
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 con-

quered 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 

Spirit. 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 Adam dances 

for joy and Eve is glad.* And together, 

the prophets and Patriarchs without ceas-

ing 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 letter of St. Paul to the Colossians 
Brothers, giving thanks to the  

Father, who has enabled you to share 

in the inheritance of the saints in 

the light. He has rescued us from 

the power of darkness and trans-

ferred us into the kingdom of his 

beloved Son, in whom we have redemp-

tion, the forgiveness of sins. He is 

the image of the invisible God, the 

firstborn of all creation; for in 

him all things in heaven and on 

earth were created, things visible 

and invisible, whether thrones or 

dominions or rulers or powers — all 

things have been created through him 

and for him. He himself is before 

all things, and in him all things 

hold together. He is the head of the 

body, the church; he is the begin-

ning, the firstborn from the dead, 

so that he might come to have first 

place in everything.              

 
ALLELUIA  

In you I have placed my trust О Lord, 

do not abandon me.  

Be my strength О Lord and my house 

of refuge. 

     ÒÐÎÏÀÐ  глас 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 âiêiâ. Àìiíü. 

Воскрес ти днесь від гробу, 
Щедрий,* і нас возвів ти із врат 
смертних,* днесь Адам ликує і 
радується Єва,* а разом пророки з 
п а т р і я р х а м и  н е п е р е с т а н н о 
оспівують* божественну могутність 
влади твоєї. 

    ÏÐÎÊIÌÅÍ гëàñ 3 

Співайте Богові нашому, співайте; 
співайте цареві нашому, співайте. 

Всі народи  заплещіте руками, 

в о с к л и к н і т ь  Б о г о в і 

спасителеві нашому. 

 AÏÎÑÒÎË 

Дî Колосян ïîñëàííÿ Ñâ. Àï. Ïàâëà чèòàííÿ. 

Браття, дякуйте Богові й Отцеві, 

Який зробив вас гідними мати 

участь у спадкоємстві святих у 

світі, Який вирвав нас із влади 

тьми і переніс у царство Свого 

улюбленого Сина, в якому маємо 

відкуплення і прощення гріхів. 

Він образ невидимого Бога, 

первородний усього створіння, бо 

в Ньому все було створено, що на 

небі і що на землі, видиме і 

невидиме: чи то престоли, чи 

господьства, чи начала, чи 

власті, все було Ним і для Нього 

створене. Він раніш усього, і все 

існує в Ньому. Він також голова 

тіла, тобто Церкви. Він початок, 

первородний з мертвих, щоб у 

всьому мав першенство.  

 

АЛИЛУЯ  

На   тебе   Господи   я   уповав,   

щоб   не посоромився на віки. 

Будь мені Господи захисником і 

домом прибіжища, щоб спасти мене. 
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ЄВАНГЕЛІІЄ    

Âiä Луки  ñâ.  ªâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ.                              

Того часу коли Ісус входив в одне село, вийшло 
йому назустріч десять прокажених, що стояли 
здалека. Вони піднесли голос і казали: “Ісусе, 
Наставнику, змилуйся над нами!” Побачивши 
їх, він промовив: “Ідіть та покажіться 
священикам.” І сталось, як вони йшли, 
очистилися. Один же з них, побачивши, що 
видужав, повернувся, славлячи великим 
голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав 
йому дякувати. Він був самарянин. Озвавсь Ісус 
і каже: “Хіба не десять очистилось? Де ж 
дев'ять? І не знайшовся між ними, щоб 
повернутись, Богові хвалу воздати, ніхто інший, 
окрім цього чужинця?” І він сказав до нього: 
“Встань, іди: віра твоя спасла тебе.” 
   Причасний 

Хваліте Господа з небес, хваліте 

його в вишніх. Алилуя (3 рази) 

СЬОГОДНІ. 

10.00 - Служба Божа за всіх парафіян.  
11.30 - Служба Божа в англ. мові.                  
        
                                                          ПОВІДОМЛЕННЯ.                    

Ми почали ремонт нашої  кухні. Приблизнии  кошторис є 30.000 доларів. 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            
kitchen for those who volunteer their time and efforts every week.  
 
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  
                                                                    ПОДЯКА 
Складаємо сердечну подяку о. д. Володимиру Демчинському, п. Ярославові Охота, п. Маркові 
Новосільському, п. Михайлові Бай, п. Олегу Пивовар, п. Стефанові Місяйло, п. Емільяну 
Русин, п. Роману Кайкан, п. Дмитрові Макух, п. Богдану Лапка, п. Лесі Зуб’юк і п. Н. Голіян, 
які  приготовили церкву - поставили ялинки, вертеп, і церковне подвір’я до празнику Різдва 
Христового. Нехай Господь Бог винагородить сторицею.    

                          GOSPEL  

A reading from the Holy Gospel according to Luke                                     
At that time Jesus entered a village, he was met 
by ten lepers, who stood at a distance and lifted 
up their voices and said, "Jesus, Master, have 
mercy on us." When he saw them he said to them, 
"Go and show yourselves to the priests." And as 
they went they were cleansed. Then one of them, 
when he saw that he was healed, turned back, 
praising God with a loud voice; and he fell on his 
face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was 
a Samaritan. Then said Jesus, "Were not ten 
cleansed? Where are the nine? Was no one found 
to return and give praise to God except this 
foreigner?" And he said to him, "Rise and go your 
way; your faith has made you well." 
               Communion Verse 

Praise the Lord from the heavens; praise Him in 
the  highest. Alleluia. (3 times) 

LITURGY TIMETABLE 14.12 - 20.12.2015   
Wednesday - 8.30am Liturgy. 
Thursday - 11.00am Liturgy in St. Anna. 
Friday - 9.30am Liturgy. 
Saturday, Holy father Nicholas - 10.00 am 
Liturgy.       
XXVIII Sunday after Pentecost 
20.12.2015  
10.00am - Liturgy.  
11.30am - Liturgy for children & youth, Eng.   
Woodville - 9.30am Liturgy.   

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 14.12 – 20.12.2015   
Середа - 8.30 Служба Божа. 
Четвер - 11.00 Служба Божа в св. Анни. 
П’ятниця - 9.30 Служба Божа.   
Субота, празник св. o. Миколая - 10.00 
Служба Божа.   
XХVІII Неділя після Зіслання Святого 
Духа, 20.12.2015  
10.00 - Служба Божа за всіх парафіян.  
11.30 - Служба Божа в англ. мові для дітей.   
Вудвіл - 9.30 Служба Божа. 


