
 

ПАРАФІЯ УСПЕННЯ ПАРАФІЯ УСПЕННЯ   
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ   

                        240 Forrest St., Ardeer, VIC 3022. Tel 9363 1624   
                 0.Мітрат Зенон Хоркавий  - в Україні 

                                    E-mail: mitratzenon@gmail.com 

Число 
24/ 778  
5.7.2015  
Липень 

Храмовий Празник  
Парафіяльна Рада нашої парафії запрошує усіх парафіян і гостей на 
Храмовий Празник - свято Святих Верховних Апп. Петра і Павла, який 
відбудеться у неділю 12-го липня 2015 року. Програма Свята така: 9:30 
ранку - Архиєрейська Свята Літургія, а о 12:30 дня - концерт та святковий і 
багатий обід в нашому парафіяльному залі. Квитки можна придбати у п. 
Ліди Дзісь щонеділі у парафіяльному залі або у Фелікса Фігурека, тел. 
0401045546, за такими цінами: Діти: 2-5 років - $10, 6-15 років - $15; всі інші - $30. 
Також повідомляємо, що квитки на велику Празничну лотерею вже є у продажі у пана Євгена 
Гавришка. Ми усі разом велика родина і сильна парафія - отож святкуймо разом на славу Божу і 
добро нашої Парафії. 

Parish Feast Day 
The parish feast of Sts Peter & Paul will be celebrated on Sunday the 12th of July 2015. The day will begin 
with the Episcopal Divine Liturgy at 9.30 am in the Cathedral, followed by a celebratory dinner in the Par-
ish Hall. Tickets may be purchased from Lidya Dzis on Sundays in the parish hall or from Felix Figurek, tel. 
0401045546. Price – Children from 2 to 5 years old - $10, from 6-15 years old - $15 and all others - $30. 
Please be aware that tickets for the big Parish Feast Day raffle are on sale now from Mr. Eugene Hawrysz-
ko. Let us celebrate this parish celebration as one big and happy family.  

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 

о. д-р Богдан Прах, та Ольга Зарічинська, 
Father Bohdan Prach and Olha Zarichynska  

 

12 липня, в день празника, в катедрі буде гість з України - о. д-р 
Богдан Прах, ректор Українського Католицького Університету у 
Львові, та Ольга Зарічинська, керівник відділу міжнародного 
розвитку УКУ.  
 
On Sunday 12th June we will have guests from Ukraine - Fr. Bohdan 
Prach and Mrs. Olha Zarichynska. Fr. Bohdan is a rector of Ukrainian 
Catholic University in Lviv. Mrs. Olha is  Director of Internation-
al  Development UCU. 
 

The principle purpose of their visit to Australia is to attend the 
International Catholic Universities Conference being hosted by the ACU in Melbourne, 
to meet separately with several Universities during their visit to various states and IM-

PORTANTLY to meet with Ukrainians  
in Australia. 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

05. 7. 15 
НЕДІЛЯ 

Глас 3.    5-та НЕДІЛЯ 
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Rom. 10, 1-10  
Mt. 8, 28-9, 1  

06. 7. 15 
ПОНЕДІЛОК Мчц. Агрипини 

 
 

 Rom. 16, 17-24  
Mt. 13, 10-23  

07. 7. 15 
ВІВТОРОК Різдво Йоана Хрестителя 

9.00 
ранку 

  

 
Свята Літургія  

Rom. 13,11-14,4  
Lk. 1,1-25;57-

68;76;80 

08. 7. 15 
СЕРЕДА Мчц. Февронії 9.00 

ранку 

  Свята Літургія 
 

1 Cor. 2, 9-3, 8  
Mt. 13, 31-36  

09. 7. 15 
ЧЕТВЕР Прп. Давида Солунського 

  1 Cor. 3, 18-23  
Mt. 13, 36-43  

10. 7. 15 
П’ЯТНИЦЯ Прп. Самсона 

   
1 Cor. 4, 5-8  
Mt. 13, 44-54  

11. 7. 15 
СУБОТА Перенесення мощей свв. 

безсрр. Кира й Йоана 

   
 Rom. 9, 1-5  

Mt. 9, 18-26  

12. 7. 15 
НЕДІЛЯ Глас 3.    5-та НЕДІЛЯ 

ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

9.00 
ранку Свята Літургія 

за всіх вірних  
 

Rom. 12, 6-14  
Mt. 9, 1-8  

Предстоятель УГКЦ у Берліні розвінчує міфи російської пропаганди 
«Першим таким міфом, – розповів Глава греко-католиків, – є те, що в 

Україні йде громадянська війна. Ми хочемо вам засвідчити, як голос 

просто українського народу, що в нас немає громадянського 

протистояння. Сьогодні все українське суспільство, незалежно від 

етнічного походження та релігійної приналежності, єдине в бажанні 

захистити вільну незалежну Українську Державу. Ви бачите, що тут є 

представники не тільки християн різних конфесій, а і юдеїв, мусульман… 

І, можливо, така нова єдність українського суспільства зумовлена тією 

зовнішньою агресією. 
Другий міф, який сьогодні інструменталізується, зокрема російською стороною, полягає в тому, що 
в Україні існує релігійний конфлікт. Ми теж одностайною присутністю перед вами хочемо сказати, 
що це неправда. Великим благом України є те, що нам вдалося зберегти релігійний мир. Ми всі 
сьогодні одностайно виступаємо проти інструменталізації релігій будь-якими політиками, будь-
якою владою, тим більше проти використання релігії з метою агресії». 

Блаженніший Святослав, говорячи про роль Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій, 

відзначив, що ВРЦіРО – це громадська організація. «Ми не представляємо ні українську владу, ні 

політичний істеблішмент, ми є, можливо, найбільш структурованою частиною громадянського 

суспільства. Наше завдання є донести до вас голос простих людей, - тих людей, які більше ніж рік 

тому заявили про свою людську гідність і про європейську ідентичність свого народу», – запевнив 

Предстоятель. 

Ведучи мову про проблеми й завдання, які нині стоять перед українцями, Глава УГКЦ наголосив, 

що великим викликом нашого суспільства є не лише військова агресія, а й необхідність здійснення 

внутрішніх реформ. «Ми також знаємо, що умовою підтримки України сьогодні, зокрема з боку 



Європейського Союзу, є проведення українською владою цих реформ. Так, у центрі уваги є 

глобальне питання корупції. Ми сьогодні хочемо сказати, що прості люди в Україні є тією силою, 

яка буде трансформувати і реформувати свою державу. Влада і політики приходять і відходять, а 

український народ, який хоче жити у вільній європейській державі, залишається. І він є 

протагоністом, силою, яка буде змінювати свою державу», – вважає Блаженніший Святослав. 

Він розповів, що представники Церков України розробляють окрему програму боротьби з 

корупцією. «Бо корупція – це не лише питання порушення закону. На жаль, корупція є частиною 

пострадянської культури. Власне, Революція гідності була революція проти пострадянської України. 

І сьогодні справді ми всі разом оголосили війну тій корупції, як виховний план трансформації 

українського суспільства», – зазначив Глава Церкви. 

«Тому треба бути дуже уважним, – наголосив Блаженніший Святослав, – до тих процесів, які 

відбуваються в Україні. Ми просимо довіряти не так владі і політикам, як українському народові. І 

ми просимо підтримати український народ, підтримати представників усіх націй і релігій, які 

живуть в Україні, та їхнє бажання зберегти й розвинути незалежну Українську Державу». 

Департамент інформації УГКЦ  

Глава УГКЦ подякував за солідарність, яку католики Німеччини 
виявляють Україні 

Такими словами звернувся Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав до п. Катарини Єштедт, 

заступниці керівника Католицького офісу Комісаріату німецьких єпископів, 1 липня в Берліні 

(Німеччина) в рамках офіційного візиту ВРЦіРО. 

Очільник Церкви пригадав те, як багато закликів до молитви за Україну зробив католицький 

єпископат Німеччини. Навіть більше, єпископ д-р Штефан Аккерманн, представник Єпископської 

Конференції Німеччини, торік приїздив в Україну, щоб узяти участь у роботі Синоду Єпископів 

УГКЦ. Після відвідин України єпископ дав прес-конференцію, на якій розповів правду про події в 

Україні. 

«Ми сподіваємося, що цього року на наше запрошення знову приїде представник німецького 

єпископату і, таким чином, цей обмін думками та інформацією продовжуватиметься. Висловлюю 

подяку за солідарність, яку католики Німеччини виявляють Україні», - подякував Блаженніший 

Святослав. 

Глава Церкви зауважив, що німецький БФ «Карітас» дуже допомагає Україні, а український 

однойменний фонд став другою найбільшою благодійною організацією після  міжнародного БФ 

«Червоний хрест», який допомагає подолати спричинену війною гуманітарну кризу на Сході 

України. 

А ще він повідомив, що в Києві цими днями перебуває делегація від німецького БФ «Церква в 

потребі», який також здійснює величезну допомогову акцію для римо-католиків в Україні, греко-

католиків та православних Церков. Блаженніший Святослав згадав і про тісну співпрацю УГКЦ із БФ 

«Реновабіс»: «Ми надзвичайно вдячні за цю співпрацю і допомогу для потребуючих в Україні». 

Пригадуємо, що Єпископська Конференція Німеччини закликала світовий політикум захистити 

територіальну цілісність і суверенітет України. У зверненні єпископів ідеться про те, що згідно з 

Будапештським меморандумом, США, Великобританія та Росія виступили гарантами цілісності 

України. Цю Заяву ієрархів озвучив єпископ Тріра Штефан Аккерманн, виступаючи на відкритті 

чергової сесії Синоду Єпископів УГКЦ у Львові 8 вересня. Паралельно документ був оприлюднений 

у Бонні (Німеччина). Єпископ Аккерманн підкреслив, що Церква Німеччини підтримує Україну в її 

боротьбі за вільну і справедливу країну. Водночас єпископ запевнив присутніх українських 

єпископів, що Католицька Церква в Німеччині продовжуватиме підтримувати Церкву в Україні. 

Департамент інформації УГКЦ 



You are 
invited 

to pray before, to venerate, to 
celebrate 

the traveling Icon with Holy Relic Of Blessed Josaphata 
Hordashevska, 

The Co-Foundress of Sisters Servants of Mary 
Immaculate. 

 

 

At Praznyk, Sunday, July 12, 9:30am - Liturgy, 

followed by a program at the banquet in the hall.  

Tuesday, July 14, Private prayer time from 5:00pm,  

                   Moleben to Josaphata 7:00pm, 
                    at St Peter and Paul Cathedral  

Wednesday, July 15, 9:00am - Ardeer parish,  

Thursday, July 16, 11:00am - Kalyna Care, 

Thursday, July 16, 5:00pm - Geelong Parish 

ЧИЩЕННЯ ЦЕРКВИ 
Фірма яка була призначена Catholic Church Insurance почали 
свою працю чистити нашу церкву. 
Велика машина була впроваджена до церкви і вже почали 
чистити баню. 
Ми дістанемо нові подушки які були на лавках бо дим їх 
перейшов і не можнайого вичистити. 

Mинулої неділі  
28/6/2015 

на тацу було 
зібрано: 
 $ 189.30 

Щира подяка 
всім присутнім 

 

ПАРАФІЯЛЬНІ РЕМОНТИ 
Вставлено sensor lights навколо парафіяльної хати які будуть засвічуватися як хтось 
буде переходити. 

СЬОГОДНІ ПІСЛЯ СВЯТОЇ ЛІТУРГІЇ ВІДБУДУТЬСЯ СХОДИНИ  


