V-тa Неділя після Зіслання Святого Духа,

V Sunday after Pentecost,

13.07.2014

ÒÐÎÏÀÐ глар 4
Світлую воскресення проповідь* від ангела
взнавши,
Господні учениці,* і прадідне
осудження відкинувши,* апостолам хвалячись
мовили:* Повалилася смерть, воскрес Христос
Бог,* даруючи світові велику милість.
І íèíi i

Спас і Ізбавитель мій,* із гробу як Бог*
воскресив від узів земнороджених* і врата
адові сокрушив,* і як Владика* воскрес
тридневний.

ÏÐÎÊIÌÅÍ гëàñ 4
Як величні діла твої, Господи, все
премудрістю сотворив ти.
Благослови
Душе
моя,
Господа; Господи
Боже мій, ти дуже величний.
AÏÎÑÒÎË

Äî Римлян
чèòàííÿ.

When the women heard from an angel* the glorious
news of the Lord's resurrection,* casting aside their
ancestor's condemnation,* proudly they told the apostles:* Death is destroyed! Christ our God is risen,*
and gives to the world great mercy.

KONDAK tone 4

KОНДАК ãëàñ 4
Ñëàâà Îòöþ i Ñèíó i Ñâÿòîìó Äóõîâi
ïîâñÿêчàñ i íàâiêè âiêiâ. Àìiíü.

TROPAR tone 4

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit. Now and for ever and ever. Amen.
My Saviour and Redeemer* being God raised from
the grave those bom on earth,* and freed them from
their bonds.* He crushed the gates of Hades* and being Lord,* rose again on the third day.

PROKIMEN tone 4

How great are your works, О Lord; You have made
all things in wisdom.

Bless the Lord О my soul; О Lord my God you are
exceedingly great.
APOSTOL READING

ïîñëàííÿ Ñâ. Àï. Ïàâëà A reading of the letter of St. Paul to the

Браття, бажання мого серця і моя молитва
до Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо
їм свідчу, що вони мають ревність Божу,
та вона нерозважна. Не розуміючи з Божої
справедливості й шукаючи установити
свою власну,
вони
не
покорилися
справедливості Божій. Бо мета закону —
Христос, на оправдання кожного, хто
вірує. Мойсей про праведність, що від
закону, пише: той, хто його виконує, буде
ним жити. Справедливість же, що від віри,
так говорить: не кажи у твоїм серці: хто
зійде на небо?, тобто Христа звести
додолу, або: хто зійде в безодню?, тобто
щоб вивести Христа з мертвих. Що, отже,
вона каже? Близько тебе слово: в твоїх
устах і в твоїм серці, тобто слово віри,
що ми проповідуємо. Бо коли ти твоїми
устами визнаватимеш Господа Ісуса і
віруватимеш у твоїм серці, що Бог
воскресив його з мертвих, спасешся, бо
серцем вірується на оправдання, а устами
визнається до на спасіння.

AЛИЛУЯ
Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і
лагідности, і справедливости. Возлюбив ти
справе дливість
і
возненавидів
ти
беззаконня.

Romans
Brethren, my heart's desire and prayer to God on
their behalf is for salvation. I testify with regard to
them that they have zeal for God, but it is not discerning. For, in their unawareness of the righteousness that comes from God and their attempt to establish their own (righteousness), they did not submit to
the righteousness of God. For Christ is the end of the
law for the justification of everyone who has faith.
Moses writes about the righteousness that comes
from (the) law, "The one who does these things will
live by them." But the righteousness that comes
from faith says, "Do not say in your heart, 'Who will
go up into heaven?' (that is, to bring Christ down) or
'Who will go down into the abyss?' (that is, to bring
Christ up from the dead)." But what does it say?
"The word is near you, in your mouth and in your
heart" (that is, the word of faith that we preach), for,
if you confess with your mouth that Jesus is Lord
and believe in your heart that God raised him from
the dead, you will be saved. For one believes with
the heart and so is justified, and one confesses with
the mouth and so is saved.

ALLELUIA
Poise yourself and advance in triumph and reign
in the cause of truth of truth, meekness and
justice. You have loved justice and hated iniquity.

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

GOSPEL

ЄВАНГЕЛІІЄ
Âiä Матея ñâ. ªâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ.

Коли ж він прибув на той бік, у край
гадаринський, зустріли його два біснуваті, що
вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг
перейти тією дорогою. І стали кричати : — Що
нам і тобі, сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб
нас мучити перед часом? Оподаль же від них
паслося велике стадо свиней. Біси попросили
його: — Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте
стадо свиней.
— Ідіть!
— сказавїм.
І вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді все
стадо кинулося з кручі в море й утопилось у
хвилях. А пастухи втекли і, прибігши в місто,
все розповіли, і про біснуватих. І ось все місто
вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши його,
попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Сівши
у човен, він переплив і прибув у своє місто.

Причарний
Хвалісе Горподаз небер, хвалісе його в
вишніх. Алилтя (3 рази)

A reading from the Holy Gospel according to Matthew

At that time Jesus came to the other side, to the territory of the Gadarenes, two demoniacs who were coming from the tombs met him. They were so savage
that no one could travel by that road. They cried out,
"What have you to do with us, Son of God? Have you
come here to torment us before the appointed time?"
Some distance away a herd of many swine was feeding. The demons pleaded with him, "If you drive us
out, send us into the herd of swine." And he said to
them, "Go then!" They came out and entered the
swine, and the whole herd rushed down the steep
bank into the sea where they drowned. The swineherds ran away, and when they came to the town they
reported everything, including what had happened to
the demoniacs. Thereupon the whole town came out
to meet Jesus, and when they saw him they begged
him to leave their district. He entered a boat, made
the crossing, and came into his own town.
Communion Verse
Praise the Lord from the heavens; praise Him in
the highest. Alleluia. (3 times)

Сьогодні
10.00 - Служба Божа за бл. Еміліяна Маковіичук. Нам. родини, і за бл. п. Тимофія
Недошитко. Нам. родини.
11.30 - Служба Божа в англіиськіи мові.

ПОВІДОМЛЕННЯ.
Парафія свв. Володимира і Ольги на Вудвіл, запрошують нас на свій Храмовий
празник, який відбудеться у неділю, 27 - го липня. Служба Божа о год. 10.00, а опісля
святковий обід. У нашій парафії в цей день буде тільки одна Служба Божа о год. 8..30.
Квитки на празник можна придбати у п. Анни Джелонек, ціна 20 дол.

The Parish of Stt Wolodymyr and Olga are inviting you all to their Feast Day, on Sunday, the 27th
of July. The Divine Liturgy will be at 10am, followed by lunch. On this day, in our Parish, there will only be one Liturgy at 8:30am. Tickets for the Feast Day may be purchased from Mrs Anna Jelonek
Під час прощі до Зарваниці буде проголошено покровителя в'язничного капеланства
Щороку десятки тисяч прочан з України та з-за кордону збираються для спільної молитви в
Марійському духовному центрі − Зарваниці. Цього року Всеукраїнська та Молодіжна проща
відбудеться 19−20 липня.
У цей особливий час вірні Української Греко-Католицької Церкви зможуть присвятити себе
Богові, задуматися над своїм життям, принести прохання про прощення своїх провин і про
сповнення бажань.Та особливою вона стане для в'язничних душпастирів, адже саме в ці дні
блаженного священномученика Василія Величковського буде проголошено покровителем
в'язничних капеланів УГКЦ.
ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 14.07 – 20.07.2014

Понеділок - 1.30 дня Похорон бл. п. Федора
Дем’яник.
Вівторок - 12.00 Похорон бл. п. Єфрема
Дорош.
Четвер - 11.00 Служба Божа у св. Анни.
VI Неділя після Зісл. Св. Духа 20.07.2014
10.00 - Служба Божа за всіх парафіян.
11.30 - Служба Божа в англійській мові.

LITURGY TIMETABLE 14.07 - 20.07.2014

Monday - 1.30pm Funeral for Fedir Demianyk.
Tuesday - 12pm Funeral for Jefrem Dorosh.
Thursday - 11.00 am Liturgy in St. Anna.
VI Sunday after Pentecost 20.07.2014
10.00am - Liturgy.
11.30am - Liturgy, Eng.
Woodville - 9.30pm Liturgy.

Від Парафіяльної Ради парафії Покров Пресвятої Богородиці
Липень 2014 року

Слава Ісусу Христу!
Ми благословенні, що маємо Парафіяльну Раду, в якій працюють так багато парафіян
для нашої Церкви. Ми зустрічаємося кожного першого вівторка місяця.
До складу Парафіяльної Ради входять:
Духовенство:
Демчинський

о.Тарас Горпиняк, о. доктор Павло Бабій,

о. диякон Володимир

Голова Парафіяльної Ради: Оксана Косак
Секретар: Наталя Голіян
Скарбник: Анна Єлонек
Члени: Леся Зуб‘юк, Любач Охота, Галя Онішко, Марійка Фріман, Дес Фріман, Андрій
Олесницький, Стефанія Демчинська, Василь Лабаз, Ольга та Леон Бекер, Ірена
Сміляніч, Анна Захарко.
На сьогодні наша робота складається з такого:
Візит Патріарха Святослава 23-24 вересня в Аделаїді
Від 16 вересня до 1 жовтня Австралія буде приймати патріарха Святослава, Голову
Греко-Католицької Церкви.
Група з парафіян Церков з Вейвіл та Вудвіл будуть організовувати цю надзвичайно
важливу подію.
Монастирські гроші
Під час візиту Епіскопа Петра Стасюка в квітні цього року він говорив про те, що
гроші, які отримані від продажу монастиря, треба поділити між церковними парафіями
що на Вейвіл та на Вудвіл. На ці гроші необхідно купити нерухоме майно і здавати його
в ренту, щоб заробляти додаткові кошти на утримання обох церков. Інші пропозиції
також було обговорено.
Проблеми з використанням та відключенням електрики
На початку тижня, 22 червня, сталися серйозні проблеми з постачанням електрики на
електричному щиті, що знаходиться знадвору, на північному боці сходів, і це
припинило постачання електроенергії до хати, а також частково до церкви. Було
закликано електрика, який поремонтував електричні дроти та електричний щит,
зробивши їх безпечними. Причина аварії і досі невідома, йде подальше дослідження з
з‘ясування її. На протязі наступних пару тижнів буде замінено також електричний щит
при церковній залі, безпеку та відповідність якого до стандартів буде забезпечено.

Поліпшення кухні
За планування роботи для оновлення кухні відповідає підкомітет у складі о.Тараса
Горпиняка, Лесі Зуб‘юк, Оксани Косак, подружжя Фріман. Марійка та Дез Фріман
збираються допрацювати над плануванням та отримати кошторис цієї роботи. Для цієї
мети також будуть задіяні як експертні радники Богдан Дорняк та Олег Недошитко.
Служба Божа для дітей
Кожної першої неділі місяця для дітей служиться Служба Божа о год. 11.30 ранку. Після
Служби Божої відбуваються розваги для дітей у церковній залі під керівництвом Віри
Микита, Наталі Голіян та Рози Місяйло. Разом з відправою, ми також забезпечимо
перекуску – голубці або вареники, які будуть подаватися після першої відправи.
Церковні обіди
Цього року ми будемо продовжувати подавати обіди після відправи о десятій годині
ранку. Віддані цій справі чоловіки та жінки будуть працювати по черзі по неділях, а
група з жінок буде приходити робити голубці і вареники. Ця група складається з таких
осіб: Марійка та Дез Фріман (координатор на кухні), Леся Зуб‘юк, Люба та Ярослав
Охота, Стефанія Демчинська, Ольга Бекер, Ірена Сміляніч, Анна Захарко, Маргарет
Беркета, Геня та Василь Станко, Анна Єлонек, Анна Шевчик, Роза Місяйло, Оксана
Косак.
Україна
Ми продовжуємо молитися за мирне розв‘язання ситуації в Україні, а також за тих, хто
поклав своє життя в цій боротьбі.
Нашою метою є забезпечення парафіян свіжою інформацією про те, що відбувається в
нашій Церкві.
Ми вдячні всім парафіянам, які підтримують нашу роботу на церковній ниві.
Будь ласка звертайтеся до о.Тараса Горпиняка або до мене, Оксани Косак, за подальшою
інформацією або для обговорення будь яких питань, що вас хвилюють:
о. Тарас Горпиняк
Our Lady of Protection 1A Davenport Terrace, Wayville SA 5034
Teл/fax:
8272 6031
Телефон:
0424 405 441
E-mail:
uki99@tpg.com.au
Оксана Косак
Телефон:
Email:

8464 9158 або 0451 099 361
oksana@kern.com.au
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Our Lady of Protection - From the Parish Council – July 2014
Slava Isusu Chrystu

We are blessed to have a Parish Council with many parishioners continuing on the
work of our Church. We meet the first Tuesday of the month.
The council includes:
Clergy:

Fr Taras Gorpynyak, Fr Dr Paul Babie, Fr Deacon Wolodymyr
Demchinsky

Chairperson: Oksana Kosak
Secretary:
Natalia Holian
Treasurer
Anna Jelonek
Members:

Lesia Zubjuk, Lili Ochota , Halia Onishko, Marika Freeman, Des
Freeman, Andrew Olesnicky, Stephanie Demchinsky, Wasyl Labaz,
Olga and Leon Becker, Irene Smiljanic, Anna Zacharko.

Current parish work includes:
Visit of Patriarch Patriarch Sviatoslav on 23-24 September to Adelaide
From 16 of September until 1 October, Australia will host Patriarch Sviatoslav, the
Head of the Ukrainian Greek-Catholic Church.
A group from the Wayville and Woodville churches are meeting together to organise this most important occasion.
Monastery Monies
At the visit of Bishop Peter Stasiuk to our parish in April this year, he spoke of the
monies from the sale of the monastery to be divided between the Wayville and
Woodville parishes, for both parishes to purchase property, and for the rental to
provide additional income for the needs of both churches. A number of ideas are
being considered for the best use of the money.
Electricity/Power Failure Issues
The week beginning 22 June, there were serious problems with the main powerboard (outside under the Northern-side stairs), which took out power to the
house and parts of the church. An electrician was called to repair and make safe
the electrical wiring and power board. What caused this is still not certain and is
being looked into. In the next couple of weeks, the power-board in the hall will
also be replaced to ensure electrical safety and compliance.

Kitchen Upgrade
Planning for this is continuing, with a sub-committee of Fr Taras Gorpynyak, Lesia
Zubjuk, Oksana Kosak, Des and Marijka Freeman. Des and Marijka have been
busy doing the planning and getting quotes for the work. We have have also
had the expert advice of Bohdan Dorniak and Oleh Nedosyko.
Children’s Mass
The first Sunday of the month is the children’s English mass at 11.30 am followed
by activities in the church hall coordinated by Vira Mykyta, Natalia Holian and
Rosie Mishajlo.
Along with this mass, we also have either varenyky or holubtsi available after the
first mass.
Church lunches
This year we are continuing to provide lunches after each 10.00 am mass on Sundays. A dedicated group of women and men are rostered for Sundays, and a
group of women come together to make the varenyky and holubtsi.
These include: Marijka and Des Freeman (kitchen coordinator), Lesia Zubjuk, Lili
and Yari Ochota, Stephanie Demchinsky, Olga Becker, Irene Smiljanic, Anna
Zacharko, Margaret Berketa, Genia and Wasyl Stanko, Anna Jelonek, Anna
Szewczyk , Rosie Mishajlo, Oksana Kosak.
Ukraine.
We continue to pray for a peaceful resolution to the situation in Ukraine, and for the
people who have lost their lives in this cause.
We will aim to provide monthly updates of Church and Committee activities to keep
parishioners informed.
We thank all parishioners for the contained support in our work.
Please contact Fr Taras or myself, Oksana Kosak, to seek further information or discuss any of your concerns.
Fr Taras Gorpynyak
Our Lady of Protection 1A Davenport Terrace, Wayville, SA, 5034
Tel/fax:
8272 6031
Mob:
0424 405 441
E-mail:
uki99@tpg.com.au
Oksana Kosak
Telephone:
Email:

8464 9158 or 0451 099 361
oksana@kern.com.au

Ukrainian Catholics in Australia and link to Our Lady of Protection
http://catholicukes.org.au/parishes/wayville/

