XXI Неділя після Зіслання Святого Духа
XXI Sunday after Pentecost
ÒÐÎÏÀÐ глар 4

2.11.2014

TROPAR tone 4

Світлую воскресення проповідь* від ангела знавши,
Господні учениці,* і прадідне осудження
відкинувши,* апостолам хвалячись мовили:*
Повалилася смерть, воскрес Христос Бог,*
даруючи світові велику милість.

When the women heard from an angel* the glorious
news of their Lord's resurrection,* casting aside their ancestors' condemnation,* proudly they told the apostles:* Death is destroyed! Christ our God is risen,* and
gives to the world great mercy.

Ñëàâà Îòöþ i Ñèíó i Ñâÿòîìó Äóõîâi, і íèíi i
ïîâñÿêчàñ i íàâiêè âiчні. Àìiíü.
Спас і Ізбавитель мій,* із гробу як Бог* воскресив
від узів земнороджених і врата адові сокрушив,* і
як Владика* воскрес тридневний.

ÏÐÎÊIÌÅÍ гëàñ 4

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit. Now and for ever and ever. Amen.
My Saviour and Redeemer* being God raised from the
grave those born on earth,* and freed them from their
bonds.* He crushed the gates of Hades* and being Lord,*
rose again on the third day.

AÏÎÑÒÎË

How great are your works, О Lord; You have made all
things in wisdom.
Bless the Lord О my soul; О Lord my God you are exceedingly great.

Дî Галасів ïîñëàííÿ Ñâ. Àï. Ïàâëà чèòàííÿ.
Браття,
довідавшись,
що
людина
виправдується не ділами закону, але вірою в Ісуса
Христа, ми увірували в Христа Ісуса, щоб
виправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону,
бо ділами закону не виправдається ніхто. Коли,
отже, шукаючи виправдання в Христі, виявилось,
що й ми самі грішники, невже тоді Христос
служитель гріха? Не будьте цьому! Бо коли я знову
відбудовую те, що був зруйнував, я сам себе визнаю
переступником. Я бо через закон для закону
вмер, щоб жити для Бога: Я з Христом розп'ятий.
Живу вже не я, а живе в мені Христос. А що живу
тепер у тілі, то живу вірою в Сина Божого, який
полюбив мене і видав себе за мене.

A reading of the letter of St. Paul to the Galatians
Brethren: Know that a man is not justified by works of
the law, but through faith in Jesus Christ, even we
have believed in Christ Jesus, in order to be justifies
by faith in Christ, and not by works of the law, because by works of the law no one shall be justified.
But if, in our endeavor to be justified by faith in
Christ we ourselves were found to be sinners, is
Christ then the agent of sin? Certainly not! But if I
build up again those things which I tore down, then I
prove myself a transgressor. For I thought that the
law died to the law, that I might live to God. I have
been crucified with Christ; it is no longer I who live,
but Christ who lives in me; and the life that I now live
in the flesh I live by the faith in the Son of God, who
loved me and gave himself for me.

KОНДАК ãëàñ 4

Як величні діла твої, Господи, все премудрістю
сотворив ти.
Благослови Душе моя, Господа; Господи Боже мій,
ти дуже величний.

АЛИЛУЯ

KONDAK, tone 4

PROKIMEN tone 4

APOSTOL READING

ALLELUIA

Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради
і лагідности, і справедливости.
Возлюбив ти справедливість і возненавидів ти
беззаконня.
ЄВАНГЕЛІІЄ

Poise yourself and advance in triumph and reign in the
cause of truth of truth, meekness and justice.
You have loved justice and hated iniquity.

Âiä Луки ñâ. ªâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ.

A reading from the Holy Gospel according to Luke
Jesus told them this parable: A sower went out to sow his seed,
and as he sowed some fell along the path, and was trodden
under foot and the birds of the air devoured it. And some fell
on the rock; as it grew up it withered away, because it had no
moisture. And some fell among the thorns which grew with
it and choked it. And some fell onto good soil and grew, and
yielded a hundredfold. As he said this, he called out: He who
has ears to hear, let him hear. And when his disciples asked him
what this parable meant, he said: To you it has been given to
know the secrets of the kingdom of God; but for others they are
in parables, so that seeing they may not see, and hearing they
may not understand. Now the parable is this: The seed is the
word of God. The ones along the path are those who have
heard; then the devil comes along and takes away the word
from their hearts, that they may not believe and be saved.
And the ones on the rock are those who, when they hear the
word receive it with joy; but these have no root, they believe for
a while and in time of temptation fall away.

Сказав Господь притчу оцю: Вийшов сіяч сіяти
своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги і
було потоптане, і птиці небесні його видзьобали.
Друге впало на камінь, зійшовши, висохло, бо
вогкости не мало. Інше впало між тернину, і
тернина вигнавши з ним укупі, його заглушила.
Нарешті, інше впало на добру землю і, зійшовши,
вродило сторицею. Кажучи це, Ісус голосно мовив:
Хто має вуха слухати хай слухає. Учні його
спитали, що значить ця притча. Він сказав їм: Вам
дано розуміти тайни Царства Божого, іншим же у
притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і, слухаючи,
не зрозуміли. Ось що означає ця притча. Зерно - це
слово Боже. Тії, що край дороги, це ті що слухають,
та потім приходить диявол і бере геть з їх серця
слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті ж, що
на камені, це тії, що слухають і з радістю
приймають слово, але не маючи коріння, вірують
до часу і під час спокуси відпадають.

GOSPEL

А те, що впало між тернину, це ті, що вислухавши,
ідуть, та клопоти, багатства й життєві розкоші
заглушають, і вони не дають плоду. Нарешті те,
що на добрій землі, це ті, що чуючи добрим і
щирим серцем слово, держать його і дають плід у
терпінні.
Причасний

Хвалісе Горпода з небер, хвалісе його в вишніх.
Алилтя (3 рази)

As for what fell among the thorns, they are those who hear, but
as they go on their way they are choked by the cares and the
riches and pleasures of life, and their fruit does not mature.
And as for that in good soil, they are those who hearing the
word, hold it fast in an honest and good heart, and bring forth
fruit with patience.

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 Костишин у 40 д. см. Нам. родини., і за бл. п. Анни у
1 р. см. і Івана Млиновських у 8 р. см. Нам. родини. Після Служби Божої, біля пам’ятника,
Панахида за св. п. Митрополита Андрея Шептицького і за упокій полеглих воїнів ЗУНР.

11.30am - Liturgy for children & youth, Eng.

Третя таца для чищення нашої церкви.
CLOTHING BAZAAR ‘Protection of Mother of God’ 11.30 this Sunday 2, November 2014 Fund raising target
$600. ‘ZERNYATKO’ Orphanage Korolevo Zakarpattja, Ukraine http://dnz-nazaret.com/blog/. Join us for a lunch of

delicious borsch, varenyky, cakes and look through our selection of good quality clothing.

Money Donations to Lesia Zubjuk. Іnformation 0434 074 784, е-маіл lesia.anna@bigpond.com

ПОВІДОМЛЕННЯ.
Засідання Парафіяльної Ради відбудеться у вівторок 4 листопада о год. 7.00 вечора.
Цього року Першa Свята Сповідь і Урочисте Святе Причастя у нашій парафії
відбудеться 7-го грудня, для дітей від 7 років і старші. Прошу родичів (бабусів і
дідусів)
зголошувати кандидатів до о. Тараса, або до о. диякона Володимира
Демчинського. Приготування дітей почнеться 24 листопада о год. 6.00 вечора.
The First Holy Confession and Solemn Holy Communion will be held at the Wayville parish on the 7th of
December 2014, for children 7 years and older. The preparation will begin on the 24th of November 2014 at
6:00pm in the Wayville church. If you want your children to be a part of this please contact the Father Taras
on 8272 6031 or Father Deacon Wolodymyr Demczynsky on 0427 864 390.

Загальні збори нашої парафії Покров Пресвятої Богородиці відбудуться 30-го листопада
2014.У цей день буде тільки одна Служба Божа о год. 10.00.
On Sunday the 30th of November 2014 at 12.00pm the Annual General Meeting of The Protection of the
Mother of God parish will occur. On Sunday the 30th of November there will only be one Liturgy at 10:00am.
Joint AUSA (Hromada) – UAPBA End-of-Year Dinner. Guest speaker - Stephan Romaniw “Current Events in
Ukraine” Saturday, 8th November 2014 Kozak Bar, 66 Orsmond Street, Hindmarsh.
Pre-dinner drinks at 7 pm. Buffet dinner at 7:30 pm. $40 per person Bar facilities available.
Live entertainment. RSVP by Monday 3rd November. Phone: 0412 267 880 or 8338 6165
SMS: 0412 267 880 Email: frank@frankfursenko.com
ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 3.11 – 9.11.2014

LITURGY TIMETABLE 3.11 - 9.11.2014

Вудвіл - 9.30 Служба Божа.

Woodville - 9.30am Liturgy.

Вівторок - 7.00 Служба Божа.
Четвер, П’ятниця - 9.30 - Служба Божа
Субота, празник св. великомученика
Димитрія. - 11.00 - Служба Божа.
XХІI Неділя після Зісл. Св. Духа 9.11.2014
10.00 - Служба Божа.
11.30 - Служба Божа в англ. мові.

Tuesday - 7.00 am Liturgy.
Thursday, Friday - 9.30 am Liturgy.
Saturday, Holy and glorious great martyr Demetrius the myrrh-yielder - 11.00 am Liturgy.
XXІI Sunday after Pentecost, 9.11.2014
10.00am - Liturgy.
11.30am - Liturgy, Eng.

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

