
СРОПАР  глар 7   

Розрушив ти хрестом твоїм смерть* створив ти 
розбійникові рай,* мироносицям плач перемінив 
єси,* і апостолам проповідати повелів єси,* що 
воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові велику 
милість. 
                               КОНДАК  глар 7 

Рлава Осхю і Ринт і Рвясомт Дтфові і нині і повряцкцар 

і на віки віцні. Амінь.  

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

ПРОКІМЕН глар 7    

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

Апорсол   

              Дî Еуерян порлання рв. Ап. цисання.                       

Браття Христос - наш мир, він, що зробив із двох 
одне, зруйнувавши стіну, що була перегородою, 
тобто ворожнечу, i скасував закон заповідей 
своїми постановами на те, щоб із двох зробити собі 
одну нову людину, вчинивши мир між нами, і щоб 
примирити їх обох в однім тілі з Богом через 
хрест, убивши на ньому ворожнечу. Він прийшов 
звістувати мир вам, що були далеко і мир тим що 
були близько; бо через нього, один і другий, маємо 
доступ до Отця в однім Дусі. Отже, ви не чужинці 
більше і не проходні, але співгромадяни святих і 
домашні Божі, збудовані на основі апостолів і 
пророків, де наріжним каменем - сам Ісус Христос. 
На ньому вся будівля міцно споєна, росте у святий 
храм у Господі; на ньому ви теж будуєтеся разом 
на житло Бога в Дусі.                    
                                 АЛИЛТЯ  

Благо є сповідуватися Господеві і співати імені 
твоєму, Всевишній. Сповіщати зарання милість 
твою і істину твою на всяку ніч. 

ЄВАНГЕЛІІЄ  

 Від Луки Св. Євангелія читання. 

В той час один чоловік приступив до Ісуса, Яір на 
ім'я, що був головою синагоги. Припавши до ніг 
Ісуса, він став просити вступити до нього в хату, бо 
була в нього дочка одиначка, яких дванадцять років. 
І вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися 
до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора 
дванадцять років на кровотечу і витратила на лікарів 
увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її 
оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулась краю 
його одежі, і вмить стала здоровою - спинилась її 
кровотеча. Ісус спитав: Хто доторкнувся мене? А що 
всі відпекувались, Петро мовив: Наставнику, люди 
коло тебе товпляться й тиснуться! Ісус сказав; Хтось 
доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з 
мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи 
підійшла і, упавши йому до ніг призналася перед 
усіма  людьми, чому до нього доторкнулась і як 
негайно одужала.  

TROPAR  tone 7 

You have destroyed death by your cross*, you opened 
paradise to the thief.* The sorrow of the women you 
turned to joy.* You command your Apostles to pro-
claim to all*: Christ our God is risen,* granting great 
mercy to the world.* 

KONDAK, tone 7   

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

Spirit. Now and for ever and ever. Amen. 

No longer can the might of death rule over men:* 
Christ has come destroying and crushing its power.* 
The abyss is now in chains,*  the prophets with joy 
unite in proclaiming:*  The Saviour has appeared say-
ing to those who believe: *" Come forth, you faithful,* 
to the resurrection." 

PROKIMEN tone 7 

May the lord give strength to his people; may the lord 
bless his people with peace. Bring to the Lord, 0 Sons 
of God, bring to the Lord young rams. 

APOSTOL READING 

    A reading of the letter of St. Paul to the Ephesians 
Brethren, Christ - our peace, who has made us both 
one and has broken down the dividing wall of hostili-
ty, by abolishing in his flesh the law of command-
ments and ordnances, that he might create in himself 
one new man in place of the two so making peace, and 
might reconcile us both to God in one body through 
the cross, thereby bringing the hostility to an end. And 
he came and preached peace to you who were far off 
and peace to those who were near; for through him we 
both have access in one Spirit to the Father. So then 
you are no longer strangers and visitors, but you are 
fellow citizens with the saints and members of the 
household of God, built upon the foundations of the 
apostles and prophets, Christ Jesus himself being the 
corner stone, in whom the whole structure is joined to-
gether and grows into a holy temple in the Lord; in 
whom you also are built into it for a dwelling place of 
God in the Spirit. 

ALLELUIA  

It is good to give thanks to the Lord; and to sing to 
your name Most High. To proclaim your mercy in the 
morning and your faithfulness throughout the night. 

GOSPEL  

A reading from the Holy Gospel according to Luke 

 At that time a man named Jairus, an official of the syna-
gogue, came forward. He fell at the feet of Jesus and 
begged him to come to his house, because he had an only 
daughter, about twelve years old, and she was dying. As 
he went, the crowds almost crushed him. And a woman 
afflicted with hemorrhages for twelve years, who (had 
spent her whole livelihood on doctors and) was unable to 
be cured by anyone, came up behind him and touched 
the tassel on his cloak. Immediately her bleeding 
stopped. Jesus then asked, "Who touched me?" While all 
were denying it, Peter said, "Master, the crowds are 
pushing and pressing in upon you." But Jesus said, 
"Someone has touched me; for I know that power has 
gone out from me." When the woman realized that she 
had not escaped notice, she came forward trembling. 
Falling down before him, she explained in the presence 
of all the people why she had touched him and how she 
had been healed immediately.  

              XXIV НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 

XXIV Sunday after Pentecost                                                                                       15.11.2015 



Сказав її Ісус: Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в 
мирі! Він говорив іще, як ось приходить хтось від 
голови синагоги і каже: Твоя дочка померла, не 
турбуй більше учителя. Ісус почувши це, озвався до 
нього: Не бійся тільки віруй, і вона спасеться. 
Прийшовши до Хати, він не пустив нікого з собою 
всередину крім Петра, Івана та Якова з батьком та 
матір'ю дитини. Всі плакали за нею й голосили. Він 
мовив: Не плачте, вона не вмерла, вона спить. Ті 
сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв 
її за руку і голосно промовив: Дівчино, встань! І дух 
її вернувсь до неї, і вона вмить встала. Він велів 
дати її їсти. Батьки її були здивовані вельми, та він 
наказав їм нікому не говорити, що сталося. 

Причасний 

Хвалісе Горпода з небер, фвалісе його в вичніф. 

Алилтя (3 рази) 

 He said to her, "Daughter, your faith has saved you; go in 

peace." While he was still speaking, someone from the syna-

gogue official's house arrived and said, "Your daughter is 

dead; do not trouble the teacher any longer." On hearing this, 

Jesus answered him, "Do not be afraid; just have faith and 

she will be saved." When he arrived at the house he allowed 

no one to enter with him except Peter and John and James, 

and the child's father and mother. All were weeping and 

mourning for her, when he said, "Do not weep any longer, for 

she is not dead, but sleeping." And they ridiculed him, be-

cause they knew that she was dead. But he took her by the 

hand and called to her, "Child, arise!" Her breath returned 

and she immediately arose. He then directed that she should 

be given something to eat. Her parents were astounded, and 

he instructed them  to tell no one what  had  happened.      

          Communion Verse                                           
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the 

highest. Alleluia. (3 times) 

СЬОГОДНІ.  

10.00 - Служба Божа за бл. п. Стефана Омельчук у 15 р. см. Нам. родини., і за бл. п. Марії 
Кучерук у 10 р. см. і всіх померлих з родини. Нам. родини Бович. 11.30am  - Liturgy, Eng.                                                                   
                                                ПОВІДОМЛЕННЯ.        
                               Дорогі парафіяни - Dear Parishioners!  
          Недавно ви отримали листи на церковний податок. Пожертви можна скласти у конверті 
на тацу у церкві, вислати поштою на парафіальну адресу, або заплатити на наше церковне 
конто. Це наші деталі. Bank “Dnister” BSB 703 235 A/N 2800073 
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  

          Ми почали ремонт нашої  кухні. Приблизнии  кошторис є 30.000 доларів. 
Розпочинаємо збірку на цю ціль. Пожертви на ремонт кухні можна скласти у п. Анни 
Єлонек, у п. Оксани Косак і п. Теодозія Андрушко. 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, Oksana Kosak or Theodosij Andrushko. 
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.  

          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.  
          Українська Громада ПА запрошує всіх у суботу 28-го листопада 2015  року о год. 11.00 
ранку біля Пам’ятнику Жертвам Голодомору, Православна Церква св. Михаїла, - для 
проведення Дня Скорботи на відзначення 82 річниці Голодомору в Україні 1932-1933.                                                 

LITURGY TIMETABLE  16.11 - 22.11.2015   

Wednesday - 7.00pm Liturgy and Panachyda 
for Danylo Farfaniuk.   
Thursday - 11.00am Liturgy in St. Anna.  
Friday - 7.00am Liturgy.       
Saturday, Synaxis of the Archangel Michael  
10.30 Liturgy. 
XXV Sunday after Pentecost, 22.11.2015  
10.00am - Liturgy for Pavlo and Olga Kovtun, 
Danylo and Anastasia Kolisnyk.  
11.30am - Liturgy, Eng.   
 
Woodville - 9.30am  Liturgy. 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 16.11 – 22.11.2015   

Середа - 7.00 вечора Служба Божа і Панахида 
за бл. п. Данила Фарфанюк у 40 д. см. Нам. 
дружини і родини.  
Четвер - 11.00 Служба Божа в Св. Анни.    
П’ятниця - 7.00 Служба Божа. 
Субота, празник св. Ар. Михаїла - 10.30 
Служба Божа.    
XХV Неділя після Зісл. Св. Духа, 22.11.15        
10.00 - Служба Божа за бл. п. Павла і Ольги 
Ковтун. Нам. родини., і за бл. п. Данила і 
Анастазії Колісник. Нам. родини.   
11.30 - Служба Божа в англ. мові.   

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


