
ÒÐÎÏÀÐ  глар 2 

Êîëè çiéøîâ òè äî ñìåðòè, Æèòòÿ áåçñìåðòíå* 

òîäi àä óìåðòâèâ òè áëèñòiííÿì Áîæåñòâà.* 

Koëè æ i óìåðëèõ iç ãëèáèí ïiäçåìíèõ âîñêðåñèâ 

òè,* âñi ñèëè íåáåñíi âçèâàëè:* Æèòòºäàâчå 

Õðèñòå Áîæå íàø, ñëàâà Òîái. 

KОНДАК  ãëàñ 2 

Ñëàâà Îòöþ i Ñèíó i Ñâÿòîìó Äóõîâi  

І íèíi i ïîâñÿêчàñ i íàâiêè âiêiâ. Àìiíü. 

Âîñêðåñ ºñè ç ãðîáó, âñåñèëüíèé Ñïàñå,* i àä, 

óâèäiâøè чóäî, çæàõíóâñÿ, i ìåðòâi âîñòàëè,* à 

òâîðiííÿ, áàчàчè, ðàäóºòüñÿ ðàçîì ç òîáîþ,* i 

Àäàì âåñåëèòüñÿ, i ñâiò, Ñïàñå ìié, îñïiâóº òåáå 

ïîâñÿêчàñíî. 

ÏÐÎÊIÌÅÍ гëàñ 2 

Êðiïîñòü ìîÿ i ïiñíÿ ìîÿ Ãîñïîäü, i ñòàâ ìåíi 

ñïàñåííÿì. 

Êàðàþчè, ïîêàðàâ ìåíå Ãîñïîäü, òà 

ñìåðòi  íå ïåðåäàâ ìåíå. 

AÏÎÑÒÎË 

  Дî Коринсян ІІ ïîñëàííÿ Ñâ. Àï. Ïàâëà чèòàííÿ. 

Браття, знає Бог і Отець Господа нашого Ісуса 
Христа, — а Він благословенний навіки, — що я 
не говорю неправди. У Дамаску намісник царя 
Арети стеріг місто Дамаск, щоб схопити мене, але 
по мурі мене спущено в коші віконцем, — і я з рук 
його втік! Не корисно хвалитись мені, бо я прийду 
до видінь і об`явлень Господніх. Я знаю чоловіка в 
Христі, що він чотирнадцять років тому — чи в 
тілі, не знаю, чи без тіла, не знаю, знає Бог — був 
узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого, 
— чи в тілі, чи без тіла, не знаю, знає Бог, — що 
до раю був узятий, і чув він слова невимовні, що 
не можна людині їх висловити. Отаким похвалюся, 
а собою хвалитись не буду, — хіба тільки своїми 
немочами. Бо коли я захочу хвалитись, то 
безумний не буду, бо правду казатиму; але 
стримуюсь я, щоб про мене хто більш не подумав, 
ніж бачить у мені або чує від мене. А щоб я через 
пребагато об`явлень не величався, то дано мені в 
тіло колючку, — посланця сатани, щоб бив в 
обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три 
рази благав я Господа, щоб він відступився від 
мене. І сказав Він мені: «Досить тобі Моєї 
благодаті, — бо сила Моя здійснюється в немочі». 
Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, 
щоб сила Христова вселилася в мене. 

АЛИЛУЯ   

Âèñëóõàº òåáå Ãîñïîäü ó äåíü ïåчàëi,  

çàõèñòèòü òåáå iì'ÿ Áîãà ßêîâà. 

Ãîñïîäü ñïàñè íàðîä i âèñëóõàé íàñ, â 

ÿêèé òiëüêè äåíü ïðèçîâåìî. 

 

TROPAR  tone 2 

When you came down to death, O Deathless Life,* 

You killed Hades in à  life giving flash of Divinity.* 

And when you raised up the dead from deep un-

der the earth,* all the heavenly powers cried out:* 

O giver of Life, Christ, Our God! Glory to you! 

KONDAK  tone 2 

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

it. Now and for ever and ever. Amen. 

You rose from the grave, All Powerful Saviour,* Hades 

seeing the wonder took fear and the dead came back to 

life.* But creation, on seeing this rejoices together with 

You;* Adam is happy, and the world, my Saviour,* sings 

praise to You without ceasing. 

PROKIMEN tone 2 

The Lord is my strength and my song of praise, and he has 

become my salvation. 

The Lord has indeed punished me, but he has 

not delivered me to death. 

APOSTOL READING 
A reading of the second letter of St. Paul to the Corinthians  

Brethren, the God and Father of the Lord Jesus, he who 
is blessed forevermore, knows that I don`t lie. In 
Damascus the governor under Aretas the king guarded 
the city of the Damascenes in order to take me. Through 
a window I was let down in a basket by the wall, and 
escaped his hands. It is doubtless not profitable for me to 
boast. I will come to visions and revelations of the Lord. 
I know a man in Christ, fourteen years ago (whether in 
the body, I don`t know, or whether out of the body, I 
don`t know; God knows), such a one caught up into the 
third heaven. I know such a man (whether in the body, or 
apart from the body, I don`t know; God knows), how he 
was caught up into Paradise, and heard unspeakable 
words, which it is not lawful for a man to utter. On 
behalf of such a one I will boast, but on my own behalf I 
will not boast, except in my weaknesses. For if I would 
desire to boast, I will not be foolish; for I will speak the 
truth. But I forbear, so that no man may account of me 
above that which he sees in me, or hears from me. By 
reason of the exceeding greatness of the revelations, that 
I should not be exalted excessively, there was given to 
me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet 
me, that I should not be exalted excessively. Concerning 
this thing, I begged the Lord three times that it might 
depart from me. He has said to me, "My grace is 
sufficient for you, for my power is made perfect in 
weakness." Most gladly therefore will I rather glory in 
my weaknesses, that the power of Christ may rest on me. 

ALLELUIA   

The Lord will hear you in the day of tribulation; the 

name of the lord of Jacob will shield you. 

Lord grant victory to your people and hear us in the 

day that we shall call upon you. 

 

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

                                        XIX-тa Неділя після Зіслання Святого Духа,  
ХIX Sunday after Pentecost                                                                               11.10.2015  



GOSPEL  
A reading from the Holy Gospel according to Luke 

Jesus said: If you love those who love you, what 
credit is it to you? For even sinners love those 
who love  them. And if you do good to those 
who do good to you, what credit is that to you? 
For even sinners do the same. And if you lend to 
those from whom you hope to receive, what 
credit is that to you? Even sinners lend to sin-
ners, to receive as much again. But love your 
enemies, and do good, and lend, expecting noth-
ing in return; and your reward will be great, and 
you will be sons of the Most High, for he is kind 
to the ungrateful and the selfish. Be merciful, 
even as your Father is merciful.                                       

  Communion Verse 

Praise the Lord from the heavens; praise Him in 

the highest. Alleluia. (3 times) 

           СЬОГОДНІ 

10.00 - Служба Божа за бл. п. Віри Маковійчук у 1 р. см. Нам. родини., за бл. п. 
Стефана і Марії Костишин у 1 р. см. Нам. родини., за бл. п. Емілії Голіян у 4 р. см. 
Нам. родини., і за бл. п. Александра і Марії Мілан. Нам. родини.   

11.30am - Liturgy for children & youth, Eng.   
                                           ПОВІДОМЛЕННЯ.                                                                                                                      
 Цього року, наш храмовий празник Покров Пресвятої Богородиці і 40-ліття 
посвячення нашої церкви, ми будемо святкувати у неділю 18-го жовтня. У цей день 
буде тільки одна Соборна Служба Божа о год. 10.00, а о 12.00 - празничний обід. 
Запрошуємо Всіх на наш Храмовий Празник.  
This year, the Feast Day, of The Protection of the Mother of God, and the 40th anniversary of the 
blessing of our church, it will be celebrated on the 18th of October. On this day, there will only be 
one Liturgy at 10:00am and at 12:00pm there will be the Feast Day Lunch. We invite you all to join. 

 Кожного року, перед празником св. Миколая,  ми стараємося допомогти сиротинцю 
“Зернятко” в Украї ні.  Збіркова листа є в п. Лесі Зуб’юк. Будьмо щедрі на цю ціль. 
In our Parish we have a gather donations for the “Zerniatko” orphanage in Ukraine. Mrs Lesia 
Zubiuk has the collection list.  
 Просимо наших парафіян взяти у церковніи  залі лист на церковнии  податок на 
2015р. We ask our Parishioners to pickup their letter for the church upkeep collection, they can 
be found in the hall downstairs.  
        ПОДЯКА! 
Сердечно дякуємо о. Зеньові Рацькому, о. д. Володимиру Демчинському, п. Стефанові 
Місяи ло і всім хористам, які відслужили Св. Подружжя для наших дітеи  Домініка і Ірини 
Федеріко-Горпиняк і разом з молодятами ми щиро вдячні за всі привітання.                                          
З молитвами про Вас родини Горпиняк і Федеріко. 

LITURGY TIMETABLE  12.10 - 18.10.2015   
Monday - 7pm Liturgy for Paula Lewyckyj.   
Tuesday - 10.00am Funeral for Danylo                      
Farfaniuk.   
Wednesday, The Protection of the Mоther of 
God -  10.30am Liturgy.    
Thursday - 11.00am Liturgy in Anna.    
Saturday -  10.00am Liturgy and Panaxyda for all 
those who passed away within our Church.         
Sunday, Feast Day, of The Protection of the 
Mother of God, and the 40th anniversary of 
the blessing of our Church, 18.10.2015 
10.00am - Liturgy. 
12.00pm - Lunch.   
Woodville - 8.30am Liturgy.   

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 12.10 – 18.10.2015   
Понеділок - 7.00 вечора Служба Божа за бл. п. 
Павлини Левицької у 40 д. см. Нам. родини.      
Вівторок - 10.00 Похорон бл. п. Данила 
Фарфанюк. 
Середа, Покров Пр. Богородиці, - 10.30 
Служба Божа. 
Четвер - 11.00 Служба Божа в св. Анни.    
Субота - 10.00 Служба Божа і Панахида за  бл. 
п. всіх померлих наших парафіян.    
Неділя, Храмовий Празник Покров Пресвя-  
тої Богородиці і святкування 40-ліття 
посвячення нашої церкви, 18.10.2015   
10.00 - Служба Божа за всіх парафіян і гостей.  
12.00 - Празничний обід.     

                                   ЄВАНГЕЛІІЄ  

               Âiä Луки ñâ. ªâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ.            

Сказав Господь: І як бажаєте, щоб вам чинили люди, 
чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що вас 
люблять, яка вам заслуга? Таж бо й грішники люблять 
тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам 
чинять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме 
чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію 
назад узяти, яка вам заслуга? Адже і грішники 
грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви 
ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, 
не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша 
нагорода, й будете Всевишнього синами, бо він 
благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і 
Отець ваш милосердний. 

Причарний 

Хвалісе Горпода з небер, хвалісе його в вишніх. 

Алилтя (3 рази) 


