
Храмове свято 14 жовтня 2012 року Божого Покрови Пресвятої Богородиці у Джілонґу, було 

особливим, бо непереносячи на инший день - це відбувалося у неділю. Бог поблагословив всіх 

прекрасним сонячним днем. У церкві була відслужена Божественна Літургія Протосинкелом 

нашої епархії Святих Верховних Апостолів Петра і Павла Всесвітлішим отцем Мітратом 

Олександером Кенезом у співслужінні місцевого адміністратора парафії отця Ігоря Головка, 

отця Роберта Стікланда з Мельборну та разом з дияконами Михайлом Камінським та 

Едвардом Кострабі. Після того до відправ приєднались Всесвітліший отець Мітратат Василь 

Касіян, церкви Різдва Пресвятої Богородиці, УАПЦ та всечесніший отець Ігор Бакай від сусідньої 

парафії Успення Пресвятої Богородиці з Саншайну у Мельборні. Після Божественної Літургії 

відбулося традиційне коротке посвяченя води, і всі присутні отримали благословення 

празничною святою водою. Потім, соборно, всі священики поблагословили новопридбану 

залю для парафії у Джілонґу, надавши ім’я святого Миколая Чарнецького, який був 

проголошений блаженним у лику інших 26 мучеників нашої Церкви та народу Папою Іваном 

Павлом ІІ в Україні 2001 року Божого. 

Невипадково для цієї залі був вибраний цей святий. Адже святий Миколай Чарнецький є 

майже наш сучасник, бо ще живуть ті люди які його пам’ятають і які молились разом з ним і за 

яких він возносив прохання до Бога. Тому його приклад життя може промовляти найглибше до 

серця молодої людини. Цей святий є також тої самої епохи, що і Стефан Бандера іменем якого 

називалась ця заля будучи у попередніх роках під опікою Спілки Української Молоді у 

Джілонґу. Цих двох постатей нашої страждальної історії єднає багато, але найголовніше це віра 

в Бога, відданість единій Христовій Церкві, незламність навіть перед смертю і служіння 

потребуючим і всьому українському народові.  

При цьому ж висловлюємо щиру подяку СУМові за всі роки, які були власниками цієї першої 

будівлі всієї української спільноти у Джілонґу.  

Упевнено можемо сказати, що наша Божа Мати, небесна Покровителька нашої парафії 

випросила у Бога обильні ласки для нас у Джілонґу і ми осягнули те, що не могли утратити, а 

саме - залю коло церкви, що у посвячені того дня приняла ім’я Владики і мученика Христової 

Церкви та українського народу святого Миколая Чарнецького. 

о. Ігор Головко 


