ПРАЗНИК - ПОКРОВ ПРЕРВЯСОЇ БОГОРОДИЦІ
Feast Day - The Protection of the Mother of God
18/10/2015
Вітаємо всіх парафіян і гостей
на храмовому празнику нашої
парафії - Покров Пр. Богородиці
і 40-ліття посвячення нашого
храму.
Нехай Господь Бог усіх нас
щедро
благословить,
а
Пречиста Діва Марія нехай
покриє всіх святим своїм
омофором.

Welcoming all parishioners and
guests to our Feast Day of the
Protection of the Mother of God
and the 40th anniversary of the
blessings our Church.
May God send his great
blessings upon us all, and may
the Virgin Mary care for you
all.

ТРОПАР Празника, глас 4
Днесь Благовірні Люди світло празнуємо,*
отінювані твоїм, Богомати, пришестям,* і
спозираючи на твій пречистий образ, покірно
мовимо:* Покрий нас чесним твоїм покровом* і
ізбави нас від усякого зла, молячи Сина твого,
Христа Бога нашого,* спасти душі наші.
КОНДАК Празника, глас 3
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і
повсякчас, і навіки вічні. Амінь
Діва днесь предстоїть у церкві* і з ликами святих
невидимо за нас молиться Богу*. Ангели з
архиєреями поклоняються*, апостоли з пророками
ликують,* бо ради нас молить Богородиця
предвічного Бога
ПРОКІМЕН, глас 3
Величає душа моя Годпода і возрадувався дух мій
у Бозі, Спасі моїм.
Бо вінзглянувся на покору раби своєї, ось бо від
нині ублажатимуть мене всі роди

TROPAR of the Feast, Tone 4
Protected by your coming, O Mother of God, well believing people solemnly celebrate today, and gazing
upon your immaculate image, they humbly say:
Watch over us with your noble protection and deliver
us from all evil by asking your Son, Christ our God,
to save our souls.
KONDAK of the Feast, tone 3
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit. Now and for ever and ever. Amen.
Today the Virgin stands before us in the church and
together with the choirs of saints invisibly prays to
God for us. Angels are worshiping with hierarchs,
Apostles exult with prophets, for the Mother of God
prays in our behalf to the eternal God.

AÏÎÑÒÎË

A reading of the letter of St. Paul to the Hebrews
Brethren, even the first covenant had regulations for
worship and an earthly sanctuary. For a tent was prepared, an outer one, in which were the lamp stand and
the table and the bread of the presentation; it is called
the Holy Place. Behind the second curtain stood a tent,
[tabernacle] called the Holy of Holies, having the golden alter of Incense and the ark of the covenant covered
on all sides with gold, and contained a golden urn containing manna, and Arrons rod that budded, and the tablets of the covenant; above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we
cannot now speak in detail. These preparations having
thus been made, the priests go continually into the outer
tent performing their ritual duties; but into the second,
only the high priest goes and but once a year and not
without taking blood which he offers for himself and the
sins of the people.

Дî Євреїв ïîñëàííÿ Ñâ. Àï. Ïàâëà чèòàííÿ.
Áðàòòÿ, ïåðøèé çàâiò ìàâ òàêîæ ñâîї óñòàíîâè
ùîäî ñëóæáè i çåìíó ñâÿòèíþ. Áî çðîáëåííî
ïåðøèé íàìåò, äå áóëè ñâiòèëüíèêè, ñòië i õëiáè
ïîÿâëåííÿ: âií çâåòüñÿ ñâÿòå. Çà äðóãîþ æ çàâiñîþ
áóâ íàìåò, çâàíèé Ñâÿòå Ñâÿòèõ, iç çîëîòîì
æåðòîâíèêîì êàäèëà òà ç êèâîòîì çàâiòó, óâåñü
ïîêðèòèé çîëîòîì; ó íüîìó áóâ çîëîòèé ïîñóä ç
ìàííîþ, ðîçêâiòëèé æåçë Àðîíà, i òàáëèöi çàâiòó.
À ç âåðõó íàä íèì áóëè õåðóâèìè ñëàâè, ùî
êðèëüìè îòiíþâàëè ïðåñòîë. Àëå ïðî òå òåïåð íå
÷àñ ãîâîðèòè äîêëàäíî. Ïðè òàêîìó âëàøòóâàííi
âñüîãî, ó ïåðøèé íàìеò çàõîäèëè çàâæäè
ñâÿùåíèкè, âèêîíàþ÷è ñëóæáó, à â äðóãèé, - ðàç íà
ðiê ëèø àðõèºðåé, i òî íå áåç êðîâè ÿêèé ïðèíîñèâ
çà ñâîї òà ëþäñüêi ïðîâèíè.
АЛИЛУЯ
Слухай дочко і споглянь і прихили вухо твоє.
Лицю твоєму помоляться багаті народи.

PROKIMEN tone 3
My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in
God, my Saviour. Because He has regarded the humility
of His handmaid; for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed.

APOSTOL READING

ALLELUIA

Hear , O daughter, and see, and incline your ear.
The rich among the people shall entreat your
countenance.

ЄВАНГЕЛІІЄ
Âiä Луки ñâ. ªâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ.
Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне
село, і якась жінка, Марта на ім'я, прийняла його в
хату. Була ж у неї сестра що звалася Марія; ця,
сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта
ж клопоталась усякою прислугою. Наблизившись,
каже: “Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя
лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені
допомогла.” Озвався Господь до неї і промовив:
“Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про
багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу
частку, що не відніметься від неї.” Коли він
говорив це, жінка якась, піднісши голос з-між
народу, мовила до нього: “Щасливе лоно, що тебе
носило, і груди, що тебе кормили.” А він озвався:
“Справді ж блаженні ті, що слухають слово Боже
і зберігають його.”

GOSPEL
A reading from the Holy Gospel according to Luke

At that time, Jesus entered a village; and a woman
named Martha received him into her house. And
she had a sister called Mary, who sat at the lords
feet and listened to his words. But Martha was distracted by much serving; and she went to him and
said, “ Lord, do you not care that my sister has left
me to serve alone? Tell her to help me.” But the
lord answered her, “ Martha, Martha, you are anxious and troubled by many things; only one thing is
needed. Mary has chosen the good portion , which
shall not be taken from her.” As he said this a woman in the crowed raised her voice and said to him,
“Blessed is the womb that bore you and the breasts
from which you fed!” But he said, “Blessed are
they who hear the word of God and keep it.”
Communion Verse

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

10.00 - Празнична Служба Божа за всіх парафіян
10.00am - Liturgy for all parishioners and guests.

i гостей.

Після Служби Божої запрошуємо всіх парафіян і гостей на обід до нашої церковної залі.
After the Liturgy we invite you all too our church lunch in our hall.
Папа сказав Главі УГКЦ, що Україна є і завжди буде у його серці

Перебуваючи у Ватикані з офіційним візитом для участі в Папському Cиноді про сім’ю,
Блаженніший Святослав зустрівся із Святішим Отцем і вкотре розповів йому про ситуацію в
Україні. Зустріч Єпископа Рима і Глави УГКЦ відбулася 14 вересня.
Під час розмови Блаженніший Святослав розповів Папі Франциску про гуманітарну кризу,
котру переживає Україна у зв’язку з війною на сході країни. Глава УГКЦ озвучив Папі дані
ООН про понад півтора мільйона внутрішньо переміщених людей, які стали жертвами війни
на Донбасі. Святіший Отець запевнив Блаженнішого Святослава у молитві та підтримці для
відновлення та побудови мирного життя в Україні. «Україна є і завжди буде в моєму серці», ‒
наголосив Папа Франциск.
Окрім цього, Предстоятель УГКЦ подякував Святішому Отцю за проголошення геройських
чеснот митрополита Андрея Шептицького. Він зазначив, що «постать митрополита Андрея є
неоціненною в житті нашої Церкви, а підписання декрету про визнання його геройських
чеснот є знаком великої підтримки України збоку Апостольської Столиці».
З цієї нагоди Блаженніший Святослав подарував Папі Франциску медаль із зображенням
великого Митрополита, виготовлену з нагоди ювілею 150-річчя з дня його народження
стараннями о. Володимира Палчинського, монаха ЧСВВ з Івано-Франківської монашої
обителі. Папа з вдячністю прийняв подарунок від Глави УГКЦ і поцікавився символікою
зображень на медалі. Там, за словами Глави УГКЦ, є дві цитати з творів Митрополита Андрея,
в яких йдеться про вірність Церкві та українському народу. Як наголосив Патріарх Святослав,
Папа знає наскільки для УГКЦ є важливою постать Митрополита.
ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 19.10 – 25.10.2015

Вівторок - 7.00 Служба Божа
Середа - 7.00 Служба Божа.
Четвер, П’ятниця - 9.30 Служба Божа.
ХХI Неділя після Зісл. Св. Духа, 25.10.15
10.00 - Служба Божа.
11.30 - Служба Божа в англійській мові.
Вудвіл - 9.30 Служба Божа.

LITURGY TIMETABLE

19.10 - 25.10.2015

Tuesday - 7.00am Liturgy.
Wednesday - 7.00am Liturgy.
Thursday, Friday - 9.30 am Liturgy.
XXI Sunday after Pentecost, 25.10.2015
10.00am - Liturgy.
11.30am - Liturgy, eng.
Woodville - 9.30am Liturgy.

