ! 
       
      СВЯТИХ ЧУДОТВОРЦІВ І БЕЗСРЕБРЕНИКІВ  
                        КОСМИ Й ДАМ’ЯНА. 
Тропар: Святі безсребреники і чудотворці, посітіть 
немочі наші. Даром прийняли ви, даром дайте нам. 
 
Кондак: Благодать зцілень прийнявши, простираєте 
здоров’я тим, що в нуждах, лікарі, чудотворці 
преславні; але вашим посіщенням ворогів 
зухвальство поконайте, світ чудсами оздоровляючи. 
 
 
В день іменин о. Мітрата Зенона Хоркавого бажаємо 

щедрого Божого благословення, сильного здоров’я для дальшої  
успішної душпастирської праці в нашій парафії. 
З цієї нагоди висловлюємо щиру подяку за ревну довголітню   душпастирську 
працю .    Многії і благії літа отцеві Зенону! 
  
З нагоди  іменин Преп Сестри Зеновії ЧСВВ,  заносимо наші молитви  до 
Господа Бога про щедрі ласки та кріпке здоров’я  для ревної праці для свого 
чину та нашої Церкви.  Многії і благії літа!  
                                                     П-і Ольга Юрца, Голова Парафіяльної Ради                        

БОЖЕ ВЕЛИКИЙ, ЄДИНИЙ, НАМ УКРАЇНУ ХРАНИ!  PRAY FOR UKRAINE. 
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МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ОІБУТУ У ЛЬВОВІ ХОЧУТЬ 
НАЗВАТИ ІМЕНЕМ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО. 

Музей народної архітектури та побуту у Львові 
хочуть назвати іменем митрополита Андрея 
Шептицького. 
Про це повідомляє прес-служба музею. 
«Трудовий колектив Музею звернувся з проханням 
ініціювати у встановленому порядку та згідно з 
чинним законодавством процес присвоєння Музеєві 
народної архітектури та побуту у Львові імені 
митрополита Андрея Шептицького. З приводу цього 
він звернувся до церковної ієрархії та 
монастирського проводу студитів щодо підтвердження канонічного статусу Лаври та 
надання їй рангу відпустового місця та до управління культури Львівської міської 
ради щодо юридичного оформлення довготривалої угоди про співпрацю та 
використання об’єктів сакральної спадщини між Свято-Іванівською Лаврою та 
Музеєм народної архітектури та побуту у Львові», – йдеться у повідомленні. 
Окрім цього, як інформує ЗІК, учасники наукової конференції «Музей народної 
архітектури та побуту у Львові – спадщина митрополита Андрея Шептицького» 
вирішили вважати 7 липня 1931 року (дату освячення церкви Премудрості Божої, 
перенесеної із с. Кривки за сприяння митрополита Андрея) днем заснування Музею 
просто неба, офіційно відкритого у 1971 році як Музей народної архітектури та 
побуту у Львові. 
 

А. ЯЦЕНЮК: “НАШ ДОРОГОВКАЗ ВІД ВЛАДИКИ АНДРЕЯ  - ЗРОБИТИ 
УКРАЇНУ СИЛЬНОЮ ДЕРЖАВОЮ, А УКРАЇНЦІВ  - 

ГІДНИМИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ”  
Наша країна потребує візіонерів, державотворців і батьків-
засновників, таких як владика Андрей. Він є великою постаттю, 
що знала, як написати українцям шлях до побудови своєї 
держави та як звернутися до кожного з нас і сказати, що наша 
держава - це наше спільне зусилля. 
Сказав Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України, 1 листопада 
під час відзначення 150-річчя з дня народження митрополита 
Андрея Шептицького в Національній опері України імені Т. Г. 
Шевченка. 
«Будівництво держави – це не обрання політичних еліт, 
прийняття законів, наявність інституту президента, прем’єр-міністра чи парламенту. 
А це велика воля народу. Він писав ще 1941 року, що державу можна збудувати, якщо 
є велика воля і знання. Він  також застерігав нас від розбрату, сварок, того, щоб ми не 
стояли під політичними прапорами, а під єдиним українським державним прапором», 
- зауважив високопосадовець, підкреслюючи, що 20 місяців українській армії та 
українському народу вдалося втримати державну цілісність та незалежність. 
«Наш дороговказ, який дав нам владика Андрей, - зробити Україну сильною 
державою, а українців  - гідними громадянами України в об’єднаній Європі», - 
завершив Арсеній Яценюк. Про це повідомляє Депасртамент інформації УГКЦ. 
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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

8.11 15 
НЕДІЛЯ 

Гл. 6      23-tа  НЕДІЛЯ 
ПO П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Ефе. 22, 4-10  
 Луka  8,.26-39 

9 11. 15 
ПОНЕДІЛОК  Mученика Нестора 

9.00 
ранку 

Свята Літургія   1 Сол. 2, 20-3.8 
 Лука. 11, 29-35 

10.11. 15 
ВІВТОРОК Мучениці Параскевії 

9.00 
ранку 

  

Свята Літургія   1 Сол. 3, 9-13 
 Л.ука. 11, 34-41 

11.11. 15 
СЕРЕДА Прмч. Анастасії 9.00 

ранку 
 

  Свята Літургія   
1 Сол.. 4, 1-12 

 Лука. 11, 42-46, 

12.11. 15 
ЧЕТВЕР Мчч. Зиновія і Зиновії 

9.00 
ранку 

Свята Літургія 1 Сол.. 5, 1-8 
Лука  11, 47 –12,1  

13.11,15 
П’ЯТНИЦЯ Апп. Стахія, Амплія  та ін.  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
 

1 Сол.. 5, 9–13,24 
Лука 12 ,2-12  

14. 11.15 
СУБОТА Безср.в Косми і Дам’яна  

 
10.00 
ранку 

Св. Літургія  за пок. 
Стефана Слободяна 

2 Кор. 11, 1-6 
Лука  9, 1-16 

15.11. 15 
НЕДІЛЯ 

 Гл. 7     24-та  НЕДІЛЯ 
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ  

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

Еф. 2, 14-22 
 Лука  8, 41-56  

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 8.11.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care в годині 11.00 

 ПОЖЕРТВА НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ:                                                                 
   $1, 000 п. Стефан Прокопович     $50. Іван Халонін.    

Жертводавцям щира подяка 

Минулої неділі на тацу було зібрано $236.50 Трета таца на Пенсійний Фонд $134.00.  

 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. 



У ЙОРДАНІ ЗНАЙДЕНО ПЕЧЕРУ, В ЯКІЙ ПЕРЕХОВУВАЛИСЯ УЧНІ ІСУСА 
ХРИСТА. 

У Йорданії під однією з найстаріших християнських церков у 
світі знайшли ще давнішу печеру. Місцеві археологи 
стверджують, що там жили, молилися та переховувалися від 
ворогів 70 учнів Ісуса Христа. Про це повідомила ТСН. 
Пам'ятка розташована в місті Ріхаб, котре заховалося високо 
в горах на півночі Йорданії поблизу сирійського кордону. 
На маленькій території археологи розкопали 33 церкви. 
Просто неба тепер можна побачити долівки храмів із 
мозаїками VII століття та штукатурку на стінах церкви 230 
року від Різдва Христового. Саме під цим, найдавнішим храмом, і виявлено печеру 
апостольських часів. 
"Тут знайшли монети і хрестики того часу", - розповідає начальник відділу розвитку 
Ріхаба Алі Хазар. У місті вважають, що в печері під час гонінь переховувалися саме 
учні Ісуса Христа. Тут вони молилися та звершували перші християнські обряди. А 
отже, мова може йти про найстаріший із відомих християнський храм у цілому світі. 
Знахідку в Ріхабі вже наступного року візьме під охорону держава. У Йорданії 
обіцяють запросити кращих археологів планети, щоб вони ретельно все дослідили. 

              У СІЧНІ ВИЙДЕ КНИГА ІНТЕРВ’Ю ПАПИ ФРАНЦИСКА 
«Боже ім’я - Милосердя» – такою є назва книги-інтерв’ю Папи Франциска, яка 
побачить світ 12 січня 2016 року одночасно 12 мовами світу та буде приурочена 
Святому Рокові Милосердя. 
Спілкуючись з італійським журналістом Андреа Торніеллі, Святіший Отець 
звертається до кожної людини шляхом простого, особистого діалогу, роздумуючи над 
темою милосердя, яка є центральною в його повчаннях та свідченні. 
В розмові з відомим ватиканістом, Папа розповідає про 
причини проведення надзвичайного ювілею, 
намагаючись промовити до всіх людей всередині 
Церкви й поза нею, які шукають сенс життя, шлях до 
миру та примирення, ліків для фізичних та духовних 
ран. Тобто, мова йде про підсумок його навчання та 
понтифікату. Про це повідомляє Радіо Ватикан. 

 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА АРХИЄПАРХІЯ УГКЦ ПРИДБАЛА АВТОМОБІЛЬ 
 ДЛЯ ВІЙСЬКОВОГО ГОСПІТАЛЯ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ. 
Автомобіль вартістю 5 200 фунтів незабаром передадуть до Дніпропетровська від 
Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ. Роздобути кошти та знайти необхідних людей 
для перевезення транспортного засобу зумів митр. прот. Дмитро Бігун – декан 
Рогатинського протопресвітеріату. 
Автомобіль вже освятив Митрополит Івано-Франківський Володимир і в найближчі 
дні його передадуть для потреб дніпропетровського військового госпіталю. 
Митр. прот. Дмитро Бігун зазначив, що особливу подяку в цій допомозі хотів би 
віддати Україно-Британській команді волонтерів. Про це повідомляє сайт Івано-
Франківської архиєпархії УГКЦ. 
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PRAYING THE GOSPEL—LECTІO DIVINIA 

The Twenty-fourth 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 chapter 11 of the gospel. Discipleship is 

prominent in this set of readings.  On Saturday the healing of the centurion’s servant turns 

our attention to outsiders. While on Sunday the parable of the rich man and Lazarus re-

minds us of the consequences of failure in conversion. All these gospel passages are ex-

tracts 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. Reflec-

tions have again been chosen from Fr Brendan Byrne’s commentary. 

 

Monday 9th November     Luke 11:29-33 

Reflection 

This is a “generation” that wishes to deal with God on its own terms rather than being 

prepared to see the signs being performed in its midst. Jesus points to biblical examples of 

people outside Israel (the citizens of Nineveh, the Queen of the South [Queen of Sheba]) 

who responded more positively to the preaching and wisdom before them (of Jonah and 

Solomon, respectively) than do the Israelites of the present generation—though 

“something greater” (=”Someone greater”) than Jonah or Solomon is here. 

 

Tuesday 10th November     Luke 11:34-41 

Reflection 

Preoccupation with external cleanliness neglects the fact that the cleanliness of utensils is 

a symbol of the cleanliness of human beings. Real uncleanliness has to do with the inner 

life of persons—with moral failings such as greed and wickedness. Material objects such 

as cups and dishes best serve as occasions for almsgiving. That is what brings about true 

cleanliness in God’s sight. Likewise preoccupation with the minutiae of tithing (setting 

aside a tenth of one’s produce) neglects the fact that Deuteronomy (14:22-29) prescribes 

tithing as an acknowledgement that the produce of the field is the gift of God; it also 

served as a relief measure for the poor. How wrong then to tithe all kinds of small herbs to 

the neglect of justice and the love of God—the absolutely central religious duties upon 

which life depends. 

 

Wednesday 11th November    Luke 11:42-46 

Reflection 

Pharisees, who give the public appearance of seeking to keep the populace as clean as 

possible from pollution by hedging the Law with all kinds of minute prescriptions, are 

themselves a source of pollution for those they seek to influence—pollution, that is, from 

what is truly unclean in the sight of God: neglect of justice and charity. The critique of the 



lawyers chiefly fastens upon the fact that they are using their expertise not to lift the bur-

dens but to increase them. The true test of religious law is whether it serves to increase 

the burdens that life brings to most people or whether, in the context of a vital and life-

giving relationship with God, it serves to lift burdens and enhance human dignity.  

 

Thursday 12th November    Luke 11:47-12:1 

Reflection 

In this critique Jesus seems to be writing a script linking himself and his fate with that of 

the prophets who suffered of old. The sequence concludes with a notice concerning the 

(understandable) growth of hostility toward him on the part of the scribes and Pharisees. 

From now on they will constantly seek to catch him in something he might say. 

 

Friday 13th November     Luke 12:2-12 

Reflection 

There is a false fear and a true fear. Disciples need not fear those(human persecutors) who 

can kill the body, because their entire physical existence is held within the hands of God. If 

God values even sparrows that are sold five for two pennies, how much more precious in 

God’s sight are they. Even if their confession of Jesus should bring them to the point of 

death, their cause is secure in heaven. Dragged before human tribunals, they should not 

even prepare their defence. The Holy Spirit will teach them what they have to say. 

 
Saturday 14th November    Luke 8:1-6 

Reflection 
The original purpose of the parable as told by Jesus seems to have been to counter disap-
pointment at the meagre response the preaching of the kingdom has evoked so far. Jesus 
points to the way the sower goes about his work. The sower throws the seed around extrav-

agantly in the wind, heedless, it would seem, that so much falls where it will be lost. How 
can he afford to be so careless and wild? Because he knows that the yield from the seed that 
falls into good ground will abundantly compensate for all that is lost. The parable suggests 
that God operates with a similar extravagant carelessness in respect to the good news of the 
kingdom. 

Sunday 15th November 24th Sunday after Pentecost Luke 8:41-56 

Reflection  

These intertwined stories mutually illuminate one another. They show Jesus confronting, 

respectively, incurable illness and death. They also underline very strongly the link between 

faith and the experience of salvation. The synagogue ruler Jairus approaches Jesus in faith 

and persuades him to come immediately to his house. He is eventually told it is all too: late 

his daughter has died. Jairus faith must leap to a new level as Jesus assures him, “Do not 

fear. Only believe and she will be saved.” At the end of this long journey of faith in the 

context it provides, Jesus overcomes death, restoring the little girl to her father and mother. 
 
 


