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ÒÐÎÏÀÐ глар 5

TROPAR tone 5

Собезначальне слово Отцю і Духові,* від Діви
роджене на спасення наше,* оспіваймо вірні і
поклонімся,* бо благоволив плоттю зійти на
Хрест* і смерть перетерпіти, і воскресити умерлих,
* славним воскресенням своїм.

Let us the faithful praise the Word* eternal with the Father and the Spirit.* Let us adore him who was born of
The virgin for our salvation,* for He will ascend the
cross as a man, and suffer death,* and raise the dead by
His glorious resurrection.

Ñëàâà Îòöþ i Ñèíó i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi i
ïîâñÿêчàñ i íàâiêè âiчні. Àìiíü.
До аду Спасе мій, зійшов ти* і врата сокрушив ти
як всесильний,* умерлих як Творець воскресив з
собою* і смерти жало сокрушив ти,* і Адам від
Клятви ізбавився, Чоловіколюбче.* Тому і всі
зовемо: Спаси нас Господи.

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit. Now and for ever and ever. Amen.
You my saviour, descended to Hades as the Almighty,*
You shattered its gates.* You as the creator raised the
dead and shattered the sting of death,* and delivered
Adam from the curse, о Lover of Mankind.* And so we
proclaim,* Save us о Lord.

Дî Коринсян першого ïîñëàííÿ Ñâ. Àï. Ïàâëà чèòàííÿ.

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

KОНДАК ãëàñ 5

KONDAK, tone 5

ÏÐÎÊIÌÅÍ гëàñ 5
PROKIMEN tone 5
Ти, Господи, збережеш нас і захорониш нас від You, o Lord, will guard us and will keep us from
роду цього і повік.
this generation, and for ever. Save me, o Lord, for
Спаси мене , Господи, бо не стало праведного. there is no longer left a just man.
AÏÎÑÒÎË
APOSTOL READING

Браття, хто утверджує нас з вами у Христі і хто
помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою
печать і дав у наші серця завдаток Духа. Я ж
призиваю Бога на мою душу, що я, щадячи вас,
не прийшов більш у Коринт. Неначе б ми
панували над вашою вірою, але ми хочемо
співпрацювати вам на радість; бо ви щодо віри
стоїте твердо. Я постановив не приходити до
вас знов у смутку; бо коли я вам завдаю
смутку, хто мене розважить, як не той, що
зазнає від мене смутку? Написав я, отже, щоб,
коли прийду, не мати смутку від тих, від кого
мені належалася б радість; бо я відносно вас
певний, що моя радість — радість усіх вас. З
великого бо горя та туги серця писав я вам, і
крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, але
щоб знали мою любов до вас надмірну.
АЛИЛУЯ
Милості твої, Господи, повік оспівуватиму,
сповіщу з роду в рід істину твою устами моїми.
Бо сказав Tи: Повік милість збудується, на
небесах приготовиться істина твоя.
ЄВАНГЕЛІІЄ

Âiä Матея ñâ. ªâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ.

Ісус, озвавшись, знову заговорив до них у притчах:
Царство небесне схоже на царя, що справив своєму
синові весілля. Він послав своїх слуг кликати
запрошених на весілля. але вони не хотіли
прийти. Тоді він знову послав інших слуг,
кажучи: Скажіть запрошеним: ось я зготував
обід мій. зарізано волів та годовану худобу, все
готове, ідіть на весілля. Та вони ним знехтували й
пішли геть, хто на власне поле, хто до свого
крамарства; інші ж. схопивши слуг, знущалися
з них і вбили.

But it is God who establishes us with you in Christ
and has anointed us, by putting his seal on us and
giving us his Spirit in our hearts as a first installment. But I call on God as witness against me: it
was to spare you that I did not come again to Corinth. I do not mean to imply that we lord it over
your faith; rather, we are workers with you for your
joy, because you stand firm in the faith. So I made
up my mind not to make you another painful visit.
For if I cause you pain, who is there to make me
glad but the one whom I have pained? And I wrote
as I did, so that when I came, I might not suffer
pain from those who should have made me rejoice;
for I am confident about all of you, that my joy
would be the joy of all of you. For I wrote you out
of much distress and anguish of heart and with
many.

ALLELUIA

Your mercies, O Lord, I will sing for ever; from generation to generation I will announce Your truth with
my mouth. For You have said: Mercy shall be built up
for ever; in the heavens your truth shall be prepared
'GOSPEL
A reading from the Holy Gospel according to Matthew
Once more Jesus spoke to them in parables, saying:
"The kingdom of heaven may be compared to a king
who gave a wedding banquet for his son. He sent his
slaves to call those who had been invited to the wedding
banquet, but they would not come. Again he sent other
slaves, saying, 'Tell those who have been invited: Look,
I have prepared my dinner, my oxen and my fat calves
have been slaughtered, and everything is ready; come to
the wedding banquet' But they made light of it and went
away, one to his farm, another to his business, while the
rest seized his slaves, mistreated them, and killed them.

Розгнівався цар І вислав військо, яке вигубило тих
убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм
слугам: Обід готовий, але запрошені були негідні.
Підіть, отже, на роздоріжжя, і кого лише здибаєте,
кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги й
зібрали всіх, кого тільки спіткали, І злих І добрих,
так що весільна світлиця була повна гостей. Як же
ввійшов цар. щоб подивитися на гостей, побачив
там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і
сказав до нього: Як ти ввійшов сюди, друже, не
маючи весільної одежі? Той мовчав. Тоді цар
промовив до слуг: — Зв'яжіть йому ноги й руки й
киньте геть у темряву кромішню. Там буде плач і
скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але мало
вибраних.
Причарний

The king was enraged. He sent his troops, destroyed
those murderers, and burned their city. Then he said to
his slaves:, The wedding is ready, but those invited were
not worthy. Go therefore into the main streets, and invite
everyone you find to the wedding banquet.' Those slaves
went out into the streets and gathered all whom they found,
both good and bad; so the wedding hall was filled with
guests. "But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing a wedding robe,
and he said to him, 'Friend, how did you get in here without
a wedding robe?' And he was speechless. Then the king
said to the attendants, 'Bind him hand and foot, and throw
him into the outer darkness, where there will be weeping
and gnashing of teeth.' For many are called, but few are
chosen."
Communion Verse

Хвалісе Горподаз небер, хвалісе його в вишніх. Praise the Lord from the heavens; praise Him in
Алилтя (3 рази)
the highest. Alleluia. (3 times)
СЬОГОДНІ

10.00 - Служба Божа за бл. п. Миколи і Агафії Бень. Нам. родини. 11.30 - Liturgy. Eng.

ПОДЯКА.
Складаємо щиру подяку о. д. В. Демчинському, O. Косак, Н. Голіян, Я. Охота, Є. Соловій, С.
Гирич, О. Пивовар, М. Бай, Л. І О. Беккер, А. Шепетюк, Л. Зуб’юк, Р. Малиняк, Б. Потюх,
Р.Кайкан, А. Захарко за стриження плоту і порядок у церкві і на парафіяльному подвірї. П.Р.

ПОВІДОМЛЕННЯ.
Засідання спільного комітету для зустрічі Патріарха Святослава відбудеться у
вівторок 16-го вересня о год. 7.00 веч. на Вудвіл.
Проба хорів парафій Покров Пр. Богородиці і св. Володимира і Ольги відбудеться сьогодні
у неділю о год. 12.00 дня у нашій церковній залі.

В Аделаїді від 23-го до 24-го вересня буде перебувати Отець і Глава нашої
Української Греко-Католицької Церкви
- Патріарх Святослав Шевчук.
23-го вересня о год. 5.00 вечора у нашій церкві буде Архиєрейська Служба
Божа для двох парафій Вудвіл і Вайвіл, а о год. 7.00 вечора - бенкет у нашій
церковній залі. Квитки можна у придбати у п. Оксани Косак,oksana@kern.com.au,
тел.0451 099 361 або у п. Анни Єлонек, тел. 0418 817 956, ціна 40 дол.
His Beatitude Sviatoslav (Shevchuk), Head and Father of the Ukrainian Greek Catholic Church
will visit Adelaide, from the 23rd to the 24th of September. He will visit our church on the 23rd of
September and therefore we will have a Episcopal Liturgy at 5pm, for both the Woodville and
the Wayville Parish, followed by banquet in our hall at 7pm. Tickets can be purchased from
Oksana Kosak: e-mail oksana@kern.com.au,- 0451099361, or our treasurer, Anna Jelonek
- 0418 817 956, for $40.
ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 15.09 – 21.09.2014

Вівторок - - 9.30 Служба Божа.
Середа - 9.30 Служба Божа за бл. п. Михайла
Гирич у 6 р. см. Нам. дружини і родини.
Четвер - - 9.30 Служба Божа.
ХV Неділя після Зісл. Св. Духа, Різдво Пр.
Богородиці 21.09.2014
10.00 - Служба Божа за бл. п. Богдана і Галини
Жолкевич. Нам. Ю. і Р. Нестор.
11.30 - Служба Божа в англ. мові.
Вудвіл - 9.30 Служба Божа.

LITURGY TIMETABLE 15.09 - 21.09.2014

Tuesday - 9.30am Liturgy.
Wednesday - 9.30am Liturgy for Myshajlo
Hyrych.
Thursday - 9.30 am Liturgy.
XV Sunday after Pentecost, Тhе Nativity of
Our Most Holy Lady, the Mother of God and
Ever-Virgin Mary 21.09.2014
10.00аm - Liturgy.
11.30am - Liturgy.
Woodville - 9. 30am Liturgy.

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

