
                                  Тропар, глас 7:                                                                             

Розрушив Ти хрестом твоїм смерть, * 
сотворив Ти розбійникові рай, * 
мироносицям плач перемінив єси, * і 
апостолам проповідати повелів єси, * що 
воскрес Ти, Христе Боже, * даючи світові 
велику милість. 

 

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, 
і повсякчас, і на віки вічні. Амінь: 

                             

                           Кондак, глас 7:                                                                      

Вже більше влада смертна не зможе людей 
держати, * Христос бо зійшов, 
сокрушаючи й розоряючи сили її. * 
Зв’язується ад, * пророки согласно 
радуються, * представ Спас, мовлячи тим, 
що в вірі: * Вийдіть, вірні, у воскресення. 

                               

                        Прокімен, глас 7:                                           

Господь кріпость людям своїм дасть, 
Господь благословить людей своїх миром. 
Принесіть Господеві, сини божі, принесіть 
Господеві молодих баранців. 

                              

                                Апостол:                                                       
До Тита I послання св. Ап. Павла читання: 

Браття, Вірне це слово й повного довір'я 
гідне. На це бо й трудимося та боремося, 
тому що ми поклали нашу надію на живого 
Бога, який є Спасителем усіх людей, 
особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. 
Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, 
але будь зразком для вірних у слові, 
поведінці, любові, вірі й чистоті. Заки я 
прийду, віддавайся читанню, умовлянню та 
навчанню. Не занедбуй у собі дару, що був 
даний тобі через пророцтво з накладанням 
рук збору пресвітерів. Про це міркуй, будь 
увесь у цьому, щоб поступ твій усім був 
очевидний. 

                              

                         Алилуя, глас 7                                      

Благо є сповідуватися Господеві і співати 
імені Твоєму, Всевишній.                            
Сповіщати зарання милість твою і істину 

                               Troparion (Tone 7):                                                           

By Your cross You destroyed death,* You opened 
Paradise to the thief,* You changed the lamenta-
tion of the myrrhbearers to joy,* and charged the 
apostles to proclaim* that You are risen, O Christ 
our God,* offering great mercy to the world. 

 
+Glory be to the Father and to the Son and to the 

Holy Spirit, now and for ever and ever. Amen. 
                           
                      Kontakion (Tone 7)                                                         

No longer shall the dominion of death be able to hold 
humanity,* for Christ went down shattering and de-
stroying its powers.* Hades is bound.* The prophets 
exult with one voice.* The Saviour has come for those 
with faith, saying:* “Come forth, O faithful, to the                  
resurrection!” 

 
                         Prokimenon (Tone 7)                                                                 

The Lord will give strength to His people,* the Lord will 
bless His people with peace.                                              
Bring to the Lord, O you sons of God; bring to the Lord 
young rams . 

 
APOSTOL READING                                                              

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

Brethren, the saying is sure and worthy of full ac-
ceptance. For to this end we toil and strive, because 
we have our hope set on the living God, who is the 
Saviour of all men, especially of those who believe. 
Command and teach these things. Let no one despise 
your youth, but set the believers an example in speech 
and conduct, in love, in faith, in purity. Till I come, at-
tend to the public reading of scripture, to preaching, to 
teaching. Do not neglect the gift you have, which was 
given you by prophetic utterance when the council of 
elders laid their hands upon you. Practice these duties, 
devote yourself to them, so that all may see your pro-
gress. Take heed to yourself and to your teaching; hold 
to that, for by so doing you will save both yourself and 

your hearers. 

                          ALLELUIA                                                    

It is good to give praise to the Lord and to sing in Your 
name, O Most High.                                                                       
To announce Your mercy in the morning and Your 
truth every night. 

НЕДІЛЯ ЗАКХЕЯ 

Zacchaeus SUNDAY                                                                           14.02.2016 



                             Євангеліє: Лк 19, 1-10:                                                           
В той час, Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через (місто). 
А був там чоловік, Закхей на ім'я; він був головою над 
митарями й був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він 
такий, але не міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг він 
наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус 
мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув 
угору і сказав до нього: “Закхею, притьмом злізай, бо я 
сьогодні маю бути в твоїм домі.” І зліз той швидко і прийняв 
його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: 
“До чоловіка грішника зайшов у гостину.” А Закхей устав і до 
Господа промовив: “Господи, ось половину майна свого даю 
вбогим, а коли чимсь когось і покривдив, поверну вчетверо.” 
Ісус сказав до нього: “Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо 
й він син Авраама. Син бо Чоловічий прийшов шукати і 

спасти те, що загинуло. 

 

Причасний 

Хвалісе Горпода з небер, хвалісе його в вишніх. 

Алилтя (3 рази) 

                         Gospel: (Luke 19, 1-10):                                       
At that time, Jesus entered Jericho and was passing through. And 
there was a man named Zacchaeus; he was a chief tax collector, 
and rich. And he sought to see who Jesus was, but could not, on 
account of the crowd, because he was small of stature. So he ran 
on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he 
was to pass that way. And when Jesus came to the place, he 
looked up and said to him, "Zacchaeus, make haste and come 
down; for I must stay at your house today." So he made haste and 
came down, and received him joyfully. And when they saw it they 
all murmured, "He has gone in to be the guest of a man who is a 
sinner." And Zacchaeus stood and said to the Lord, "Behold, Lord, 
the half of my goods I give to the poor; and if I have defrauded any 
one of anything, I restore it fourfold." And Jesus said to him, 
"Today salvation has come to this house, since he also is a son of 

Abraham. For the Son of man came to seek and to save the lost."  

                                                                              
                Communion Verse                                                

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

LITURGY TIMETABLE 15.02 –  21.21. 2016 
Monday, Presentation of Our Lord and Sav-
iour Jesus Christ  11.00 am - Liturgy.   
Pub.&Pharisee Sunday, 21.02.2016  
10.00am - Liturgy.  
 
Woodville 9.30am - Liturgy. 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 15.02 - 21. 02. 2016 
Понеділок, празник Стрітення 
Господнього 11.00 - Служба Божа. 
Неділя Митаря і Фарисея, 21.02.2016  
10.00 - Служба Божа.    
  
Вудвіл 9.30 - Служба Божа. 

                                                   СЬОГОДНІ - Today.  
10.00 - Служба Божа.  
 
                                  ПОВІДОМЛЕННЯ.      

Цього року від 8-го лютого до 25 березня я маю 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 Стрітення Господнього. 
Різдвяне коло свят завершується празником Господнього Стрітення, який  святкуємо 15 
лютого, на сороковий день після Христового Різдва. Цей  празник своїм змістом тісно 
пов'язаний з Христовим Різдвом, бо як у  Різдві, так і тут Христос при своїм пожертвуванні у 
святині об'являє нам  Свою божественність. Від зустрічі Божої Дитини і Його Пресвятої 
Матері з  праведним Симеоном і сам празник у Східній Церкві називається  Стрітення.  
 
Празник Стрітення засновується на події з життя нашого Спасителя, яку  записав святий 
євангелист Лука (2, 22-40). Закон Мойсея приписував, щоб  кожна жінка після народження 
дитини 40 днів не сміла входити до храму,  бо в той час вона вважалася нечистою. Ці 40 днів 
називалися днями  очищення. Після закінчення цих днів мати новонародженої дитини 
приходила  до храму і приносила жертву очищення. Багатша жінка жертвувала  однолітнє ягня 
на всепалення та молодого голуба або горлицю, а вбога  повинна була принести пару голубів 
або пару горлиць.  
 
Пречиста Діва  Марія, як Божа Мати, не була зобов'язана до обряду очищення, бо  освятилася 
Христовим Різдвом, як каже кондак празника: "Утробу Дівичу  освятив Ти різдвом Твоїм". Та 
все-таки вона в покорі виконує припис  закону і приносить у жертву дві горлиці.  


