Хроніка парафії Св. Миколая, Мир Лікійських Чудотворця, в
Брізбені.
З благословення Правлячого Єпископа Єпархії - Архиєпископа Іоана Австралійсько
Новозеляндської УАПЦ в Діяспорі, голова Консисторії і пастоятель парафіїархипресвітер о. Миколая Сердюк,
окрім настоятельських обобв’язків, та
поможливості стану здоров’я бере участь, як представник Консисторі й парафії в
громадсько-церковних урочистостях, що відбуваються в Брізбені.
В неділю 09.09.2012 року, о год 7-й вечора в бувшому приміщенні Customs House,
Brisbane, Сербська Православна Церква, Єпархії Австралійсько Новозеляндської в цей
день відзначила Патронат Митрополії Св. Іринея Ліону, та день Ангола Правлячого
Єпископа Іринея - Митрополії. В урочистості взяли участь понад 160 осіб з гостями.
При вході в залю, двомовні
Господарі свята, представляли;
Представників
Церковних та політичних партій Австралії.
На відзначення свята з Мельборну прибув Церковний хор “Kornelije Stankovіc”,
дириґент-хорограф - Sanja Drljaca, який милозвучно відспівав архиєрейську літургію,
та брав участь в мистецьких точках концерту з смичковою оркестрою “Darko
Kolosov-String Quarter ” теж з Мельборну, який рівнож виконав ряд клясичних
композицій - Стравса, й інших... Згідно програми рівнож виступив у супроводі
гитари
місцевий жіночий хор – Вайколу, Брізбену. Концерт був на високо
мистецькому рівні. Присутні довгим апльодуванням викликали неодноразово
виконавців на сцену. Святочну трапезу відкрито молитваю як і завершення
Іменинником – Єпископом Ієринеє, в заключному слові Владика повідомив та
запросив всіх присутніх на наступне відзначення свята Митрополії, яке заплановано
на 2013 рік, в Західній Австралії, м. Перт.

Фотосвітлини з свята Преображення 19.08. 2012

Дириґент святочної літургії бр. Ігор Лапа.

Вірні на святі, святої літургії.

Вірні підходять до цілування хреста

ДАР ЛЮБОВИ: - ХРИСТОСАННЯ - ПАСХАЛЬНИЙ дар вірних-$219

ЖЕРТВОДАВЦІ – ДАР ЛЮБОВИ на потреби храму: -від 01.04.2012 по 09.09.2012
р.

п-і Л. Данлоп-$50, п-і А Лесняк-$100, п-і А. Петришин-$100, п-і О.Гуцало-Бюкенен
$210, п. А. Жуківський-$60, п-во Ю.& Є. Шумські $30, п-і Лена Ґрей-$100, п-і Любов
Івановна Булгаков - $100
НА НЕРУХОМИЙ ФОНД Парафії:- архипресвітер о. Микола і матушка Таісія Сердюк $150
На оновлення Церковних речей, які забранІ з храму:- (шлюбні вінці, требна
Євангеля і хрест); - п-і А. Лесняк - $50, п-і А. Петришин - $20, п-і М.Фостер - $5,
анонімний дар - $500,
п-і Л. Ґрей $100, п-і Любов Івановна Булгаков - $100

В імені настоятеля і членів
парафіяльної ради, сердечно дякуємо за Ваш дар
любови. Нехай Милосердний Господь благословить Вас стократно Небесними Його
ласками, та кріпким здоров’ям на Многії літа.
Парафіяльна рада.

