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POPE FRANCIS CONGRATULATED 
UKRAINIANS WITH INDEPENDENCE DAY 
AND MADE APPEAL FOR PEACE 

Pope Francis congratulated with a letter President 
of Ukraine Petro Poroshenko and the people of 
Ukraine on the 24th anniversary of Independ-
ence. 
"I pray for your country in this difficult situation 
renewing my spiritual affinity with victims, their 
families and all those who suffer. I support the 
efforts that help the Ukrainian nation move for-
ward in the spirit of peace and reunification," he 

wrote. 
Pope Francis noted that he appeals to the Almighty God for a blessing of the President of 
Ukraine and the Ukrainian people. 
Following the Angelus on Sunday, Pope Francis made a new appeal for peace in Ukraine. 
“With deep concern, I am following the conflict in eastern Ukraine, which has accelerated 
anew in these last weeks,” the Pope said. “I renew my appeal that the commitments under-
taken to achieve peace might be respected; and that, with the help of organizations and per-
sons of good will, there might be a response to the humanitarian emergency in the coun-
try.” The Holy Father concluded his appeal with the prayer, “May the Lord grant peace to 
Ukraine, which is preparing to celebrate tomorrow the national holiday [Independence 
Day]. May the Virgin Mary intercede for us! 

ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК В АРДІР 
В неділю 30-го серпня, за гарної погоди, парафіяни, а також  гості з Мельборну, Джі-
лонґу та околиць прибули на святочну Св. Літургію, де тимчасово відправляється у 
церковні залі, бо церква закрита.  Св. Літургію відправляв о. Мітрат Зенон Хоркавий, 
а хористи під диреґентурою др. Андрія Солочимського мельодійним співом надавали 
молитовного настрою присутним. 
Празничний обід відбувся в Українському  Нарідному Домі в Ардір з участю 90 осіб. 
П. Гриць Хома з успіхом  вів програму святочного обіду. Голова Парафіяльної Ради п-
і Ольга Юрца привітали всіх присутних та подякувала за безкоштовне використання 
залі Народного Дому. Також подякувала Ансамблю Родина за їхню участь. Хористи 
Ансамблю Родина виконали п’ять пісень: Ой у полі верба, Реве тастогне Дніпр 
широкий, За Дунай, Гай, гау          



 



ГЛАВА УГКЦ ОКРЕСЛИВ ДВА НАЙВАЖЛИВІШИХ ЗАВДАННЯ 
СТРАТЕГІЧНОГО ПАТРІАРШОГО СОБОРУ УГКЦ 

Собор УГКЦ під назвою: «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом», 
який розпочав роботу сьогодні в Івано-Франківську,  зібрав 250 делегатів із 
57 країн світу. Очолює Собор Глава УГКЦ Патріарх Святослав. 

Собор розпочався Літургією в Архикатедральному соборі Воскресіння 
Христового, де Патріарх Святослав Шевчук звернувся до делегатів з 
привітальним словом та був зачитаний офіційний декрет Собору. 

«Собор – це надзвичайно важливий момент, він дає можливість побачити 
єдність нашої Церкви у повноті її різноманітності, адже тут 
представлене усе церковне тіло і важливими учасниками є миряни, які 
приносять голос Божого люду з усіх континентів», - зазначив в своєму 
слові на першому пленарному засіданні патріарх Святослав Шевчук. 

Глава УГКЦ зробив екскурс в історію, коли саме зародилася ідея виробити 
стратегію розвитку УГКЦ.  Ця ідея бере початок з 2011 року. «Ця стратегія 
появилася завдяки мудрості мого попередника  Блаженнішого Любомира 
(Гузара). Це він поставив запитання: Якою ми хочемо бачити УГКЦ через 10 
років, у 2020 році? 

Все почалося з владик-мрійників, які під керівництвом митрополита 
Філадельфійського Стефана (Сороки) , поставили собі завдання 
проаналізувати сучасний стан УГКЦ і побачити її образ у 2020 році. Опісля 
була створена команда, стратегія перестала бути теорією і було обрано 
фокус – парафію як первинну клітиною Церкви. 

«Де б не була наша парафія – в Північній чи Південній Америці, Австралії, 
Європі, в Україні чи на Далекою Сході, якою б вона не була – великою чи 
малою - парафія має бути живою», - наголосив Блаженніший Святослав. Так 
зародилася тема Сьогоднішнього патріаршого Собору. 

Він додав, що сучасний стан війни вніс свої корективи, але не змінив фокусу. 
За словами Глави УГКЦ, Церква сьогодні як ніколи повинна гнучко реагувати 
на виклики сучасності. Бо у далекому 2011 р. ніхто і уявити не міг, що місцем 
зустрічі з Богом може бути також Майдан у Києві чи передова на Донбасі. 
«Київський Майдан збудив усіх наших вірних у всіх країнах світу. Наші 
громади сьогодні стають осередками волонтерського руху. І я би хотів, щоб в 
контексті цього Собору ми зробили іспит сумління: наскільки живою Церквою 
ми є, щоб рухатися вперед»,  – закликав Глава . 

Патріарх Святослав окреслив завдання Собору і очікування від нього: 

1. Всі учасники Собору повинні говорити тільки правду про справжнє життя 
Церкви. 

2. Усі повинні почути один одного. Повинен відбутися живий обмін успіхами 
та невдачами. Щоб резолюції Собору не залишилася лише писаними на 
папері, а були зреалізовані. Щоб усі дискусії Собору, а потім прийняті 
Синодом єпископів (що відбудеться  після Соборових засідань) за його 
результатами рішення призвели до якісних змін у єпархіях і парафіях УГКЦ. 

Глава УГКЦ окремо привітав архиєпископа Ігоря (Ісіченка) , очільника 
Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (оновленої), який присутній на 
Патріаршому Соборі УГКЦ. За словами Патріарха Святослава, вперше в 
історії УГКЦ на Соборі представлені делегати від Православної  Церкви. 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ У ЦЕРКВІ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

6.9 15 
НЕДІЛЯ 

Глас 5.    14-та НЕДІЛЯ 
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

 
10.00 
ранку 

 Свята Літургія   
за всіх вірних 

2 Кoр. 1, 21-2,4  
 Mt. 21, 1-14 

7. 9. 15 
ПОНЕДІЛОК Aпостола Вартоломея 

9.00 
ранку 

 

Свята Літургія   Гал.. 2, 11-16  
 Mk. 5, 24-34 

8. 9. 15 
ВІВТОРОК Мчч. Адріяна і Наталії 

9.00 
ранку 

  

Свята Літургія   Гал.  2, 21-3, 7  
 Mk. 6, 1-7 

9. 9. 15 
СЕРЕДА Преподобного. Пімена 9.00 

ранку 
  Свята Літургія   Гал..3, 15-22,  

 Mk. 6, 7-18 

10. 9. 15 
ЧЕТВЕР Преподобного Мойсея 

9.00 
панлу 

Свята Літургія Гал. 3, 23-4,5 
Mk. 6, 30-45  

11. 9. 15 
П’ЯТНИЦЯ Усікновення Голови Івана  

предтечі і хрестителя 

 
9.00 

ранку 

 
Свята Літургія    

Діянж.13,25-32  
Мк. 6, 14; 30 

   

12 9. 15 
СУБОТА Св, Олександра, Івана  і 

Павла, патріярхів Царгор. 

 
9.00 

ранку 

 

 Свята Літургія   
1 Cor. 4, 17-55 
 Mт.. 24, 1-13 

13. 9. 15 
НЕДІЛЯ 

Глас 6.    15-та НЕДІЛЯ 
ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

Сщмч. Євтиха 

9.00 
ранку 

Свята Літургія 
за всіх вірних  

 

2 Кор.. 4, 6-15 
 Mt. 27, 35-46  

Та стогне Дніпр широкий, За Дунай, Гай, 
Гай зелененький та Ой на горі цигани 
стояли.  Гучні оплески після кожної пісні. 
Представник з Джілонґу п. Павло Семянів 
передав привіт та вручив $100 дарунок. Від 
Дністра п. Михайло Квас побажав 
успішного празника та заохотив  бути 
членами Дністра і передав пожертву $500.  
Голова Укр. Громади Саншайн  п. Микола 
Поварчук привітав з празником та побажав 
дальших успіхів. 
 Піснями та живою музикою п. Володимир 
Лаголат причинився до празника без 
винагороди, за що сердечно дякуємо. 
 Була льотерія, яка задовольнила багатьох і 
приходу $300. 
Признання і подяка для членів Управи Па- 
рафіяльної Ради і парафіянам за їхню 
працю для храмового празника.   
Знимки переслав п. Стефан Старек– дякую.  

Mинулої неділі на тацу було зібрано: 
 $458.45 

ПОДЯКА ВСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ 

В четвер 17.9.2015 відправиться Св. Літургія у Kalyna Care в годині 11.00 ранку. 

 СХОДИНИ Парафіяльної Ради відбудуться слідуючу неділю 13го вересня у церковні 
залі після День Батька який влаштовує Союз Українок ім. Алли Горської. Весь дохід 
призначений для ПОРАНЕНИХ ВОЯКІВ АТО. Буде збірка на ту ціль. Запрошуємо! 

З нагоди дня Батька бажаємо всім батькам і дідусям щедрого Божого 
благословення, сильного здоров'я та прожити МНОГИХ і ЩАСЛИВИХ ЛІТ! 


