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Зі святими упокій / Eternal memory 

Ділимося з вами сумною вісткою про те, що в неділю 12-го липня 2015 року Божого упокоїлася в 
Бозі бл. п. Стефанія Демків (Niddrie), котра замешкала в Kalyna Care, на 92-му році земного 
життя. Покійна Стефанія народилася 6 жовтня 1923 році в с. Оприлівці поблизу м. Збараж 
Тернопільської області (Україна), залишила в смутку сина Романа, дочку Ольгу, невісток Віру та 
Енн, 8 внуків та 3-х правнуків. Похорон покійної Стефанії відбувся в катедрі св. апп. Петра і 
Павла. В середу 15-го липня в год 7:00 пп - відбувся парастас, а в четвер 16-го липня в 11.00 рано - 
продовження похорону з похованням тлінних останків на кладовищі Keilor. Щиро співчуваємо 
втраті близької вам родини та молимося за її душу, щоб Господь оселив її, там де всі праведні 
спочивають. 

We share with you the sad tidings that on Sunday 12th July, 2015 Mrs. Stefania Demkiw (Niddrie) entered 
eternal life aged 92. She was born он 6th October 1923 in Oprylivtsi near Zbarazh (Ternopil region, 
Ukraine). She left behind her son Roman, daughter Olha, daughters-in-law Vera and Anne, 8 grandchil-
dren and 3 great grandchildren.  Her funeral was held at the Cathedral beginning on  Wednesday 15th 
July at 7.00 pm  and  continued on Thursday 16th July at 11.00 am with burial at Keilor Cemetery. We 
express our sincere condolences to her son and daughter and families and ask everyone to pray that God 
will place her soul where all the saints repose. 

Центр україністики ім. Миколи 
Зерова в Університеті ім. 
Монаша має приємність 
запрошує на виступ о. доктора 
Богдана Праха, ректора 
Українського Католицького 
Університету. Відбудеться 
австралійська презентація 
книжки о. д-ра Праха 
«Духовенство Перемиської 
єпархії та Апостольської 
адмінстрації Лемківщини» (2 
томи). О. д-р Прах теж 
поділиться думками про поточні 
події в Україні, про стан Церкви 
в Україні та про роль 
Українського Кaтолицького 
Університету. 
Час: 6.30 – 8.00 вечора, вівторок  
21 липня 2015 р. 

Місце:  Lecture Theatre HB.32, 
Basement Level, Building H, Clayton 
Campus, Monash University, 900 
Dandenong Road, East Caulfield. 
The Mykola Zerov Centre for Ukraini-
an Studies at Monash University in-
vites you to a Public Lecture by Fr. 
Bohdan Prach, Ph.D, Rector of the 
Ukrainian Catholic University. The 
event will include the Australian 
launch of Dr Prach’s book, The 
Clergy of the Przemyśl (Peremyshl’) 
Eparchy and the Apostolic Admin-
istration of the Lemko Lands (2 vols). 
Dr Prach will also share his thoughts 
concerning current events in Ukraine, 
the state of the Church in Ukraine and 
the role of the Ukrainian Catholic Uni-

versity. 
Time: 6.30 – 8.00 p.m., Tuesday 21 July 2015. 
Place: Lecture Theatre HB.32, Basement Level, 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

19. 7. 15 
НЕДІЛЯ 

Глас 6.    7-ма НЕДІЛЯ 
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

 
9.00 

ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

Rom. 15, 1-7 / Mt. 9, 
27-35  

20. 7. 15 
ПОНЕДІЛОК Прпп. Томи і Акакія  

 
 

 1 Cor. 9, 13-18  
Mt. 16, 1-6  

21. 7. 15 
ВІВТОРОК Вмч. Прокопія   

 
 1 Cor. 10, 5-12  

Mt. 16, 6-12 

22. 7. 15 
СЕРЕДА Свщмч. Панкратія 9.00 

ранку 

  Свята Літургія 
 

1 Cor. 10, 12-22  
Mt. 16, 20-24  

23. 7. 15 
ЧЕТВЕР Прп. Антонія Печерського 

  1 Cor. 10, 28-11, 7 
Mt. 16, 24-28  

24. 7. 15 
П’ЯТНИЦЯ Св. рівноап. Кн. Ольги 

   
1 Cor. 11, 8-22  
Mt. 17, 10-18  

25. 7. 15 
СУБОТА Мчч. Прокла та Іларія 

   
 Rom. 13, 1-10  

Mt. 10, 37-11, 1  

26. 7. 15 
НЕДІЛЯ Глас 7.    8-ма НЕДІЛЯ 

ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 
9.00 

ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

Rom. 15, 1-7  
Mt. 12, 30-37  



Зі святими упокій / Eternal memory 

Ділимося з вами сумною вісткою про те, що в четвер 25-го червня 2015 року Божого упокоїлася в 
Бозі бл. п. Марія Гангур (Sydenham) на 88-му році земного життя. Покійна Марія народилася 24 
жовтня 1926 року в Лека (Хорватія), залишила в смутку дочку Рейчел та Марію з родинами. 
Похорон покійної Стефанії відбудеться в St Albans Chapel в четвер 23-го липня в год 10:00 ранку - 
кремація - Murray Valley Crematorium в п’ятницю 24-го липня в 8.00 рано. Щиро співчуваємо втраті 
близької вам родини та молимося за її душу, щоб Господь оселив її, там де всі праведні 
спочивають. 

Блаженніший Святослав виступив на захист подружжя 
як союзу чоловіка та жінки в новій редакції Конституції 

На жаль, майже всі пропозиції змін до Конституції України, які висловила Всеукраїнська рада 
Церков і релігійних організацій у своєму листі до Голови Верховної Ради України від 12.06.2015 
року та представляла їх на робочих засіданнях Робочої групи, були відхилені.  

Про це йдеться у листі Отця і Глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого 
Святослава до Голови ВР України Володимира Гройсмана. 

Предстоятель відзначив, що замість узгоджених між собою релігійною спільнотою, об’єднаною у 

ВРЦіРО, яка представляє понад 95 відсотків віруючих людей України, було враховано протилежні 

за суттю пропозиції до нової редакції Конституції України, запропоновані окремими членами 

Комісії. 

 

«Ці формулювання, насамперед, містять серйозні загрози для інституту сім’ї в Україні, 

традиційних для українського суспільства взаємовідносин подружжя як союзу чоловіка та жінки, а 

також створюють підґрунтя для легалізації неприйнятних для морального здоров’я та природного 

розвитку суспільства одностатевих партнерств (статті 27 і 35 проекту). Ці пропозиції загрожують 

штовхнути Українську Державу в прірву гріха аморальності, руйнації сім’ї як базового інституту 

суспільства та популяризації неприродних для людської особистості стосунків між особами однієї 

статі», – написано в листі до Голови ВР. 

 

За словами Глави УГКЦ, обґрунтування таких сумнівних пропозицій посиланнями на 

європейський досвід є недоречним, адже в країнах ЄC є протилежні погляди на питання 

антидискримінаційного законодавства, шлюбу та сім’ї, правових можливостей для представників 

сексуальних меншин. Зокрема Польща, Хорватія, Угорщина, Італія, будучи членами ЄС, 

демонструють свою відданість традиційним сімейним і моральним цінностям, маючи заборону 

одностатевих партнерств на законодавчому рівні, а в деяких країнах і в тексті конституції. 

 

Це також, відзначає Блаженніший Святослав, стосується й інших статей, про редакцію яких ішлося 

у вищезазначеному листі. Зокрема, проекту статті про свободу думки, совісті та релігії, в якій 

залишили норму про відокремлення «школи від Церкви», проігнорувавши майже всі пропозиції 

ВРЦіРО щодо конституційного впорядкування сфери суспільних відносин у трикутнику: держава – 

Церкви і релігійні організації – громадянське суспільство.  

 

Підсумовуючи вищесказане, Глава Церкви ще раз наголосив на необхідності врахування засад 

самобутності й традиційних для українських громадян принципів людських взаємовідносин, 

відображених у пропозиціях ВРЦіРО до Конституції України. 

 
Департамент інформації УГКЦ 

http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9kb2N1bWVudHMvZ2xhdmFfdWdrdHNfdV9zcHJhdiVEMSU5Nl96bSVEMSU5Nm5fZG9fa29uc3RpdHV0cyVEMSU5NmlfdWtyYWluaV96dmVybnV2c3lhX2RvX2dvbG92aV92ZXJob3Zub2lfcmFkaV91a3JhaW5pXzc0MzE1Lmh0bWw=
http://news.ugcc.ua/go/aHR0cDovL25ld3MudWdjYy51YS9kb2N1bWVudHMvZ2xhdmFfdWdrdHNfdV9zcHJhdiVEMSU5Nl96bSVEMSU5Nm5fZG9fa29uc3RpdHV0cyVEMSU5NmlfdWtyYWluaV96dmVybnV2c3lhX2RvX2dvbG92aV92ZXJob3Zub2lfcmFkaV91a3JhaW5pXzc0MzE1Lmh0bWw=


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІКОНА БЛАЖЕННОЇ ЙОСАФАТИ ГОРДАШЕВСЬКОЇ 
В середу 15го липня Сестри Служебниці, с. Марія Моравська та с. Дарлін Пелечаті 
прибули до нашої парафії з іконою  Блаженної Йосафати Гордашевської. Після 
Св. Літургії  о. Брайан Келті та диякон Михайло Жилан відправили особистий 
Молебень до Блаженної Йосафати Гордашевської, а сестри Служебниці чудово 
співали.  Це була неповторна подія в нашій парафії! 

Господи Доже! Ми прославляємо Тебе і 
дякуємо Тобі за те, що ти покликав свою 
слугиню, Блаженну Йосафату 
Гордашевську, щоб піднести у вірі серця 
українців євангельською проповіддю, 
вихованням та опікою. Як співзасновниця 
вона першою жила чеснотами Сестер 
Служебниць Непорочної Діви Марії. Її 
харизма та євангельцьке свідчення 
надихнуло Сестер Служебниць нести 
євангеліє усім людям незважаючи на 
кордони. Нехай наші молитви за її 
канонізацію будуть задля Твоєї великої 
слави і для добра душ. За її 
заступництвом, вислухай наші молитви і 
даруй нам ласки, які ми покірно молимо і 
просимо. Амінь. 

Отче наш, Богородице Діво, Слава Отцю...  

Lord God, we praise and thank you for     
having called your servant Blessed         
Josaphata Hordashevska to uplift the hearts 
of the people in Ukraine, through             
evangelization, education and care of those in 
need. As Co-Foundress, she was the first to 
live the charism of a Sister Servant of Mary 
Immaculate. Her virtuous life and evangelical 
witness encouraged her Sisters to go beyond 
the    borders, bringing the Gospel message to 
all people. May our prayers for her            
canonisation be for your greater glory and the 
spiritual good of souls. Grant us the graces 
for which we humbly pray, through her      
intercession. Amen. 
 

Our Father, Hail Mary, Glory be... 


