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Ювілей 50-ліття церковного храму 

Покрова Пресвятої Богородиці 

у Брізбені 
 

Три роки тому ми відзначували 50-ліття нашої парафії. З кінцем цього року сповниться 50 

років від посвячення церковного храму Покрова Пресвятої  Богородиці. Тій події присвячена 
ця моя стаття. Вона має відношення до історії парафії вцілому. В ній подається послідовне 
уточнення ролі священиків, які очолювали парафію від її початків по сьогодні і в основному 
цю історію визначували. На тій канві накреслені події, що мають пряме відношення до храму, 
його плянування і становлення, до його стилю і вигляду, але теж до потреби збереження його 

особливого характеру. 
 

Організоване життя українських поселенців у Брізбені почалося в 1949-му році, коли ми 

стали збіратися кожної неділі у школі біля католицької церкви св. Луки  при вулиці Тайльор у 
передмісті Бюранда. У церкві св. Луки, у неділю 14 травня 1950 року, редемпторист отець 
Франсіс Ван ден Бош, знаний у нас  як отець Боський, відправив, за сприянням 

Архиєпископа Джеймса Дюгіга, перщу Службу Божу. Отець Боський почав обслуговувати в 
той час еміграційні табори і став, що кілька тижнів, відвідувати  Брізбен та відправляти 

Богослужби в  церкві на Бюранда.  
 

В тій самій ролі приїздив згодом старший віком редемпторист отець Микола Коп'яківський. У 

1952 р. він переселився до місцевого монастиря та почав відправляти Богослужби кожної 
неділі. Він теж поклав основи організації парафії у Брізбені. З його участю закуплено у 1954 

р. площу для будови церкви, з малим житловим будинком при вулиці Бродвей у передмісті 
Вулунгабба. На тій площі й був згодом збудований наш церковний храм. 

 

Коли отець Коп'яківський залишив Брізбен у 1956 році, на його місце прийшов молодий 

священик, отець Степан Масло, теж редемпторист з Канади.  Він успішно продовжував 
організувати парафію і знайшов близьке відношення до парафіян, у більшості людей його 

віку. Особливим його досягненням була організована участь членів парафії у щорічних 
походах на величавому Святі Божого Тіла на виставовій площі у Брізбені. У нашій групі, яку 
очолював свяшеник у вишиваному фелоні, йшли дівчата у народніх костюмах з вишиваними 

хоругвами, а за ними слідував церковний хор з парафіянами. 

 

 

 

Важливою подією того 

часу була візитація 
наших вірних в 
Австралії Митрополитом 

Максимом  Германюком 

з Канади. З тої нагоди 

Митрополит відвідав 
Брізбен та посвятив, 2 

лютого 1958 р., площу й 

наріжний камінь нашої  
майбутньої церкви. 
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У жовтні 1958 р. 

Владика Іван Прашко 

проголосив Парафію 

Покрова Пресвятої 
Богородиці у Брізбені 
і коротко після того 

номінував отця Масла 
її першим парохом. 

Головним завданням 

нового пароха стала 
справа будови церкви. 

Він звернувся до мене 
й ми стали близько 

співпрацювати в 
справах плянування і будівництва церковного храму. Я взявся за виготовлення проєкту і на 
запрошення священика брав участь у засіданнях церковного комітету, який очолював у той 

час Станислав Слободян. Перед ним головами були: Роман Чаус і Теодор Туліка. Згодом 

комітет став називатися парафіяльною радою і пост голови займали у різний час: Мирослав 
Сендзік, Петро Гупало, Григорій Лукач і Франко Вепрек. Сучасним головoю є Катерина 
Мілєновіч. 

 

На засіданнях  ми спільно розглядали  і вирішували питання архітектурних альтернатив, як 
теж справи організаційного порядку.  Рівнобіжно з тим йшла посилена та успішна акція 
збірки коштів на фонд будови  церкви. З кінцем 1960 року було прийнято проєкт церкви, за 
яким вона й була збудована.  
 

Церковна площа 
вузька і не підхо-

дить для спору-
дження традиційної 
української церкви, 

звичайно побудо-

ваної на пляні 
центральної форми 

з банею-куполом  

посередині, на 
перехресті поздов-
жної і поперечної 
нав, та з меншими 

куполами по боках. 
У проєкті нашої 
церкви наголос 
положено на її фронтову частину. Тридільний фронт, з притвором і хорами, завершується 
більшим куполом по середині з двома меншими по боках. Церква однонавна з двосхилим 

дахом і плоским куполом у задній її частині над святилищем. Фронтова стіна церковної нави, 

з бічними престолами та іконостасом по середині. За ним вівтар з престолом і захристіями по 

боках. Незважаючи на відхилення пляну від  традиційної цетральної форми, проєкт має 
характер українського храму в усучасненій його інтерпретації. 
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З початком 1961 року я 
закінчив робочі пляни та 
документ для контракту, 
відомий під назвою 

"специфікація". Пляни 

сталевих та залізобетонних 
елементів конструкції 
виконав колега на моїй 

державній роботі голяндець 
Генк де Йонг. 
 

 

Пропозиції на будову храму подали біля десятка будівельних контракторів. Найнижчу ціну, 
на вісімнадцять з половиною тисяч фунтів, подала будівельна фірма L.A. Stevens & Son і з 
нею було підписано контракт з початком місяця травня. Владика Іван відправив у неділю 18 

червня Архиєрейську Літургію на церковній площі і відбулася церемонія знана під назвою 

"розкопання фундаментів". Зразу наступного дня контрактор приступив до будови.  

 

Я відвідував будову мало не кожного ранку, 
їдучи на роботу в бюро Стейтового 

Департаменту Публічних Робіт, в якому я займав 
тоді пост головного архітекта. 
Будівельні роботи проходили без проблем і з 
кінцем року  контракт був закінчений.  

Електрику інсталював парафіянин, електрик 

Теодор Бобешко і церковний храм став 
придатний для вживання за призначенням. 

Водночас нутро храму вимагало ще чимало 

дечого для його закінчення.  
 

 

 

 

 

 

У неділю 31-го грудня 1961 р. Владика Іван 

відслужив Архиєрейську Літургію і посвятив 

храм у присутності Архиєпископа Джеймса 
Дюгіга і його помічника, Єпископа Патрика 
О'Донелла. Посвяченням храму почалося його 

вживання і 50-ліття цієї події відзначуємо якраз 
тепер.  

 

Тимчасом, коли видавалося, що Парафія стала 
на дорогу стабільного розвитку, трапилася 

подія, яка перекреслила подальші її пляни. 

Отець Степан Масло несподівано помер на удар 
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серця 10 лютого 1967 р., на 
кораблі, відвідуючи рідних у 
Вінніпезі в Канаді, де його й 

поховано. 

 

Пароха зразу заступали отці 
Сантіяго Каспро і Семен 

Мигаль. Справи парафії знову 
встабілізувалися, коли парохом 

став, у серпні 1968 р., 

досвідчений священик отець Ігор 

Шпитковський, теж з Канади. 

Зразу відбудовано житловий 

будинок, який раніше було 

перенесено на задню частину 
площі, і в ньому став жити 

священик.  В долішній частині 
будинку добудовано 

прицерковну залю і туалети для 
потреб парафії. 
 

 

 

Головною заслугою отця 
Шпитковського було те, що за його 

сприянням закінчено нутро 

церковного храму. Той процес 
відбувався стадіями. Коштовним 

елементом були лавки з 
квінслендського клена, що займають 
усю церковну наву. Найважливішою 

частиною був іконостас, який 

виконав, за моїм пляном, майстер 

Джек Ґонзер. Ікони малював відомий 

український маляр Мирон 

Левицький з Канади. Він теж 

малював, на запрестольній стіні 
святилища, ікону Покрова Пресвятої 
Богородиці. За своїм стилем ікони 

Левицького особливо підходять до 

нашої  церкви. Вони своєрідно 

сучасні, а водночас українські. 
 

Важливе значення для церкви мало 

посвячення Владикою Іваном нового 

престола у неділю 7 грудня 1969 р. 

Оздоблений різьбленими народніми 

мотивами, престол був останнім 

важливим елементом обладнання 
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нутра церковного храму. Тим церква здобула свій сучасний вигляд.  
 

Подіями особливого значення за отця Шпитковського були відвідини нашої парафії 
Блаженнішим Патріярхом Кардиналом Йосифом Сліпим,  перший раз у жовтні 1968 року. 
Зокрема відправа Архиєрейської Літургії підчас його других відвідин, 25 серпня 1973 р., в 
уже закінченому нашому церковному храмі, з участю трьох епископів: з США, Канади та 
Австралії, залишилася як найбільш пам'ятна подія в історії нашої церкви.  
 

Коли у 1973 році отець Шпитковський повернувся до Канади, його місце зайняв отець 
Василь Рожек.  Через три роки парохом стає о. Константин Тимочко.  

Найважливішою подією того часу було відзначення Ювілею 1000-ліття Християнства Руси-

України. Дуже успішним був концерт української спільноти в залі міської ради. Особливе 
значення мав екуменічний молебень в англіканській катедрі св. Івана, 20 серпня 1988 р., в 
якому сослужили наш Владика Іван і протопресвітер  отець Микола Сердюк, настоятель 
УАПЦ Парафії св. Миколая у Брізбені, при участі представників головних церковних 
деномінацій. В підготуванні молебня, пароха, отця Тимочка заступав адміністратор, отець 
Мартин Арнольд. 
 

У проводі нашої Єпархії приходить до змін, коли з кінцем 1992 р. Владика Іван уступає з 
поста Правлячого Єпископа і на його місце приходить, з початком 1993 року, Єпископ Петро 

Стасюк. Він назначує о. Павла Березнюка на місце хворого о. Тимочка. У 1999 році парохом 

стає уродженець Брізбену отець Петро Струк. 
 

Головним здобутком того часу було закуплення сусіднього до церкви будинку та його 

реставрація під керівництвом молодого архітекта Степана Хомина. Будинок призначується 
для сестер Служебниць, які тривалий час були приділені до нашої парафії і допомагали  

священикові у його душпастирських обов'язках. В будинку примістився теж священик-
емерит отець Данило Новак. Степан Хомин зайнявся в той час теж відновою малювання 
церковного храму зі зовні і внутрі та оформленням церковної площі.  
 

На місце отця Струка Владика Петро назначує до Брізбену, з початком 2004 року, молодого 

священика о. Ярка Паска. Це його перше назначення після закінчення теологічних студій у 
Римі. Він прибуває до Брізбену у липні 2004 року з дружиною Адріяною і парафія входить в 
новий, сучасний етап своєї історії.Новий священик продовжує практику літургійних відправ 
у нашому храмі як теж відправляє для членів парафії у двох сусідніх до Брізбену центрах: 

південного і північного океанських побереж. Йдучи назустріч назріваючій потребі, розпочато 

також відправи Богослужінь англійською мовою. 
 

Коли Сестри Служебниці закінчили своє призначення у Брізбені та повернули до матірного 

монастиря в Канаді, отець Ярко перенісся з дружиною і двома вже тут народженими 

діточками до звільненого сусіднього будинку. Йому почав помагати в його обов'язках 

ознайомлений з церковними обставинами  і близький до справ візантійського обряду Вільям 

Льоренц. Звільнений будинок на задній частині церковної площі вживається для потреб 

бібліотеки, архіву та робітні й у ньому стає жити теж Вільям. Разом зі священиком і з 
допомогою мирян вони дбають про прикрасу храму, і  про збереження його своєрідного 

характеру.  
 

На характер нутра храму мають вплив теж вишивані коругви, що у церковній наві, та 
рушники біля ікон у бічних вівтарях. Їх вишивали, йдучи за традицією, жінки-парафіянки. 

Новим елементом на бічних стінах нави є ікони дванадцяти празників у рамках за мотивом 

іконостасу, роботи Слободана (Сема) Мілєновіча. 
Виправданою буде думка, що сучасний, добрий стан храму збережеться для грядущих 
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поколінь, якщо процес збереження стане відповідальністю як священика, так і парафіяльної 
ради, так і професійних дорадників, але теж і кожного мирянина Парафії, якому дорогою 

залишиться майбутня доля української спільноти, що на континенті сузір'я Південного 

Хреста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Ukrainian Catholic Church of Our Lady of Protection in Brisbane, built in 1961, applies a 

contemporary approach to the historical Ukrainian Baroque style. The main features of the plan are 

the three cupolas at the front, over the narthex and choir gallery; a single-naved body with a pitched 

roof; and a sanctuary topped by a shallow dome. The building adapts the more usual central-domed, 

five-cupola plan to the requirements of a narrow street frontage. 

The character of the building as a whole is largely determined by its interior, whose dominant 

feature is the iconostasis. This is a screen in natural wood with carved elements, and with icons 
arranged in a canonical order. Of special interest is the altar in carved oak, dominated by a large 

mural depicting the Virgin Mary in the posture of the Protectress, traditional for many Ukrainian 
churches. The icons and the mural were painted in a modern adaptation of the Byzantine style by 

the Ukrainian-born Canadian painter Myron Levytsky. The building was designed by Ukrainian-
born Brisbane architect Roman Pavlyshyn. 

 

Роман Павлишин  

листопад 2011. 


