
                                 Тропар, глас 2:                                                                
Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне, 
* тоді ад умертвив Ти блистінням божества. * 
Коли ж і умерлих із глибин підземних 
воскресив Ти, * всі сили небесні взивали: * 
Життєдавче, Христе Боже наш, слава Тобі. 

+ Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, І 
нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.                                

                         Кондак, глас 2:                                     
Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе, * і ад, 
увидівши чудо, зжахнувся, і мертві востали, * 
а творіння, бачачи, радується разом з тобою, * 
і Адам веселиться, і світ, Спасе мій, оспівує 
Тебе повсякчасно. 

                         Прокімен, глас 2:                                       
Кріпость моя і пісня моя – Господь, і став мені 
спасенням. Караючи покарав мене Господь, 
та смерті не передав мене. 

                    Апостол: до Ефесян 6, 9-17:                  
Браття, кріпіться в Господі та в могутності 
його сили. Одягніться в повну зброю Божу, 
щоб ви могли дати відсіч хитрощам 
диявольським. Нам бо треба боротися не 
проти тіла й крови, а проти начал, проти 
властей, проти правителів цього світу 
темряви, проти духів злоби в піднебесних 
просторах. Ось чому ви мусите надягнути 
повну зброю Божу, щоб за лихої години ви 
мог043Bи дати опір і, перемагаючи все, міцно 
встоятися. Стійте, отже, підперезавши 
правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню 
справедливости і взувши ноги в готовість, щоб 
проповідувати Євангелію миру. А над усе 
візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі 
розпечені стріли лукавого. Візьміть також 
шолом спасіння і меч духовний, тобто слово 
Боже. 

               Алилуя                                                    
Вислухає Тебе Господь у день печалі, 
захистить Тебе ім’я Бога Якова.                                                                                                          
Господи, спаси царя і вислухай нас, в який 
тільки день призовемо.      

                     
                   ЄВАНГЕЛІІЄ  

Від Луки св. Євангелія читання 

  Того часу Ісус навчав в одній з синагог у 
суботу. Була ж там одна жінка що її тримав дух 
у недузі вісімнадцять років: вона була скорчена 
й не могла ніяк випростатись. Побачивши її 
Ісус, покликав і промовив до неї: “Жінко, ти 
звільнена від твоєї недуги.” І поклав на неї руки 
й вона зараз же випросталась, і почала 
прославляти Бога.     

                                  Troparion (Tone 2):                                                       

When You went down to death, O Life Immortal,* You 
struck Hades dead with the blazing light of Your divini-
ty.* When You raised the dead from the nether world,* 
all the powers of heaven cried out:* “O Giver of Life, 
Christ our God, glory be to You!”                                         
+Glory be to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen. 

                              Kontakion (Tone 2):                            
You rose from the tomb, O almighty Saviour,* and 
Hades, seeing this wonder, was stricken with fear; 
and the dead arose.* Creation saw and rejoices with 
You, and Adam exults,* And the world, my Saviour, 
sings Your praises forever. 

                             Prokimenon (Tone 2):                                                              
The Lord is my strength and my song of praise,* and 
He has become my salvation. 

The Lord has indeed chastised me, but He has not 
delivered me to death  

  A reading from the epistle of St. Paul to the Ephesians. 
Brethren, be strong in the Lord and in the 

strength of his might. Put on the whole armor of 
God, that you may be able to stand against the 
wiles of the devil. For we are not contending 
against flesh and blood, but against the 
principalities, against the powers, against the 
world rulers of this present darkness, against the 
spiritual hosts of wickedness in the heavenly 
places. Therefore take the whole armor of God, 
that you may be able to withstand in the evil day, 
and having done all, to stand. Stand therefore, 
having girded your loins with truth, and having 
put on the breastplate of righteousness, and having 
shod your feet with the equipment of the gospel of 
peace; besides all these, taking the shield of faith, 
with which you can quench all the flaming darts of 
the evil one. And take the helmet of salvation, and 
the sword of the Spirit, which is the word of God. 

                                    Alleluia                                                         
The Lord will hear you in the day of tribulation; 
the name of the God of Jacob will shield you. 
Lord, grant victory to the king, and hear us in the 
day that we shall call upon You. 

 
                       GOSPEL  

A reading from the Holy Gospel according to Luke            

At that time Jesus was teaching in one of the 
synagogues on the sabbath. And there was a woman 
who had had a spirit of infirmity for eighteen years; 
she was bent over and could not fully straighten 
herself. And when Jesus saw her, he called her and 
said to her, "Woman, you are freed from your 
infirmity." And he laid his hands upon her, and 
immediately she was made straight, and she praised 
God. 

                                 XXVII НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА                                                      
XXVII Sunday after Pentecost                                                                                    06.12.2015 



Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус 
оздоровив у суботу, озвався і мовив до 
народу: “Шість день є, коли маєте працювати; 
тоді, отже, приходьте й оздоровляйтесь, а не в 
день суботній.” Господь у відповідь сказав до 
нього: “Лицеміри! Чи кожний з вас не 
відв'язує свого вола або осла від ясел і не веде 
його поїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її 
сатана зв'язав ось вісімнадцять років, не треба 
було від цих узів звільнити в день суботній?” І 
як він говорив це, усі противники його 
засоромились, а ввесь народ радів усім 
славним вчинкам, які він зробив. 

                              Причасний                                       

Хвалісе Горпода з небер, хвалісе його в вишніх. 

Алилтя (3 рази) 

СЬОГОДНІ.  
9.30 - Служба Божа за здоровя  і спасіння всіх парафіян.                                                           
 
                                                 ПОВІДОМЛЕННЯ. 

Минулого тижня ви отримали листи на церковний податок. Пожертви можна скласти у 
конверті на тацу у церкві, вислати поштою на парафіальну адресу, або заплатити на наше 
церковне конто. Це наші деталі. Bank “Dnister” BSB 703 235 A/N 2800073 
Not long ago you received a letter in regards to the Church Upkeep Collection. Donations can be 
placed in an envelope and given during collection during a Liturgy, posted to the Parish Address (1A 
Davenport Terrace, Wayville, 5034 SA) or transferred to our Church account: BSB: 703 235 ACC: 
2800073  
 

Ми почали ремонт нашої  кухні. Приблизнии  кошторис є 30.000 доларів. Розпочинаємо 
збірку на цю ціль. Пожертви на ремонт кухні можна скласти у п. Анни Єлонек i у п. 
Оксани Косак. Заохочуємо вас буди дуже щедрими, щоб покрити кошти на ремонт кухні.                                                                                                                                                                                  
We have began the renovations to our kitchen, with approximate costings of $30,000. Donations for 
the renovation of the kitchen can be given to Anna Jelonek or Oksana Kosak. Encouraging you to be 
as generous as possible so we can cover the costs of the renovation and have a more functional kitch-
en for those who volunteer their time and efforts every week.  
 
У суботу 12-го грудня у нашій парафії будемо приготовляти церкву і церковне подвір’я до 
празнику Різдва Христового. Запрошуємо всіх прийти і зробити порядок. Початок 9.00 ранку.    
On the 12th of December 2015, our Parish will hold a Working Bee day, starting at 9:00am.        
Welcoming all to come and prepare the Parish for Christmas.  

But the ruler of the synagogue, indignant because 
Jesus had healed on the sabbath, said to the people, 
"There are six days on which work ought to be 
done; come on those days and be healed, and not 
on the sabbath day." Then the Lord answered him, 
"You hypocrites! Does not each of you on the 
sabbath untie his ox or his ass from the manger, 
and lead it away to water it? And ought not this 
woman, a daughter of Abraham whom Satan 
bound for eighteen years, be loosed from this bond 
on the sabbath day?" As he said this, all his 
adversaries were put to shame; and all the people 
rejoiced at all the glorious things that were done by 
him. 
                         Communion Verse 
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the                
highest. Alleluia. (3 times) 

LITURGY TIMETABLE   07.12 - 13.12.2015   
Monday - 9.30am Liturgy. 
Thursday - 6.00pm Liturgy for Jerry(Jaroslav) 
Kowalczuk. 
Friday - 9.30 am Liturgy.   
Saturday - 8.00am Liturgy.         
XXVIII Sunday after Pentecost 
13.12.2015  
10.00am - Liturgy.  
11.30am - Liturgy, Eng.   
Woodville - 9.30am Liturgy.   

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 07.12 – 13.12.2015   
Понеділок - 9.30 Служба Божа. 
Четвер - 6.00 вечора Служба Божа і Пана-   
хида за бл. п. Ярослава Ковальчук у 1 р. см. 
Нам. родини.  
П’ятниця - 9.30 Служба Божа.   
Субота - 8.00 Служба Божа.   
28 Неділя після Зісл. Св. Духа, 13.12.2015  
10.00 - Служба Божа за всіх парафіян.  
11.30 - Служба Божа в англ. мові.   
Вудвіл - 9.30 Служба Божа.  

  o.протоєрей Тарас Горпиняк тел. 8272 6031. Мобільний тел. 0424 405 441. 
Fr Taras Gorpynyak, Parish Priest tel/fax 8272 6031 mobile: 0424405441  


