
                                     ТРОПАР глас 6   
Aíãåëñüêi ñèëè íà ãðîáiì òâîїì* i òi, ùî ñòåðåãëè, 

çìåðòâiëè* i ñòîÿëà Ìàðiÿ ó ãðîái,* øóêàþчè 

ïðåчèñòîãî òiëà òâîãî.* Ïîëîíèâ òè àäà, òà íå 

ñïîêóñèâñÿ íèì,* çóñòðiâ ºñè Äiâó, äàðóþчè 

æèòòÿ.* Âîñêðåñëèé ç ìåðòâèõ Ãîñïîäè ñëàâà Òîái! 

                       КОНДАК (глас 4) 

Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині і 
повсякчас і навіки віків. Амінь.  

Нині час для діяння явився.* при дверях суд.* 

востаньмо, отже. постячися.*  принесім сльози 

благання з милостинями, взиваючи:* Ми 

согрішили більше піску морського." але ослаби. 

творче всіх, щоб ми прийняли нетлінні вінці. 

            Прокімен, глас 6:                                                
Ñïàñè Ãîñïîäè ëþäåé òâîїõ, i áëàãîñëîâи   íàñëiääÿ 

òâîº. Äî òåáå, Ãîñïîäè, âçèâàòèìó, Áîæå ìié, ùîá 

íå âiäâåðòàâñÿ òè ìîâчêè âiä ìåíå. 

                   Апостол: до Євреїв 1, 10-2, 3. 

Ти Господи на початку заснував землю, і небеса 

- діло рук твоїх. Вони зникнуть, ти ж 

перебуваєш; усі, мов одежа, постаріються. Ти їх 

неначе одежу, згорнеш, і вони немов одежа, 

зміняться. Ти ж той самий, і літа твої не 

скінчаться. До кого з ангелів він коли мовив: 

сідай праворуч мене, доки не покладу ворогів 

твоїх підніжком ніг твоїх? Хіба не всі вони 

служебці духи, що їх посилають тим, які мають 

успадкувати спасіння? Тому ми мусимо дуже 

пильно уважати на те, що чули. щоб, бува, нас 

не збило з дороги. Бо коли слово, проголошене 

ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий 

його переступ і непослух приймав справедливу 

кару, то як ми утечемо, коли занедбаємо таке 

велике спасіння? Воно спочатку проповідане 

Господом, було підтверджене тими, що його 

чули.           
                                           АЛИЛУЯ                                                           

Õòî æèâå â ïîìîчi Âñåâèøíüîãî, ïiä ïîêðîâîì 

Áîãà íåáåñíîãî îñåëèòüñÿ.                                              

Ñêàæå Ãîñïîäåâi: Çàñòóïíèê ìié ºñè i ïðèáiæèùå  

ìîº, Áîã ìié  i íàäiþñÿ íà íüîãî. 

                               ЄВАНГЕЛІЄ 

Від Марка Св. Євангелія читання 
В той час коли прийшов Ісус у Капернаум, 
чутка пішла, що він у домі. І там зібралося 

скільки народу. що не було більше місця, навіть 

перед дверима; і він промовляв до них словом. 
І от прийшли до нього, несучи розслабленого; 

несли його четверо. А що задля народу не 

могли принести до нього, розкрили стелю над 
місцем де він був. і через отвір спустили ліжко, 

на якому лежав розслаблений. Ісус побачив 
їхню  віру, каже до  розслабленого: Сину, 

відпускаються тобі твої гріхи.  

                               TROPAR  tone  6                                          

Angelic powers were upon Your tomb,* its guards became 

like dead men.* And Mary stood within the tomb* seeking 

Your most precious Body.* You took Hades prisoner, and 

were not seduced by it* You went to meet the Virgin, with 

the gift of Life.* O Lord risen from the dead, glory to You. 

                              KONDAK (tone 4) 

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

Spirit now and for ever and ever. Amen. 
Now we see it's time for action,* judgment is our door;* let 

us stand then. still fasting.* Let us bring  tearful prayers and 

kind deeds too, as we cry out:*  Our sins are more than the 

sand on the seashore;* but relent O Creator of all,* that we 

may receive crowns that will not corrupt! 
                               PROKIMEN tone  6                                                                              

Lord save your people and bless your inheritance. 

To you, my God, I turn and cry out, do not turn 

away from me in silence. 

   APOSTOL READING 
A reading of the letter of St. Paul to the Hebrews 

It is you, Lord, who laid earths foundations in the begin-

ning, the heavens are the world of your hands; all will 

vanish, though you remain, all wear out like a garment; 

you will roll them up like a cloak, and like a garment 

they will be changed. But yourself. You never change 

and your years are unending. God has never said to my 

angel: Sit at my right hand and I will make your ene-

mies a footstool for you. The truth is they are all spirits 

whose work is service, sent to help those who will be 

heirs of salvation. We ought, then, to turn out minds 

more attentively than before to what we have been 

taught, so that we do not drift away. If a promise that 

was made through angels proved to be so true that every 

infringement and disobedience brought its own proper 

punishment, then we shall certainly not go unpunished if 

we neglect this salvation that is promised to us.  The 

promise was first announced by the Lord himself, and is 

guaranteed to us by those who heard him.                      

   ALLELUIA                                            

He who lives in the aid of the most high, shall 

dwell under the protection of the God of heaven.  

He says to the Lord: You are my protector and 

my refuge, my God, in whom I hope.  

GOSPEL 
A reading of the Holy Gospel according to Mark  

When Jesus returned to Capernaum after some days, 

it became known that he was at home. Many gathered 

together so that there was no longer room for them, 

not even around the door, and he preached the word 

to them. They came bringing to him a paralytic car-

ried by four men. Unable to get near Jesus because of 

the crowd, they opened up the roof above him. After 

they had broken through, they let down the mat on 

which the paralytic was lying. When Jesus saw their 

faith, he said to the paralytic: "Child, your sins are 

forgiven."  

                                               II – га НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОРСТ  

II Sunday of Great fast                                                                                                              8.03.2015 



Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали 

собі: Як може цей так говорити? Він богохулить. 

"Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус 

вмить збагнув духом, що вони так собі думають і 

каже до них: Що легше сказати розслабленому: 

Відпускаються тобі гріхи, чи сказати: Встань, 

візьми своє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що Син 

Чоловічий має на землі владу відпускати гріхи. - 

мовить до розслабленого, - кажу тобі: Встань, 

візьми своє ліжко і йди додому. Встав той і зараз 

же взяв ліжко, і вийшов на очах усіх; і дивувалися 

всі, хвалили Бога і казали: Ніколи ми такого не 

бачили. 

                      Замість Достойно, співаємо:                                         
Тобою радується, Благодатная, всяка твар, ангельський 
собор і чоловічеський рід, освященний храме і раю 
словесний, дівственна похвало, що із неї Бог воплотився 
і младенцем став – перед віками сущий Бог наш. Лоно 
бо Твоє престолом сотворив і утробу Твою просторішою 
небес учинив. Тобою радується, Благодатная, всяка 
твар, слава Тобі.                                                                            

                       Причасний  

Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх. 

Алилуя (3 рази). 

Now some of the scribes were sitting there asking them-

selves, "Why does this man speak that way? He is blas-

pheming. Who but God alone can forgive sins?" Who but 

God alone can forgive sins?" Jesus immediately knew in 

his mind what they were thinking to themselves, so he said, 

"Why are you thinking such things in your hearts? Which 

is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or 

to say, 'Rise, pick up your mat and walk'? But that you may 

know that the Son of Man has authority to forgive sins on 

earth" – he said to the paralytic, "I say to you, rise, pick up 

your mat, and go home." He rose, picked up his mat at 

once, and went away in the sight of everyone. They were 

all astounded and glorified God, saying, "We have never 

seen anything like this."                                  

         INSTEAD OF “IT IS RIGHT” 

In you, O woman full of grace,* the angelic choirs and 

the human race* all creation rejoice.* In you, O sanc-

tified temple,* mystical paradise and glory of Vir-

gins,* He who is our God before all ages became a 

child.* For he made your womb into a throne* and 

made it greater than the heavens.* In you O woman 

full of Grace,* all creation rejoices.* Praise be to you! 

                           Communion verse  

Praise the Lord from the heavens; praise Him in the 

Highest. Alleluia.  

LITURGY TIMETABLE 09.03 - 15.03. 2015 

Wednesday - 6.30 pm -  Liturgy of Presanctified 

Gifts & Parastas(Sorokousty). 

Friday -  10.00 am -  Liturgy of Presanctified Gifts 

& Panaxyda(Sorokousty). 

Saturday: 11.00 am - Liturgy.  

3rd Sunday of Lent-Venaration of the Holy 

Cross 15.03.2015  
10.00 am - Liturgy.  

11.30 am - Liturgy - Eng.  

Woodville - 9.30am  Liturgy. 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 09.03 - 15. 03. 2015 

Середа, 6.30 вечора - Літургія Напередосвя- 

чених Дарів і Парастас (Сорокоусти).  
П`ятниця, 10. 00 рано - Літургія Напередос-                    
вячених Дарів i Панахида, (Сорокоусти). 

Субота, задушна - 11.00 - Служба Божа за 
всіх померлих парафіян.  

ІІІ-тя Неділя Великого Посту, 15.03.2015 

ХРЕСТОПОКЛІННА.  
10.00 - Служба Божа.   

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  

                                                                    СЬОГОДНІ - TODAY  

10.00 - Служба Божа за бл. п. Марії Оліярник-Андрушко у 40 д. см. Нам. брата Т. 

Андрушко.   

12.00 - Загальні збори. 12.00 pm - Annual General Meeting. Третя таца - Церква в 

Потребі”.  
                                                                                           ПОВІДОМЛЕННЯ.                                                                                      

 УГПА запрошує Всіх на Ювілейну Академію з нагоди дня народження поета Тараса 
Григоровича Шевченка. Академія відбудеться у неділю 22-го березня о год. 3.00 пп, в Актовій 
Залі Народного Дому.     

 Напротязі Великого Посту буде третя таца, на збірку “Церква в Потребі”. Ця збірка є на 

адміністративні потреби Помісного Синоду Єпископів нашої церкви.  

During Lent, every Sunday, there will be a third collection, going towards the ‘Church in Need’   
collection.  

 Також візьміть скарбонки від “Карітас”, і на протязі Великого Посту складайте у 

них пожертви. Цього року всі пожертви з скарбонок підуть до “Карітас” в Україні.  
Also, please take a Caritas box, and throughout Lent, try and make donations. All collected donations will be sent 

to Caritas in Ukraine.  


