
ÒÐÎÏÀÐ  глас 1 

Õî êàìiíü çàïåчàòaëè þäåї* i âîїíè 

ñòåðåãëè ïðåчèñòå òiëî òâîº,* âîñêðåñ  òè, 

òðèäíåâíèé Ñïàñå,* äàðóþчè ñâiòîâi 

æèòòÿ.* Ðàäè öüîãî ñèëè íåáåñíi âçèâàëè 

äî òåáå, Æèòòºäàâчå:* Ñëàâà âîñêðåñåííþ 

òâîºìó, Õðèñòå,* ñëàâà öàðñòâó òâîºìó,* 

ñëàâà ïðîìèñëîâi òâîºìó,* ºäèíèé 

чîëîâiêîëþáåöü. 

 
KОНДАК  глас 3 

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

Зітхання митарські принесім Господеві і до 
нього приступім, грішні, як до Владики; 
він бо хоче спасення всіх людей, він 
відпущення подає всім, що каються, бо 
ради нас він воплотився – Бог сущий, 
Отцю собезначальний.  

 

ÏÐÎÊIÌÅÍ гëàñ 1 

Áóäü, Ãîñïîäè, ìèëiñòü òâîÿ íà íàñ, áî 

óïîâàëè ìè íà òåáå.  

Ðàäóéòåñÿ ïðàâåäíi ó Ãîñïîäi, ïðàâèì 

íàëåæèòü ïîõâàëà. 

                                                                                                  

                      Апостол                                                                            
До Тимотея св. Апостола Павла читання,        

Сину Тимотею, ти ж слідував моїй науці, 
моїй поведінці, моїй настанові, вірі, 
довготерпеливості, любові, постійності, у 
переслідуваннях, у стражданнях, які були 
спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в 
Лістрі. Яких то переслідувань не переніс я 
на собі! А від усіх Господь мене визволив! 
Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі 
Ісусі, будуть переслідувані. А лихі люди й 
дурисвіти будуть чим далі, тим до гіршого 
посуватися, зводячи інших, і самі зведені. 
Ти ж тримайся того, чого навчився і в чому 
переконався. Відаєш бо, від кого ти 
навчився, і вже змалку знаєш Святе 
Письмо, яке вірою у Христа Ісуса може 
тобі дати мудрість на спасіння. 

                           АЛИЛУЯ                                                    

Прийдіте, возрадуємося Господеві, 
воскликнім Богу, Спасителеві нашому.                                         
Ідім перед лицем його з ісповіданням і 
псалмами воскликнім йому. 

TROPAR  tone 1 

Even though the Jews had sealed the stone* and 
the soldiers guarded your most pure Body,* You 
rose up after three days, O Saviour to give life to 
the world.* This is why the heavenly powers 
cried out to you, O Giver of Life:* Glory to your 
resurrection, O Christ Our Saviour!* Glory to 
your Kingdom!* Glory to your plan for our sal-
vation,* You, who alone love Mankind!  

 

KONDAK, tone   3 

Glory be to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit. Now and for ever and ever. Amen. 

Let us bring sighs of sorrow to the Lord as did 
the Publican and approach the Master as sin-
ners, for He desires salvation for everyone. 
He grants forgiveness to all who repent. For 
as God, the One who is, co-eternal with the 
Father, He became flesh for us.  

 

PROKIMEN tone 1 

Let your mercy O Lord be upon us for we 
have put our hope in you.                                                                      
Rejoice O you just ones in the Lord; the right-
eous  deserve praise. 
                                                                                 
         APOSTOL READING.                                
A reading of the ІІ letter of St. Paul to Timthy, 

Timothy my son, you have observed my 
teaching, my conduct, my aim in life, my 
faith my patience, my love, my steadfast-
ness, my persecutions, my sufferings what 
befell me at Antioch, at Iconion, and Lys-
tra, what persecutions I endured; yet from 
them all, the Lord rescued me. Indeed, all 
who desire to live a godly life in Christ Je-
sus will be persecuted, while evil men and 
imposters will go from bad to worse, de-
ceivers and deceived. But as for you, con-
tinue in what you have learned and firmly 
believed, knowing from whom you learned 
it and how from childhood you have been 
acquainted with sacred writings which are 
able to instruct you for salvation in faith in 
Christ Jesus.                                                                  
                    ALLELUIA                                    
Come, let us rejoice in the Lord; let us acclaim 
God our Saviour.                                                     
Let us come before His countenance with praise 
and acclaim Him with psalms. 

НЕДІЛЯ МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ                                                                                     

Publican & Pharisee SUNDAY                                                           
21.02.2016 



                                 СЬОГОДНІ - TODAY         
10.00 - Служба Божа. Третя таца на квіти для нашої церкви. 
                                  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 
                                           ПРИТЧА ПРО МИТАРЯ Й ФАРИСЕЯ                                                                                     

Неділя Митаря і Фарисея одержала свою назву від притчі про митаря і фарисея, яку записав нам 
святий євангелист Лука у главі 18, 10-14. Тут Ісус Христос наводить дві протилежні постаті: 
гордого фарисея і покірного митаря. І на тих двох прикладах показує нам зло гордости і значення 
покори.                                                                                                                                                             
 Фарисеї за часів Ісуса Христа становили релігійну секту, що відстоювала строге і 
легалістичне дотримання Мойсеєвого закону і традиції. Для них більше значила буква, аніж сам 
дух закону, їхня праведність полягала радше у показному дотриманні Закону та різних 
дрібничкових приписів, аніж у практиці чеснот, до яких зобов'язував Закон. Вони вважали себе за 
ревнителів Закону, гордилися своєю фальшивою ревністю і дивилися згори на тих, що не 
належали до їхньої секти.              
 Митарі — від слова "мито", що значить оплата, — це були збирачі різних державних оплат за 
римської окупації Палестини. Римська держава мала двоякого роду податки: прямі й непрямі. Тож 
нічого дивного, що в очах народу митарі не мали доброї слави, їх загалом вважали за нечесних, 
прирівнювали до грабіжників, грішників і поганів та погорджували ними. Митарі не могли бути 
свідками в суді, бо їхнє слово, як нечесних людей, не мало ніякої сили.      
 А митар у почутті своєї грішности не смів навіть очей піднести до неба, тільки покірно 
молився і бився в груди, кажучи: "Боже, змилуйся надо мною грішним" (Лк. 18, 13). Його 
коротенька, але повна жалю й покори молитва до сьогодні служить за найкращий і щирий акт 
жалю за наші гріхи.               
 Ісус Христос закінчує цю притчу словами: "Кажу вам: Цей повернувся виправданий до свого 
дому, а не той, бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, — 
вивищений" (Лк. 18, 14). 

LITURGY TIMETABLE 22.02 – 28.02. 2016 
Sunday of Prodigal Son, 28.02.2016  
10.00am - Liturgy.  
 

Woodville - 9.30 am Liturgy. 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 22.02 - 28. 02. 2016 
Неділя Блудного Сина, 28.02.2016  
10.00 - Служба Божа. 
 
Вудвіл - 9.30 Служба Божа.  

                             ЄВАНГЕЛІІЄ  
         Від Луки св. Євангелія читання 
Сказав Господь притчу оцю, ―Два чоловіки 
зайшли в храм помолитись: один був фарисей, а 
другий - митар. Фарисей, ставши, молився так у 
собі: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші 
люди - грабіжники, неправедні, перелюбці, або як 
оцей митар. Пощу двічі на тиждень, з усіх моїх 
прибутків даю десятину. А митар, ставши здалека, 
не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в 
груди, кажучи: Боже, змилуйся надо мною 
грішним! Кажу вам: Цей повернувся виправданий 
до свого дому, а не той; бо кожний, хто 
виноситься, буде принижений, а хто 
принижується, - вивищений.‖  

Причасний  

Хваліте Господа з небес, хваліте його в 
вишніх. Алилуя (3 рази)  

GOSPEL 
A reading of the Holy Gospel according to Luke 

The Lord said this parable: Two men went up into 
the temple to pray, one a pharisee and the other a tax 
collector. The pharisee stood and prayed thus with 
himself, “God, I thank thee that I am not like other 
men, extortioners, unjust, adulterers, or even like 
this tax collector. I fast twice a week, i give tithes of 
all that I get.” But the tax collector, standing far off, 
would not even lift his eyes to heaven, but beat his 
breast saying, “God be merciful to me a sinner!” I 
tell you, this man went down to his house justified 
rather than the other; for everyone who exalts him-
self will be humbled, but he who humbles himself 
will be exalted. 

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


