
ÒÐÎÏÀÐ  глар 3 

Нехай веселяться небесні, нехай радуються 
земнії,* бо сотворив владу рукою своєю 
Господь,* подолав смертю смерть, 
первенцем мертвих став,* з безодні ада 
ізбавив нас і подав світові велику милість. 
                                 KОНДАК  ãëàñ 3                                                                             

Ñëàâà Îòöþ i Ñèíó i Ñâÿòîìó Äóõîâi, і íèíi i 

ïîâñÿêчàñ i íàâiêè âiчні. Àìiíü. 

Воскрес ти днесь від гробу, Щедрий,* і нас 
возвів ти із врат смертних,* днесь Адам ликує і 
радується Єва,* а разом пророки з патріярхами 
неперестанно оспівують* божественну 
могутність влади твоєї.  

ÏÐÎÊIÌÅÍ гëàñ 3 

Співайте  Богові  нашому,  співайте;  співайте 
цареві нашому, співайте. 
Всі народи  заплещіте руками, воскликніть 
Богові спасителеві нашому. 

AÏÎÑÒÎË   

Дî Тимосея І ïîñëàííÿ  Ñâ. Àï. Ïàâëà чèòàííÿ. 

Сину Тимотею, я був на те помилуваний, щоб 
Ісус Христос на мені першім показав усю 
свою довготерпеливість, на приклад тим, що 
мають увірувати в нього на вічне життя. 
Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, 
єдиному Богу честь і слава на віки вічні! 
Амінь. Такий наказ тобі я доручаю, сину 
Тимотею, згідно з пророцтвами, що раніше 
були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм 
боровся доброю боротьбою, мавши віру й 
добре сумління,  

АЛИЛУЯ  

На тебе Господи я уповав, щоб не посоромив  
ся на віки. Будь мені Господи захисником і 
домом прибіжища, щоб спасти мене. 

ЄВАНГЕЛІІЄ    

                  Âiä Матея ñâ. ªâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ                             

Того часу пішов Ісус в околиці тирську та 
сидонську. Коли це жінка ханаанянка вийшла з 
цих околиць і почала кричати: “Змилуйся надо 
мною, Господи, Сину Давида! Біс мучить мою 
дочку страшенно.” Він же не озвався до неї і 
словом. Тут приступили його учні й почали його 
просити: “Відпусти її, бо вона кричить за нами.” 
А він у відповідь промовив: “Я посланий лише до 
загиблих овець дому Ізраїля.” Та ж підійшла і, 
вклонившись йому в ноги, каже: “Господи, 
допоможи мені!” Він відповів їй: “Не личить 
брати хліб у дітей і кидати щенятам.”  А вона 
каже: “Так, Господи! Але й щенята їдять кришки, 
що падають зо столу в панів їхніх.”  Тоді відповів 
їй Ісус: “О жінко, велика твоя віра! Хай тобі буде, 
як бажаєш.” І видужала її дочка від тієї години. 
                              Причарний  

Хвалісе Горподаз небер, хвалісе його в вишніх. 

Алилтя (3 рази) 

TROPAR  tone 3 

Let the heavens rejoice* let the earth be Glad.* With 
his arm the Lord has won victory* By his death the Lord 
has conquered death* He has become the First Born of 
the dead,* He has delivered us from the depths of the 
abyss* and has granted great mercy to the world. 
                                KONDAK  tone 3                                                                        

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spir-

it. Now and for ever and ever. Amen. 

You have risen today from the tomb, О Merciful One,* 
and have led us out from the gates of death.* Today Ad-
am dances for joy and Eve is glad.* And together, the 
prophets and Patriarchs without ceasing sing praise* to 
the greatness of your sacred power. 

PROKIMEN tone 3 

Sing praise to God sing praise, sing praise to our 
King sing praise! 
All the nations clap your hands, cry out to God, our 
Saviour! 

APOSTOL READING 

A reading of the first letter of St. Paul to the Timothy 

Timothy, my son, if mercy has been shown to me, 
it is because Jesus Christ meant to make me the 
leading example of his inexhaustible patience for 
all the other people who were later to trust in him 
for eternal life. To the eternal King, the undying, 
invisible and only God, be honour and glory for 
ever and ever. Amen. Timothy, my son, these are 
the instructions that I am giving you, in accord-
ance with the words once spoken over you by the 
prophets, so that in their light you may fight like a 
good soldier with faith and a good conscience.                  
                         ALLELUIA                                                                

In you I have placed my trust О Lord, do not 
abandon me. Be my strength О Lord and 
my house of refuge.                                                            
    GOSPEL                                                  

A reading from the Holy Gospel according to Matthew  

Jesus left that place and withdrew to the region of 
Tyre and Sidon. And suddenly out came a Ca-
naanite woman from that district and started 
shouting, 'Lord, Son of David, take pity on me. My 
daughter is tormented by a devil.' But he said not 
a word in answer to her. And his disciples went 
and pleaded with him, saying, 'Give her what she 
wants, because she keeps shouting after us.' He 
said in reply, 'I was sent only to the lost sheep of 
the House of Israel.' But the woman had come up 
and was bowing low before him. 'Lord,' she said, 
'help me.' He replied, 'It is not fair to take the 
children's food and throw it to little dogs.' She re-
torted, 'Ah yes, Lord; but even little dogs eat the 
scraps that fall from their masters' table. Then Je-
sus answered her, 'Woman, you have great faith. 
Let your desire be granted.' And from that mo-
ment her daughter was well again.                                               
                  Communion Verse                                            

Praise the Lord from the heavens; praise Him in 

the highest. Alleluia. (3 times) 

                                        XХХVI-тa Неділя після Зіслання Святого Духа,  
 XXXVI Sunday after Pentecost                                                                                               07.02.2016  
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          СЬОГОДНІ 

10.00 - Служба Божа за бл. п. Марії Чепак у 40 д. см. Нам. чоловіка і родини.     
11.30am - Liturgy - Eng. Третя таца на чищення нашої церкви.     
                                   ПОВІДОМЛЕННЯ.      

Цього року від 8-го лютого до 25 березня я буду мати відпустку в Україні. Заміняти мене буде 
у неділю - о. др. Павло Бабій, тел. 8313 5521, і о. Зеньо Рацький. У всіх духовних потребах 
прошу звертатися до о. Зеня Рацкого - тел. 8235 2900, мобільний 0413 652 929. о. Тарас  
This year from the 8th of February to the 25th of March I will be taking leave where I will be               
travelling to Ukraine.    Fr. Dr. Paul Babie (tel. 8313 5521) and Fr. Zenjo Racki will replace me               
during this time. With all matters please contact Fr Zenjo Racki on tel. 8235 2900 or mob. 0413 652 
929. Fr. Taras 
                     Празник трьох святителів відзначають 12 лютого   
 Празник Трьох Святителів належить до найновіших празників грецької Церкви. 
Поштовхом до встановлення цього празника була велика суперечка у другій половині XI ст. про 
те, хто з них трьох є більш цінний для Церкви. Одні вище ставили святого Василія Великого, 
другі святого Григорія Богослова, а ще инші святого Йоана Золотоустого. Прихильники святого 
Василія звались василіяни, святого Григорія — григоріяни, а святого Йоана — йоаніти. Цей 
спір розв'язали самі Святителі. Вони спочатку кожен зокрема, а потім усі троє з'явилися 
Йоанові — єпископові міста Евхаїти, який відзначався мудрістю, знанням, чеснотами, і сказали: 
"Ми, як бачиш, одне в Бога й нічого нема в нас противного чи спірного, а кожний з нас у 
своєму часі окремо натхнений Божим Духом навчав, що було потрібно для спасення людей. 
Тож нема між нами ні першого, ні другого, але як назвеш одного, то за ним ідуть два инші. 
Встань, отже, і накажи тим, що через нас сваряться, щоб не ділилися, бо як за життя, так і після 
смерти нашим намаганням є всі сторони світу зводити до миру і єдности. Установи, отже, 
святкування нашої пам'яти в одному дні так, як ми одне в Бога, а ми будемо помагати до 
спасення тим, що святкуватимуть нашу пам'ять".          
 Єпископ Йоан зробив, як йому доручили Святителі. А через те, що свята Церква вже 
святкувала в січні пам'ять кожного з них зокрема, то він 1076 року призначив їхній спільний 
празник на 30 січня (за юліянським стилем — 12 лютого). Крім того, він на їхню честь склав 
проповідь, уклав тропарі, канони і стихири. Наші літописи 1076 року згадують про 
встановлення цього празника в Греції.            
 Богослужба празника оспівує і прославляє трьох Святителів за їхню гарячу любов до Бога 
і ближнього, непохитну віру, значення для святої Церкви, світлі чесноти, Божу мудрість та 
заступництво. "Василій — божественний ум, — співаємо на стиховні малої вечірні, — Григорій 
— божественний голос, Йоан — прегарний світильник. Хай будуть прославлені три визначні 
угодники і служителі Тройці". У стихирі на стиховні вечірні сказано: "Духа органи, грому 
божественного труби, блискавки проповідництва, світильники всесвітлі, золоті і світоносні в 
Бозі, преблаженний Василію, Григорію всемудрий, всезолотий і всечесний Йоане".   
 Наводячи як приклад їхню велич, заслуги та значення для Бога, свята Церква закликає 
вірних до належної прослави Трьох Святителів: "Любителі празника, — співаємо на литії, — 
зійшовшись, славімо пісенними похвалами Христових Святителів, Отців славу, колони віри і 
вірних учителів і хоронителів, кажучи: Радуйся, церковне світло, Василію премудрий, і стовпе 
непорушний. Радуйся, уме небесний, архиєрею преславний, Григорію Богослове. Радуйся, 
Золотослове, всезолотий Йоане, покаяння ясний проповіднику. Тож, Отці пребагаті, не 
переставайте завжди молитися до Христа за тих, які вірою і любов'ю празнують ваше священне 
і божественне торжество". 

LITURGY TIMETABLE  8.02 - 14.02.2016  

Wednesday - 11.00am Funeral for John         
Anderson.    
Friday, 12.02 - The commemoration of three              
Bishops: - 11.00am Liturgy.                                          
Zacchaeus Sunday, 14.02.16     
10.00аm - Liturgy.  
Woodville - 9.30am Liturgy.    

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 8.02 – 14.02.2016   

Середа – 11.00 Похорон бл. п. Джона 
Андерсон.    
П’ятниця, 12.02 - празник Трьох Святих - 
11.00 Служба Божа.     
Неділя Закхея, 14.02.2016   

10.00 - Служба Божа за всіх парафіян.  
Вудвіл - 9.30 Служба Божа.   


