XV НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА, ПРАЗНИК РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

XV Sunday after Pentecost Тhе Nativity of Our Most Holy Lady, the Mother of God and
Ever-Virgin Mary
21.09.2014

ÒÐÎÏÀÐ глар 6

TROPAR tone 6

Aíãåëñüêi ñèëè íà ãðîáiì òâîїì* i òi, ùî
ñòåðåãëè, çìåðòâiëè* i ñòîÿëà Ìàðiÿ ó ãðîái,*
øóêàþ÷è ïðå÷èñòîãî òiëà òâîãî.* Ïîëîíèâ òè
àäà, òà íå ñïîêóñèâñÿ íèì,* çóñòðiâ ºñè Äiâó,
äàðóþ÷è æèòòÿ.* Âîñêðåñëèé ç ìåðòâèõ
Ãîñïîäè ñëàâà Òîái!
ÒÐÎÏÀÐ Різдва Богородиці глар 4
Різдво своє, Богородице Діво,* радірсь
зарвісило врій вреленній,* З себе бо заряяло
Ронце правди — Хрирсор Бог наш.* Він
розртшивши клясвт, дав благорловення* і,
тдаремнивши рмерсь,* дартвав нам жисся
вічне.

Angelic powers were upon Your tomb,* its guards
became like dead men.* And Mary stood within the
tomb* seeking Your most precious Body.* You took
Hades prisoner, and were not seduced by it* You
went to meet the Virgin, with the gift of Life.* O
Lord risen from the dead, glory to You.
TROPAR of Nativity of Mother of God, tone 4
O Mother of God, in giving birth You still preserved virginity; and in your falling-asleep you did
not forsake the world. You are the Mother of Life
and have been transferred to life, and through your
prayers have delivered our souls from death.
KONDAK, tone 6
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit. Now and for ever and ever. Amen.
With life - giving hand* the Giver of Life, Christ our
God* raised up all the dead* from the dark abyss.* He
gave resurrection to the human race.* for he is the Saviour of all* the resurrection and the life,* and the God
of all.

KОНДАК ãëàñ 6

Ñëàâà Îòöþ i Ñèíó i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi i
ïîâñÿêчàñ i íàâiêè âiêiâ. Àìiíü.

Æèòòºíà÷àëüíîþ äîëîíåþ* óìåðëèõ iç ìðÿ÷íèõ
äîëèí* Æèòòºäàâåöü âîñêðåñèâ óñiõ - Õðèñòîñ
Áîã,* âîñêðåñåííÿ ïîäàâ ëþäñüêîìó ðîäîâi.* Âií áî
âñiõ Ñïàñèòåëü, âîñêðåñåííÿ i æèòòÿ, i Áîã óñiõ.
ÏÐÎÊIÌÅÍ гëàñ 6
PROKIMEN tone 6
Ñïàñè Ãîñïîäè ëþäåé òâîїõ, i áëàãîñëîâè íàñëiääÿ Lord save your people and bless your
òâîº.
inheritance.
Äî òåáå, Ãîñïîäè, âçèâàòèìó, Áîæå ìié, ùîá To you, my God, I turn and cry out, do not turn away
íå âiäâåðòàâñÿ òè ìîâ÷êè âiä ìåíå.
from me in silence.
AÏÎÑÒÎË
APOSTOL READING
Дî Коринсян дртгого ïîñëàííÿ Ñâ. Àï. Ïàâëà чèòàííÿ.
A reading of the second letter of St. Paul to the Corinthians

Áðàòòÿ, Áîã, ÿêèé ñêàçàâ: íåõàé iç òåìðÿâè
ñâiòëî çàñÿº îñâiòëèâ íàøi ñåðöÿ, ùîá ó íèõ
ñÿÿëî çíàííÿ Áîæîї ñëàâè, â ëèöi Iñóñà Õðèñòà.
Ìè ìàºìî öåé ñêàðá ó ãëèíÿíèõ ïîñóäèíàõ, ùîá
áóëî âèäíî, ùî âåëè÷ ñèëè º âiä Áîãà, à íå âiä
íàñ. Íàñ òèñíóòü âiä óñiëü àëå ìè íå
ïðèãíîáëåíi: ìè â òðóäíîùàõ, òà ìè íå òðàòèìî
íàäiї; íàñ ïåðåñëiäóþòü òà ìè íå ïîêèíóòi; ìè
ïîâàëåíi òà íå ïãóáëåíi. Óâåñü ÷àñ íîñèìî ó òiëi
ñìåðòü Iñóñà, ùîá i æèòòÿ Iñóñà â íàøîìó
æèòòi áóëî ÿâíèì. Íàñ áî ââåñü ÷àñ æèâèì
âiääàþòü íà ñìåðòü çàäëÿ Iñóñà, ùîá i æèòòÿ
Iñóñà áóëî ÿâíèì ó íàøîìó ñìåðòíîìó òiëi. I
òàê ñìåðòü äiº â íàñ, à æèòòÿ ó âàñ. Òà ìàþ÷è
òîé ñàìèé äóõ âiðè, ïðî ÿêèé íàïèñàíî: ß
âiðóâàâ, òîìó ÿ ãîâîðèâ, i ìè âiðèìî òîìó é
ãîâîðèìî, áî çíàºìî, ùî òîé õòî âîñêðåñèâ
Ãîñïîäà íàøîãî Iñóñà âîñêðåñèòü i íàñ ç Iñóñîì
i ïîñòàâèòü ç âàìè ïîðÿä ñåáå. Áî врå цå ðàäè
âàñ, ùîá áëàãîäàòü Áîæà, ìíîæà÷èñü ÷åðåç
áàãàòьîх, çáàãàòèëà ïîäÿêó íà ñëàâó Áîæó.

Brethren, for it is God who said, ‚ Let light shine
out of darkness,‛ who has shone in our hearts to
give the light of the knowledge of the Glory of God
in the face of Christ. But we have this treasure in
earthen vessels, to show that the transcendent power
belongs to God and not to us. We are afflicted in
every way but not crushed; perplexed but not driven
to despair; persecuted but not forsaken; stuck down
but not destroyed; always carrying in the body the
death of Jesus, so that the life of Jesus may also be
manifest in our bodies. Foe while we live we are
always being given up for death for Jesus’ sake, so
that the life of Jesus may be manifest in our mortal
flesh. So death is at work in us but life in you. Since
we have the same spirit of faith as he had who
wrote, ‚I believe so I speak,‛ we to believe and so
we speak, knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with
you into his presence. For it is all for your sake, so
as grace extends to more and more people it may
increase thanksgiving to the glory of God.

АЛИЛТЯ

ALLELUIA

Õòî æèâå â ïîìî÷i Âñåâèøíüîãî, ïiä ïîêðîâîì Áîãà He who lives in the aid of the most high, shall dwell
under the protection of the God of heaven.
íåáåñíîãî îñåëèòüñÿ.
Ñêàæå Ãîñïîäåâi: Çàñòóïíèê ìié ºñè i ïðèáiæèùå He says to the Lord: You are my protector and my refuge, my God, in whom I hope.
ìîº, Áîã ìié - i íàäiþñÿ íà íüîãî.

GOSPEL

ЄВАНГЕЛІІЄ
Âiä Матея ñâ. ªâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ.

Â òîìó ÷àñi îäèí çàêîíîâ÷èòåëü ïðèñòóïèâ äî Iñóñà
i ñïèòàâ éîãî ñïîêóøàþчи: Êîòðà íàéáiëøà
çàïîâiäü ó çàêîíi? Âií ñêàçàâ äî íüîãî: Ëþáè
Ãîñïîäà Áîãà òâîãî, âñiì ñåðöåì òâîїì, óñієþ òâîºþ
äóøåþ i âñiºþ äóìêîþ òâîºþ: öå íàéáiëüøà i
íàéïåðøà çàïîâiäü. À äðóãà ïîäiáíà äî íåї: Ëþáè
áëèæíüîãî òâîãî ÿê ñåáå ñàìîãî. Íà öèõ äâîõ
çàïîâiäÿõ ñòîÿòü óâåñü çàêîí i ïðîðîêè. Êîëè
ôàðиреї¢ áóëè â êóïi Iñóñ ñïèòàâ їõ: Ùî âè äóìàºòå
ïðî Õðèñòà? ×èé âií ñèí? Êàæóòü éîìó: Äàâèäiâ.
Âií äî íèõ ìîâèòü: ßê æå Äàâèä ó íàòõíåíi íàçèâàº
éîãî Ãîñïîäîì êàæó÷è: Ãîñïîäü ïðîìîâèâ
Ãîñïîäåâi ìîºìó: Ñèäè ïðàâîðó÷ ìåíå äîêè íå
ïîêëàäó òâîїõ âîðîãiâ ïiäíiæêîì íiã ìîїõ. Êîëè,
îòæå, Äàâèä éîãî íàçèâàº Ãîñïîäîì, ÿê âií ìîæå
áóòè éîãî ñèíîì? Íiõòî íå ìiã âiäïîâiñòè i ñëîâà, i
âiä òîãî äíÿ íiõòî íå âàæèâñÿ áiëüøå éîãî ïèòàòè.

ЗАМІРСь ‚ДОРСОЙНО…”
Величай, дтше моя, з неплідної народжент Дівт
Марію. Чтже масерям діврсво і чтдне дівам
дісонародження. На собі, Богородице, обоє
довершилоря. Сомт себе ми, врі племена землі,
безтрсанно величаємо.
Причарний

A reading from the Holy Gospel according to Matthew
At that time a lawyer came to Jesus and asked him
a question to test him. ‚Teacher, which is the greatest commandment in the law?‛ And He said to him, ‚You shall love
the Lord your God with all your heart, and with all your
soul, and with all your mind. This is the greatest and first
commandment. Sand a second is like it, You shall love your
neighbour as yourself. On these two commandments depends all the law and the prophets.‛ Now while the
pharasees were gathered together, Jesus asked them a question, saying, ‚What do you think of the Christ? Whose son
is he?‛ They said, ‚He is the son of David.‛ He said to
them, ‚How is it then that David inspired by the Spirit calls
him Lord, saying, ‘The Lord said to my Lord, sit at my right
hand, till I put thy enemies under thy feet’? If David calls
him Lord, how is he his son?‛ And no one was able to answer him a word, nor from that day did any of them ask him
any more questions.

INSTEAD OF " IT IS TRULY PROPER..."
O my soul. Magnify the Virgin Mary born from a barren womb. Virginity is alien to mothers* and
childbearing is foreign to virgins;* yet in you, O Mother of God, both of them came together.* Therefore we
and all the nations of the earth without ceasing magnify you.
Communion Verse

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 - Служба Божа за бл. п. Богдана і Галини Жолкевич. Нам. Ю. i Р. Нестор., і за бл. п.
Івана Майборода у 1 р. см. Нам. родини. 11.30 - Служба Божа в англ. мові.

ПОВІДОМЛЕННЯ.

У вівторок 23-го вересня до Аделаїди приїзжає Отець і Глава нашої
Української Греко-Католицької Церкви - Патріарх Святослав Шевчук.
Патріарх прилітає о год. 11.00 літаком компанії Qantas QF 679. Запрошуємо,
хто може, прийти до Аеропорту, щоб зустріти нашого Патріарха Святослава.
O 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, on the 23rd of September where he will arrive at 11:00am via
Qantas QF 679. For those who can, please join us in greeting him at the airport. 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
Пам’ятні Брелок, Значок і тарілка
Memorial Key—rings and Badges

У церковній залі можна купити брелок, значок і тарілку на пам’ять про
візит Патріарха Святослава до Автраліі.
Key -rings, badges and plates commemorating the visit of the Patriarch
Sviatoslav to Australia are in circulation for sale in the church hall.

Синодальне послання
до вірних Української Греко-Католицької Церкви
та всіх людей доброї волі
про суспільно-політичну ситуацію в Україні
напередодні виборів до Верховної Ради
…Не лякайся й не падай духом, бо Господь, Бог твій,
з тобою, куди б ти не подався
(Книга Ісуса Навина 1, 9).

Дорогі в Христі!

Уже близько року весь наш народ перебуває в паломництві до справжньої
свободи. Пройшовши визвольний досвід Революції гідності, ми спільно
переносимо трагічний військовий конфлікт, анексію Криму й агресію з боку
сусідньої держави на Cході України, переживаємо складну економічну кризу,
постійно стоїмо перед викликами в політичній сфері. Як ми можемо мати
певність, що Бог є з нами?
Під проводом Мойсея народ Ізраїлю 40 років здійснював своє паломництво,
свій перехід – від рабства до свободи, від смерті до життя, з дому неволі до
Обіцяної Землі. Скільки непевності і страху було серед народу, який відважився
піти за покликом Божим; скільки непевності мав сам Мойсей, якому Господь
доручив стати провідником у цьому переході! Всевишній дав Мойсеєві знаки
своєї підтримки та присутності – здатність молитися і чути Бога; Ковчег Завіту, в
якому були скрижалі Заповідей, котрі навчали правди і справедливості;
розквітлий жезл Аарона, що свідчив про Божу пастирську опіку над вибраним
народом. Ми знаємо, що народ Ізраїлю здійснив перехід і посів Обіцяну Землю.
Ця історія зі Старого Завіту є не просто нагадуванням, а пророцтвом, знаком,
обіцянкою для нас, що Бог є з нами. Він перевів ізраїльтян через пустелю і тепер
супроводжує нашу Церкву та український народ через усі сьогоднішні
випробування, допомагає нам долати страх і непевність. У нас також є знаки
Божої підтримки: молитва Майдану, що помножувала сили; Богом дана земля,
яка годує і підтримує життя; Божі заповіді, що навчають; мучеництво
праведників і героїв, які свідчили в далекому та близькому минулому і свідчать
також сьогодні про силу духу нашого народу та очищують його своєю жертвою.
Хоч якими є горе, страх і відчай, ми знаємо, що Господь – з нами.
Наше паломництво – це час випробувань, але водночас і нагода для
консолідації, об’єднання. У нашому церковному гімні ми молимо: «Боже, нам
єдність подай».

Саме зараз ми бачимо неймовірну потугу об’єднаних зусиль: у праці
волонтерів, у мобілізації населення, у щедрих пожертвах на потреби армії, у
допомозі вимушеним переселенцям із Криму і Сходу. Усе це – діла милосердя, і
саме вони стягають на нас благословення Неба. Нас має єднати не лише горе,
небезпека, страх, а й розуміння спільної долі і спільного майбутнього.
Закликаємо всіх і надалі витривало крокувати дорогою правди та свободи,
щодня будувати наше майбутнє ревною молитвою, солідарністю зі
стражденними і потребуючими, підтримкою всіх ініціатив, державних і
громадських, скерованих на захист нашої Батьківщини та утвердження в
нашому народі Божого спасенного Закону. Ми схиляємо свої голови перед
усіма героями, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави, за
гідність кожного українця, кожного європейця.
Висловлюємо щирі співчуття їхнім родинам, як рівно ж близьким і рідним
усіх загиблих під час військових дій на Сході України. Скеровуємо особливі
слова визнання до всіх, які сьогодні з подиву гідною самопожертвою стоять на
фронті нашої спільної свободи, і дякуємо тим, хто своєю великодушністю та
особистою жертвою свідчить про Божі істини в час війни й великих моральних
викликів.
Заявляємо про нашу близькість до родин поранених, позбавлених даху над
головою та наражених на різноманітні небезпеки. Запевняємо їм молитовну
підтримку та закликаємо всіх священиків посилювати пастирську солідарність з
усіма потерпілими. Заохочуємо всіх вірних УГКЦ і людей доброї волі в Україні
та в міжнародній спільноті до посиленої спільної праці задля зменшення
страждань та зцілення духовних і тілесних ран українців. Закликаємо всіх, хто
нас почує, до конкретних євангельських діл милосердя. Ми не приречені
обставинами, ми можемо і повинні діяти!
Перед нами – вибори до Верховної Ради України. В час стрімкого переходу,
ці вибори виявляються чи не найскладнішими й найважливішими в історії
нашої держави. Тому нині нам потрібна єдність – об’єднання не навколо
політичних фігур, а навколо спільного розуміння нашого майбутнього.
Минула зима всім нам показала, наскільки необхідний нам чесний і
незалежний парламент, наскільки важливим є вибір кожного депутата і яка
величезна ціна їхньої нечесності та помилки.
Сьогодні наш політичний устрій залежить від нас, бо Господь Бог, Джерело
всієї влади, доручив її народові. Тому наша відповідальність – привести до
влади чесних і мудрих політиків. Можливо, кожен зокрема не має надто
великого впливу на політиків чи ситуацію, але, будьмо певні, навіть один голос,
один чесний вибір, може бути вирішальним на локальному рівні і сприяти
спільному правильному рішенню в масштабах всієї країни.

Не перекладаймо відповідальності на інших, робімо свій вибір мудро і чесно.
У такий непевний час легко спокуситися на улесливі гасла популістів, які
породжують паніку та спонукають до порожнього критиканства. Критика
доцільна, якщо її метою є спільне благо. Конструктивна критика сприяє єдності,
тоді як критиканство і політиканство – від неї віддаляють. Не вірмо тим, хто
обіцяє блискавичне вирішення всіх проблем. Україні потрібні глибинні і
послідовні реформи у дуже багатьох сферах, як це виявили політична та
економічна криза, а тим більше війна. Для реформ ми потребуємо мудрості і
мужності політиків та єднання народу, адже реформи, напевно, будуть болісними
та довготривалими. Слід без зволікань починати їх впроваджувати. Український
народ, після Майдану, справедливо очікує реформ, навіть їх вимагає.
Важливо, - як вже було сказано, - що причини з’ясовано: усі ми бачимо, як
кровоточить у нас виразка корупції, грошолюбства, подвійної моралі та
безкарності у зловживанні владою. Це передусім духовні болячки, а тому в духові
знаходьмо і ліки від них.
Звертаємося до політиків – чинних і тих, що будуть обраними. Ви приходите
до влади в неймовірно складний час. Зараз не пора втішатися здобутими благами
– це час жертовності. Довірена вам влада передбачає насамперед відповідальність
перед людьми, які вам довірилися. Нехай завжди буде перед вами жертва
Небесної сотні Майдану, а тепер уже й тисяч загиблих українських воїнів і
мирних мешканців Сходу. Нехай це стане мірилом для кожного вашого рішення.
Ми довірилися Богові і пішли паломницьким шляхом гідності та свободи. Це
довге паломництво й далеко не кожен стане свідком його щасливого завершення.
Мойсей, обраний Богом, і той не побачив. І Патріарх Йосиф, який виводив нас із
дому неволі, також не діждав. Бачив тільки Митрополит Андрей, та й то лише в
дарованій йому передсмертній візії. Не побачать уже й Герої Небесної сотні. Але
всі, тут згадані, мають одну спільну рису: вони – вели і йшли до кінця, передаючи
естафету нам. Будьмо ж вірні їхньому провідництву!
Перед нами багато непевності: ми не знаємо, якою ця дорога буде і скільки
вимагатиме жертв, скільки воїнів світла буде потрібно, щоб вивести нас із пітьми.
На багато питань ми не маємо відповіді. Ніхто не має. Відповідь має лише Господь,
який каже: «Не бійтеся! Ідіть! Я буду з вами!» У цьому ми можемо бути певними.
Тому йдімо разом із Богом!
Благословення Господнє на вас!
Від імені Синоду Єпископів УГКЦ
† СВЯТОСЛАВ
Дано у Львові-Брюховичах,
дня 13 вересня 2014 року Божого,
в празник Положення чесного пояса Пресвятої Богородиці

Папа Франциск: воскресіння і злука з Христом – це мета
християнського життя
Шлях християнина звершується у Воскресінні. Видається, що іноді й християни мають
трудність вірити у те, що після смерті їхні тіла воскреснуть. Про це проповідував Папа
Франциск під час Святої Месу у каплиці «Дому Свято Марти» у Ватикані у п’ятницю, 19
вересня 2014 року. Єпископ Риму прокоментував слова літургійного читання, що призначене
Римо-Католицькою Церквою на цей день, а саме, біблійний уривок із першого Послання
святого апостола Павла до Корінтян.
Святіший Отець пригадав, що тогочасні християни Корінту вірили у те, що Христос воскрес із
мертвих і що Він далі нами опікується із Небес, однак, виникав сумнів щодо нашої смерті, що
буде після нашого переходу до вічності: чи ми також воскреснемо? Корінтяни мали дещо
відмінне уявлення про перехід із цього світу; вони вірили, що після смерті їх чекає потойбічне
життя, що вони не підуть до пекла, а потраплять десь у космос, у небесну сферу, де їхня душа
(і лише душа) буде перед Господом Богом.
Вселенський Архиєрей зазначив, що також свята Магдалина та святий Петро зустрілися із
подібною трудністю у день воскресіння Ісуса, коли прибігли до гробу і побачили лише
похоронні пов’язки. Вони гадали, що тіло Спасителя викрадено із гробу. Їм було важко
розумом збагнути справжнє воскресіння, зрозуміти той перехід від смерті до життя через
воскресіння з мертвих. Вони повірили у воскресіння Ісуса, бо були наочними свідками цього
факту, але мали трудність щодо нашого воскресіння. Щоб роз’яснити цю справу, святий
апостол Павло каже: «Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, як же ж
деякі із вас кажуть, що нема воскресіння мертвих?» (1.Кор. 15, 12). Святий Дух, Якого ми
отримали під час Святого Таїнства Хрищення, повністю нас перемінює, аж до миті нашої
повної переміни – воскресіння. Папа наголосив, що святий Павло говорить про переміну
наших тіл у воскресінні. А це є нашим майбутнім, яке нас дещо лякає, бо нам, іноді, важко
зрозуміти цей момент. Святіший Отець теж додав, що наше воскресіння буде немов
пробудження.
За словами Єпископа Риму, спокуса не вірити у воскресіння наших тіл існувала вже від самих
початків Христової Церкви. Святий Павло, щоб підтримати на дусі християн пригадує, що
перейшовши через смерть та воскресіння, ми будемо з Ісусом. Завдяки воскресінню з мертвих,
будемо з Христом Господом із нашою душею і тілом. Папа також додав, що те воскресіння
розпочинається вже тут на землі, якщо ми є з Ісусом, якщо крокуємо нашим християнським
шляхом разом із Ним. Саме таким є шлях до воскресіння. А страх перед воскресінням зникне,
якщо будемо перебувати з нашим Спасителем вже тепер.
ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 22. 09 - 28.09. 2014

LITURGY TIMETABLE 22. 09 - 28.09. 2014

Вівторок - 5.00 вечора Архиєрейсь - Tuesday - 5.00pm Episcopal Divine
ка Служба Божа.
Liturgy.
Середа - 7. 30 ранку Служба Божа на Вудвіл.
Четвер - 10.30 Похорон бл. п. Стефана Костишин.

Субота, 27.09, празник Воздвиження Чесного
Хреста - 11.00 Служба Божа.
Неділя після Воздв. Чесного Хреста - 28.09.2014
10.00 - Служба Божа за бл. п. Михайла
Місяйло у 7 р. см. Нам. дружини і родини.
11.30 - Служба Божа в англ. мові.

Wednesday - 7.30 am Liturgy on Woodville.
Thursday- 10.30am Funeral for Stephan Kostyshyn.
Saturday The Universal Exaltation of the Precious
and Life-Giving Cross 27.09 - 11.00 am Liturgy.
Sunday after the Exaltation of the Cross 28.09
10.00аm - Liturgy.
11.30am - Liturgy, Eng.
Woodville Liturgy - 9. 30am

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

