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Вісті з Нобл Парку 
Noble Park News 

Порядок Богослужіння 

 

14.09.2014 - Неділя  – 10 am – Бож. Літургія 

17.09.2014 - Середа – 12 pm – Молебень 

21.09.2014 - Неділя – 10 am - Бож. Літургія  

 

Просимо наступних людей приготувати зал в 

Noble Park для Святої Літургії: 

  

7.9.14 — род. С. А. Рамза, 14.9.14 — п–во 

Пирчак, п. О. Ціхоцький, 21.9.14 — род. І. Г. 

Лищишин, Черговий — п. О. Ціхоцький тел. 

0434 817 910  

 

Зал потрібно приготовляти в неділю до год. 9 

ранку або, за домовленням з черговим, у суботу 

до год. 3.00 п.п. Якщо не зможете приготовити в 

назначений день, то просимо заздалегідь 

помінятися з кимсь іншим і про це повідомити 

чергового.  

 

Просимо не пропускати своєї черги, бо це 

несправедливо накладає тягар на чергову особу, 

яка лишаєть- ся сама, а на одного це затяжко. 

 

 

Order of services 

 

147.09.2014 - Sunday – 10 am – Divine Liturgy 

17.09.2014 - Wednesday – 12 pm - Moleben  

21.09.2014 - Sunday – 10 am – Divine Liturgy  

 

We kindly ask the following people to prepare the 

hall in Noble Park for Divine Liturgy. 

 

7.9.14 — family. S. А. Ramza, 14.9.14 — family 

Pirchak, О. Cihockyy, 21.9.14 — family. І. G. 

Leshcheshinн, turn — . О. Cihockyy tel. 0434 817 

910  

 

Hall must be prepared on Sunday to 9.00am, with 

the person who is on “turn”, on Saturday to 3.00pm. 

If you’re unavailable to prepare the hall on the 

indicated day, please contact us on the above 

indicated tel. numbers. 

 

We kindly ask you not to avoid your turns, because 

it is not fair respect to the appointed person that 

remains alone. For one person alone it would be too 

much to do. 

 

Fr Robert Stickland Tel.: 0438 884 968

 

Вісті з Водонги 
Wodonga News 

В Неділю, 14.09.2014, в Водонзи, на 14. Неділю по Зісланні буде видправлятися Божествена Літургія. 

(Глас 5, Тропарі та читання під час Літургії в Вістях на стр. 4-7. ) 
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Перша Свята Сповідь та Урочисте Святе 

Причастя  
First Holy Confession and Solemn Holy Communion 

Please pray for Arlow Sofia Stefanie, Ascur  Isabela Grace, Ascur  Dante  Rafae, Burlak Mia, Burlak 

Sasha, Davyd Alexander, Doroghazi  Cristina, Dusenjko Nicholas Adam, Dusenjko Lucas James, Flunt 

Melania, Flunt Justina, Fiamengo  Jordan, Gembarovski Olivia Rose Fielden, Hrehoresen Erin, Hermence 

Tayissa Ava, Hermence Jonah Tarys, Holovka Sebastian Peter, Kohut Christian, Kohut Lucas, Lech Olivia, 

McDiarmid Victoria, Povarchuk Mia Anika, Povarchuk Xavier, Rossetto Zachary, Repcak   Jacob Stefan, 

Repcak Holly Patricia, Sikora Alex, Woroniuk  Michelle Paula, Zauch Ella, who will have the First Holy 

Confession and receive the Solemn Holy Communion later this year. 

 

Таї нство Подружя - Оповіді 
Mysteries of Marriage – Marriage bans

Бажають вступити в подружній стан Джейсон 

Люк Лейчак, син Франка і Наді з роду Шікарац, 

народжений 10/11/1988 в Мельбурні, мешкає в 

Gladstone Park, Українського Католицького 

обряду, стану вільного таМабелін Анна Реєс, 

дочка Норберто та Марджорі з роду Мартінез, 

народжена 09/01/1989 в в Манка, Філіпіни, 

мешкає в Hillside, Римокатолицького обряду, 

стану вільного 

Marriage bans between Jason Luke Lejcak, son of 

Frank and Nadia nee Sikarac, born on 10/11/1988 

in Melbourne, resides in Gladstone Park, Ukrainian 

Catholic, never validly married and Mabelline Anna 

Reyes, daughter of Noberto and Marjorie nee 

Martinez, born on 09/01/1989 in Manka, 

Philippines, resides in Hillside, Roman Cathiolic, 

never validly married 

 

Пам’ятні Брелок та Значок 
Memorial Key-rings and Badges  

 

У кафе Трембіта можна купити брелок та 

значок на пам’ять про візит Патріарха 

Святослава до Автралії. Всіх зацікавлених 

просимо відвідати магазин кожної неділї після 

Божественної Літургії.   

Key-rings and Badges commemorating the 

visit of the Patriarch Sviatoslav to Australia are in 

circulation for sale. They are both available in Café 

Trembita, every Sunday after the Divine Liturgy.  
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Програма Візиту Патріарха  
Patriarchal Visit Programme 

З 16 вересня по 1 жовтня триватиме 

двотижнева поїздка до Австралії Отця та Глави 

Української Греко-Католицької Церкви 

Блеженнішого Патріарха Святослава. Протягом 

цього часу Блаженніший відвідає всі парафії у 

Австралії та буде мати зустрічі з католицькими 

єпископами, політиками та вірними нашої єпархії. 

Це буде перший візит Глави УГКЦ на Зелений 

континент. Блаженніший буде у Мельбурні з 
п’ятниці 19-го вересня по вівторок 23 вересня. 

П’ятниця, 19 вересня 

14:00 — зустріч Патріарха біля Катедри 

Запрошуємо всіх прийти та привітати 

Блаженнішого Святослава. Одягайте вишиванки 
та приходьте з дітьми та внуками. 

Субота, 20 вересня 

9:30 — Молебень до Богородиці 

10:00 — зустріч з дітьми віком від дошкільнят до 

4 класу. Зустріч буде в Братській школі (зал під 
Катедрою) 

10:45 — зустріч з дітьми віком від 5 класу до 12 

класу. Зустріч буде в залі Патріарха Йосифа. 

Продовжуємо з відкритям виставки Музею 

збагаченим новими експонатами народного 
мистецтва. 

13:00 — Барбікю та зустріч з молоддю та 
молодими сім’ями. 

Барбікю буде на стоянці біля Катедри. Просимо 

про добровільні пожертви. Щиро запрошуємо всю 

молодь, Пласт та СУМ та молоді сім’ї чисельно 
прийняти участь у цих зустрічах. 

18:00 — Вечір з Патріархом в Мельбурнскі 

Ратуші. Ціна квитка $120.00. Квитки можна 

замовити на patriarchvisit@catholicukes.org.au або 
за тел. 9320 2560 

Неділя, 21 вересня 

9:30 — Архиєрейська Літургія 

12:30 — Бенкет в центрі Мелроус Мельбурн 
(Melrose Dr, Tullamarine VIC 3043 ). 

Запрошуємо всіх чисельно прийти. Ціна квитка 

$55.00 - дорослі та $30.00 – діти. Квитки можна 

замовити в п. Гані Полатайко в неділю після 

Літургії або за тел. 0438 090 591 

  From 16 of September until 1 October, 

Australia will host His Beatitude Patriarch Sviatoslav, 

Father and Head of the Ukrainian Greek-Catholic 

Church. During his two week stay Patriarch 

Sviatoslav will visit Ukrainian parishes throughout 

Australia, speak with the Catholic bishops, meet with 

politicians, and also meet Ukrainians throughout 

Australia. This is his first visit to Australia. His 

Beatitude will be in Melbourne from Friday 
September 19th till Tuesday, September 23rd.  

Friday, September 19 

2 pm — meeting with Patriarch near Cathedral 

Everybody is invited to come and to welcome His 

Beatitude Sviatoslav. Wear national costumes and 
bring your children and grandchildren. 

Saturday, September 20 

9:30 am — Moleben to Virgin Mary. 

10 am—meeting children aged Preschool till 4th year. 

Meeting will be in the School (hall under the 
Cathedral.) 

10:45 am — meeting with children aged 5th year till 

12th year, in Patriarch Joseph’s Hall. Opening of the 

Museum Exhibition enriched with new articles of folk 
art.  

1 pm — BBQ and meeting with the youth and with 

young families. Barbecue at the parking near the 

Cathedral. We ask you for voluntary donation. We 

sincerely invite all the youth, Plast and SUM, and 
young families to take part in it. 

18.00 – Evening with the Patriarch of Peace in 

Melbourne Town Hall. Price of the ticket is $120.00. 

Reservations at patriarchvisit@catholicukes.org or 
make a phone call on 9320 2560 

Sunday, September 21 

9:30 am — Divine Liturgy 

12:30 pm — Banquet in the Melrose Melbourne 
Centre (Melrose Dr Trullamarine VIC 3043) 

We invite everyone to come. Price of the ticket is 
$55.00 adults, $30.00 children  

For reservations contact Mrs Anna Polatajko, every 

Sunday after the Liturgy, or make a phone call on 
0438 090 591.  
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Щоденне читання Святого Письма  
Daily Reading of the Holy Scripture 

 
“Святе Письмо приводить нас до Бога і 

відкриває дорогу до Богопізнання.” 

 

Св. Йоан Золотоустий 

 

Пропонуємо вам, програму читання 

Святого Письма на 2014. рік. 

Приділивши декілька хвилин на день, за рік 

часу, ми прочитаємо весь Новий Завіт. Кожного 

тижня у Парафіяльним вістях буде подано 

розклад читань на наступний тиждень. 

Насамперед заохочуємо читати Святе Письмо 

разом всією сім’єю. Знайдіть у вашому 

щоденному графіку трохи часу щоб спільно або 

приватно почитати Святе Письмо. 

Структура: 

1. Запаліть свічку 

2. Сядьте та побудьте в тиші два-три хвилини 

3. Відтак прочитайте молитву: 

“Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче 

Владико, нетлінне світло Твого богопізнання і 

відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої 

євангельські проповідування. Вклади в нас і 

страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, 

перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне 

життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі, бо 

Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже, 

і Тобі славу віддаємо з безначальним Твоїм 

Отцем, і пресвятим і благим і животворящим 

Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. 

Амінь.” 

1. Тоді уривок з Нового Завіту (згідно плану) 

2. Застановіться на декілька хвилин про те, що 

ви щойно прочитали. 

Бажаємо всім нам відкрити своє серце та вуха на 

Боже Слово промовлене до кожного з нас. 

 

15/09/2014 1 Тимотея 1 

16/09/2014 1 Тимотея 2 

17/09/2014 1 Тимотея 3 

18/09/2014 1 Тимотея 4 

19/09/2014 1 Тимотея 5 

20/09/2014 1 Тимотея 6 

21/09/2014 2 Тимотея 1 

 

Iтерпретацiя Святого Письма 
Classes on Biblical Exegesis 

Lessons on Bible reading regularly held on Tuesday evening, in the Presbytery of the Cathedral of Ss 

Peter and Paul in North Melbourne, by Rev. Fr Dr Brian Kelty Ph.D., and Mary Kelty MA, will be suspended 

till the end of the September. Reasons for such suspension are meetings regarding the preparation of the 

Patriarchal Visit Programme. More details on Page two (p.2)    
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Порядок Богослужіння 
Order of services 

Дата 
Date   

Святих  
Saints 

Читання 

дня  
Readings 

Богослуження  
Service 

Година  
Time 

14.09.2014  

Неділя (Sunday) 

14-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 5) 

Початок Індикта - Церковного Року; преподобного 

Симеона Стовпника та його матері; собор Ппресвятої 

Богородиці. 

 

14
th

 Sunday after Pentecost (Tone 5) 

Beginning of the Indiction - New Liturgical Year; 

venerable father Simon the Stylite and his mother Martha; 

the synaxis of the Mother of God at Miasena. 

Tim. 2, 1-7; 

2 Cor. 1, 21-

2, 4 

Luke 4, 16-

22; Matt. 22, 

1-14 

Бож. Літургія  

(Divine Liturgy) 

8.00, 

9.30, 

11.30 am 

15.09.2014  

Понеділок  

Мученика Маманта; і преподобного Івана Посника, 

патріарха Царгородського 

 

Holy martyr Mammas; and our venerable father John the 

Faster, patriarch of Constantinople 

Gal. 2, 11-16 

Mark 5, 24-

34 

Бож. Літургія  

 

9.00 am 

16.09.2014  

Вівторок (Tuesday) 

Священомученика Антима, єпископа Никомидійського; 

і преподобного Теоксита 

 

Holy hieromartyr Anthimus, bishop of Nicomedia; and 

venerable father Theoktistus 

Gal. 2, 21-3, 

7 

Mark 6, 1-7 

Бож. Літургія  

English Language 

9.00 am 

17.09.2014  

Середа  

Священомученика Вавили, єпископа Великої Антіохії і 

пророка й боговидця Мойсея 

 

Holy hieromartyr Babylas, bishop of Antioch; prophet and 

God-seer Moses 

Gal. 3, 15-22 

Mark 6, 7-12 

Бож. Літургія  

 

9.00 am 

18.09.2014  

Четвер  Пророка Захарії, батька святого Івана Предтечі 

 

Holy prophet Zachariach, father of the Forerunner 

Gal. 3, 23-4, 

5 

Mark 6, 30-

45 

Бож. Літургія  

 

9.00 am 

19.09.2014  

П’ятниця  

Спогад чуда архистратига Михаїла в Колосах, що в 

Хонах; мученика Євдоксія і тих, що з ним; і 

преподобного Архипа 

 

Commemoration of the miracle of the holy archangel 

Michael at Colossa, in Chone; holy martyrs Eudoxious and 

others with him; and our venerable father Archippus 

Gal. 4, 3-21 

Mark 6, 45-

53 

Бож. Літургія  

 

9.00 am 

20.09.2014  

Субота  

Передсвяття Різдва Пресвятої Богородиці; і мученика 

Созонта 

 

Prefeast of the Nativity of the Mother of God; holy martyr 

Sozon 

1 Cor. 4, 17, 

5-5 

Matt. 24, 1-

13 

Бож. Літургія  

 

9.30 am 

21.09.2014  

Неділя (Sunday) 15-та Неділя по П’ятдесятниці (глас 6) 

Різдво пресвятої Владичиці нашої Богородиці 
 

15
th

 Sunday after Pentecost (Tone 6) 

Nativity of the Most Holy Theotokos. 

Gal. 6, 11-

18: Phil. 2, 

5-11 

John 3, 13-

17: Luke 10, 

38-42; 11, 

27-28 

Бож. Літургія  

(Divine Liturgy) 

9.30 am 
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Тропарі та читання під час Літургії  
Тroparions and readings at Divine Liturgy 

 

Тропар, глас 5: Собезначальне Слово Отцю і Духові, * від Діви роджене на спасення наше, * 

оспіваймо, вірні, і поклонімся, * бо благоволив плоттю зійти на хрест * і смерть перетерпіти, і 

воскресити умерлих * славним воскресенням своїм. 

Тропар Нового року, глас 2: Всієї тварі Створителю, що у своїй владі встановив времена і літа, * 

благослови вінець року благости Твоєї, Господи, * охороняючи в мирі благовірний народ, городи, села і 

всі обителі Твої, * молитвами Богородиці, і спаси нас. 

I преподобному, глас 1: Терпіння стовп був Ти, наслідуючи праотців, преподобний: * Йова в страстях, 

Йосифа в спокусах * і, бувши в тілі, безплотних у житті, Симеоне, отче наш. * Моли Христа Бога, * щоб 

спаслися душі наші. 

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. 

Кондак, глас 5: До аду, Спасе мій, зійшов Ти * і врата сокрушив Ти як всесильний, * умерлих як 

Творець воскресив з собою * і смерти жало сокрушив Ти, * і Адам від клятви ізбавився, Чоловіколюбче. 

* Тому і всі зовемо: Спаси нас, Господи. 

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Кондак Нового року, глас 2: У вишніх живеш, Христе царю, * всього видимого і невидимого Творче і 

будівнику. * Ти дні і ночі, времена і літа сотворив, благослови нині вінець року, * збережи й охорони в 

мирі благовірний народ * і городи, села і всі обителі, і людей Твоїх, Многомилостивий. 

 

Прокімен Нового року, глас 3: Великий Господь наш і велика сила Його, і розумові Його немає міри 

(Пс. 146,5). 

Стих: Хваліте Господа, бо благий псалом, Богові нашому нехай солодке буде хваління (Пс. 146,1). 

I преподобному, глас 7: Чесна перед Господом смерть преподобних Його (Пс. 115,6). 

Апостол: 

До Тимотея перше послання святого апостола Павла читання (1 Тм. 1, 1-7; 2 Кор. 1, 21-2, 4) 

Браття, Передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, 

за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та 

пристойністю. Це добре й приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і 

прийшли до розуміння правди. Один бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми - чоловік 

Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх: свідоцтво свого часу, на що я був поставлений 

проповідником та апостолом, - правду кажу, не обманюю, - учителем поган у вірі й правді. Той же, хто 

утверджує нас з вами во Христі і хто помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печать і дав у наші 

серця завдаток Духа. А я прикликаю свідком Бога на мою душу, що я, щадивши вас, не прийшов більше 

в Корінт. Не начебто ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати - вам на радість; бо 
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ви щодо віри стоїте міцно. Я постановив собі не приходити до вас знов у смутку; бо коли я вам завдаю 

смутку, то хто мене розвеселить, як не той, що зазнає від мене смутку? Тож, написав я те, щоб, 

прийшовши, не мати смутку від тих, від яких мені належалася б радість; бо я відносно вас певний, що 

моя радість - радість усіх вас.. З великого бо горя та туги серця написав я вам і крізь ревні сльози - не 

щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас любов надмірну. 

Алилуя, глас 4: 

Стих: Тобі належить пісня, Боже, в Сіоні і Тобі воздасться молитва в Єрусалимі (Пс. 64,2). 

Стих: Ти благословиш вінець року благости Твоєї, Господи (Пс, 64,12). 

I преподобному, Стих:: Блажен муж, що боїться Господа, заповіді Його дуже любі йому (Пс. 111,1 ). 

 

Євангелія: 

Від Луки святого Євангелія читання (Лк. 4, 16-22; Мт. 22, 1-14) 

І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу й встав, 

щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було 

написано: “Господній Дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести Добру Новину бідним, 

звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік 

Господній сприятливий.” А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно 

звернені на нього. І він почав до них говорити: “Сьогодні збулось це писання у вухах ваших.” Всі 

свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст його, й говорили: “Чи ж він не син 

Йосифа”? 

Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах: “Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму 

синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді 

він знову послав інших слуг, кажучи: Мовте запрошеним: Ось я обід мій зготував: зарізано волів та 

підгодовану худобу все готове, ідіть на весілля. Та ті тим знехтували й пішли собі, хто на власне поле, 

хто до свого крамарства; інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар і 

вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам: Обід – 

готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя і, кого лише здибаєте, кличте на 

весілля. Вийшли ці слуги на дороги й зібрали всіх, кого тільки спіткали – злих і добрих, так що весільна 

світлиця була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, 

що не був убраний у весільну одіж:, і сказав до нього: Як то ти ввійшов сюди, друже, не маючи 

весільної одежі? А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг: Зв'яжіте йому ноги й руки та й киньте геть у 

темряву кромішню! Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало.” 

 

Причасний: Ти благословиш вінець року благости Твоєї, Господи (Пс. 64,12). 

Другий причасний: В пам’ять вічну буде праведник, злих слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, 

тричі.  
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Тропарі та читання під час Літургії  
Тroparions and readings at Divine Liturgy 

 

Troparion (Tone 5): Let us the faithful acclaim and worship the Word,* co-eternal with the Father and the 

Spirit,* and born of the Virgin for our salvation.* For He willed to be lifted up on the cross in the flesh, to 

suffer death* and to raise the dead by His glorious resurrection.   

Troparion, Tone 2: Fashioner of all creation,* you fixed times and seasons by Your own authority;* bless the 

crown of the year, O Lord, with your goodness,* preserving our nation and Your city in peace;* and save us 

through the prayers of the Mother of God. 

Troparion, Tone 1: O venerable saint, you became a pillar of endurance,* rivalling the forefathers: Job in 

afflictions and Joseph in trials,* and while still in the body you lived the life of the Bodiless ones.* O Symeon 

our father,* entreat Christ God to save our souls. 

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.  

Kontakion (Tone 5): You, my Saviour, descended to Hades,* and as the Almighty, You shattered its gates.* 

With Yourself You, as the Creator, raised the dead and shattered the sting of death,* and delivered Adam from 

the curse, O Lover of Mankind.* And so we cry out: “Save us, O Lord.” 

Now and for ever and ever. Amen. 

Kontakion, Tone 2: You dwell on high, O Christ the King,* Creator and Builder of all that is seen and unseen.* 

You made seasons and time and the day and night.* Now bless the crown of the present year.* Guard and 

protect our country, this city and your people,* O Lord, so rich in mercy. 

 

Prokeimenon, Tone 3: Great is our Lord and great is His strength;* and of His knowledge there is no end. (Ps. 

146, 5) 

Verse: Praise the Lord for a psalm is good; may praise be sweet to Him. (Ps. 146, 1) 

Prokeimenon, Tone 7: Precious in the sight of the Lord is the death of His venerable ones. (Ps. 115, 6) 

Epistle: 

A reading from the first epistle of St. Paul to the Corinthians (1 Tim. 1, 1-7; 2 Cor. 1, 21-2, 4) 

Brethren, First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all 

men, for kings and all who are in high positions, that we may lead a quiet and peaceable life, godly and 

respectful in every way. This is good, and it is acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to 

be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, and there is one mediator between 

God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, the testimony to which was borne at 

the proper time. For this I was appointed a preacher and apostle (I am telling the truth, I am not lying), a teacher 

of the Gentiles in faith and truth. 

But it is God who establishes us with you in Christ, and has commissioned us; he has put his seal upon us and 

given us his Spirit in our hearts as a guarantee. But I call God to witness against me--it was to spare you that I 

refrained from coming to Corinth. Not that we lord it over your faith; we work with you for your joy, for you  
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stand firm in your faith. For I made up my mind not to make you another painful visit. For if I cause you pain, 

who is there to make me glad but the one whom I have pained? And I wrote as I did, so that when I came I 

might not suffer pain from those who should have made me rejoice, for I felt sure of all of you, that my joy 

would be the joy of you all. For I wrote you out of much affliction and anguish of heart and with many tears, 

not to cause you pain but to let you know the abundant love that I have for you. 

Alleluia, Tone 4 

Verse: To You, O God, is due a hymn in Sion, and to You shall a vow be paid in Jerusalem. (Ps. 64, 2) 

Verse: You will bless the crown of the year with Your goodness. (Ps. 64, 12) 

Verse: Blessed is the man who fears the Lord; he shall delight exceedingly in His commandments. (Ps. 111, 6-

7) 

 

Gospel: 

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Lk. 4, 16-22; Matt.. 22, 1-14) 

And he came to Nazareth, where he had been brought up; and he went to the synagogue, as his custom was, on 

the Sabbath day. And he stood up to read; and there was given to him the book of the prophet Isaiah. He opened 

the book and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed 

me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight 

to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." And he 

closed the book, and gave it back to the attendant, and sat down; and the eyes of all in the synagogue were fixed 

on him. And he began to say to them, "Today this scripture has been fulfilled in your hearing." And all spoke 

well of him, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth; and they said, "Is not this 

Joseph's son?"And again Jesus spoke to them in parables, saying, "The kingdom of heaven may be compared to 

a king who gave a marriage feast for his son,  and sent his servants to call those who were invited to the 

marriage feast; but they would not come. Again he sent other servants, saying, 'Tell those who are invited, 

Behold, I have made ready my dinner, my oxen and my fat calves are killed, and everything is ready; come to 

the marriage feast.' But they made light of it and went off, one to his farm, another to his business, while the 

rest seized his servants, treated them shamefully, and killed them. The king was angry, and he sent his troops 

and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, 'The wedding is ready, but 

those invited were not worthy. Go therefore to the thoroughfares, and invite to the marriage feast as many as 

you find.' And those servants went out into the streets and gathered all whom they found, both bad and good; so 

the wedding hall was filled with guests. "But when the king came in to look at the guests, he saw there a man 

who had no wedding garment; and he said to him, 'Friend, how did you get in here without a wedding garment?' 

And he was speechless. Then the king said to the attendants, 'Bind him hand and foot, and cast him into the 

outer darkness; there men will weep and gnash their teeth.' For many are called, but few are chosen." 

 

Communion Hymn: You will bless the crown of the year with Your goodness. (Ps. 64, 12) 

Second Communion Hymn: The just man shall be in everlasting remembrance; of evil hearsay he shall have no 

fear. (Ps. 111, 6-7) Alleluia! (3x) 


