XII-тa Неділя після Зіслання Святого Духа,

ХII Sunday after Pentecost
23.08.2015

ÒÐÎÏÀÐ глар 3

Нехай
веселяться
небесні,
нехай
радуються земнії,* бо сотворив владу
рукою
своєю
Господь,*
подолав
смертю смерть, первенцем мертвих
став,* з безодні ада ізбавив нас і подав
світові велику милість.

TROPAR tone 3
Let the heavens rejoice* let the earth be Glad.*
With his arm the Lord has won victory* By his
death the Lord has conquered death* He has become the First Born of the dead,* He has delivered
us from the depths of the abyss* and has granted
great mercy to the world.

KОНДАК ãëàñ 3
Ñëàâà Îòöþ i Ñèíó i Ñâÿòîìó Äóõîâi, і íèíi i
ïîâñÿêчàñ i íàâiêè âiчні. Àìiíü.
Воскрес ти днесь від гробу, Щедрий,* і нас
возвів ти із врат смертних,* днесь Адам
ликує і радується Єва,* а разом пророки з
патріярхами
неперестанно
оспівують*
божественну могутність влади твоєї.

KONDAK tone 3
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and for ever and ever. Amen.

You have risen today from the tomb, О Merciful
One,* and have led us out from the gates of
death.* Today Adam dances for joy and Eve is
glad.* And together, the prophets and Patriarchs
without ceasing sing praise* to the greatness of
your sacred power.

ÏÐÎÊIÌÅÍ гëàñ 3

PROKIMEN tone 3
Співайте Богові нашому, співайте; співайте
Sing
praise
to God sing praise, sing
цареві нашому, співайте.
praise
to
our
King
sing praise!
Всі
народи
заплещіте
руками,
All the nations clap your hands, cry out to God, our
воскликніть Богові спасителеві нашому.

Saviour!

AÏÎÑÒÎË
Дî Коринсын першого ïîñëàííÿ
Ñâ. Àï. Ïàâëà чèòàííÿ.
Браття, пригадую вам, Євангеліє, яке я
вам проповідував, яке ви й прийняли, в
якім і стоїте. Ним ви також спасаєтеся,
коли тримаєте його таким, як я вам
проповідував; інакше ви увірували
надармо. Я бо передав вам найперше те,
що і сам прийняв був: що Христос умер
за наші гріхи, згідно з Писанням, що був
похований, що воскрес третього дня за
Писанням; що зявився Кифі, потім
дванадцятом;
опісля
ж
більш
як
п'ятдесять братів разом, більшість яких
живе й досі, а деякі померли; потім
зявився Якову, згодом усім апостолам; а
наостатку
всіх,
немов
якому
недостойникові, з'явився і мені; бо я
найменший із апостолів, я недостойний
зватися апостолом, бо переслідував
Церкву Божу.

АЛИЛУЯ

На тебе Господи я уповав, щоб не посоро
мився на віки.
Будь мені Господи захисником і домом
прибіжища, щоб спасти мене.

APOSTOL READING
A reading of the first letter of St. Paul to the
Corinthians

Brethren, I would remind you in what terms I
preached to you the Gospel, which you received,
in which you stand, by which you are saved, if
you hold it fast - unless you believe in vain. For
I delivered to you as of first importance what I
also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried,
and he was raised on the third day in accordance
with the Scriptures, and that he appeared to
Cephas, then to the twelve. Then he appeared to
more than five hundred brethren at one time,
most of whom are alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all
the apostles. Last of all, as to one untimely born,
he appeared also to me. For I am the least of the
apostles, unfit to be called an apostle, because I
persecuted the Church of God.
ALLELUIA

In you I have placed my trust О Lord, do
not abandon me.
Be my strength О Lord and my house of
refuge.
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GOSPEL

ЄВАНГЕЛІІЄ
Âiä Матея ñâ. ªâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ.

В сой чар один юнак прирстпив до Іртра і
рказав: Учиселю добрий! Що доброго маю
чиниси, щоб маси жиссы вічне? Іртр рказав
до нъого: чомт називаьш мене добрим?
Ніхсо не добрий сілъки один Бог. Як хочеш
твійси в жиссы, додержтй заповідей. - Яких?
писаь його. Іртр же до нъого: Не вбивай, не
чини перелюбт, не кради, не рвідктй криво,
поважай басъка - масір і люби ближнъого
свого, ык ребе рамого. Каже юнак до нъого:
вре це ы зберіг ізмалкт. чого мені ще бракть?
Якщо хочеш бтси дорконалий, рказав Іртр
до нъого, піди, продай, що маьш, дай бідним,
і бтдеш маси ркарб на небі; посім приходъ і
йди за мною. Почтвши це рлово, юнак
відійшов рмтсний, мав бо велике майно. Тоді
Іртр рказав до рвоэх тчнів: Ірсинно кажт вам:
Тртдно багасомт ввійси в царрсво неберне.
Іще кажт вам: Легше верблюдові перейси
через втшко в голці, ніж багасомт ввійси в
Царрсво Боже. Почтвши це, тчні
здивтвалиръ велъми і рказали: Хсо ж соді
може бтси рпаренний? Іртр глынтв на них
пилъно і мовив: У людей це неможливо,
Богові - вре можливо.

A reading from the Holy Gospel according to Matthew

At that time, a young man came up to Jesus and
kneeling before him said, "Good teacher, what
good deed must I do to have eternal life?" And he
said to him, "Why do you call me good? One
there is who is good. If you would enter life, keep
the commandments." He said to him, "Which?"
And Jesus said, "You shall not kill, You shall not
commit adultery, You shall not steal, You shall
not bear false witness, Honour you father and
mother, and You shall love your neighbour as
your self." The young man said to him, "All these
I have observed, what still do I lack?" If you
would be perfect, go, sell what you possess and
give it to the poor, and you will have a treasure in
heaven; and come follow me." When the young
man heard this he went away sorrowful; for he
had great possessions. And Jesus said to his disciples, "Truly I say to you, it will be hard for a rich
man to enter into the kingdom of heaven. Again I
tell you, it is easier for camel to go through the
eye of a needle than for a rich man to enter the
kingdom of God." When the disciples heard this
they were greatly astonished, saying, "Who then
can be saved?" But Jesus looked at them and said
to them, "With men this is impossible, but with
God all things are possible.
Communion Verse

Причарний

Хвалісе Горподаз небер, хвалісе його в вишніх. Praise the Lord from the heavens; praise Him in
the highest. Alleluia. (3 times)
Алилты (3 рази)
СЬОГОДНІ
10.00 - Служба Божа за Україну у 24 річницю Незалежності, за мир і спокій в

українській державі, за українське воїнство наше, щоб було непоборним і
переможним над ворогами, щоб мир і слава оселилась в українській землі.
11.30am - Liturgy - Eng.

ПОВІДОМЛЕННЯ.

Українрька Громада Південної Аврсралії запроштє вре
громадянрсво на рвясктвання 24-ої річниці Незалежнорсі України,
яке відбтдесьря рьогодні т неділю 23-го рерпня о год. 3.00 по обіді
т Народномт Домі. Управа Громади.
ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 24.08 – 30.08.2015

LITURGY TIMETABLE 24.08 - 30.08.2015

Вудвіл - 9.30 Служба Божа.

Woodville - 9.30am Liturgy.

Понеділок - 10.00 Похорон бл. п. Пaвлини
Левицький.
Вівторок - 9.30 Служба Божа за бл. п. Анни
Надольської.
Середа, Четвер - 7.00 Служба Божа.
П’ятниця, празник Успіння Пр. Богородиці
- 9.30 Служба Божа.
ХІІІ Неділя після Зісл. Св. Духа, 30.08.2015
10.00 - Служба Божа за всіх парафіян.
11.30 - Служба Божа в англ. мові.

Monday - 10.00am Funeral for Paula Lewyckyj.
Tuesday - 9.30am Liturgy for Anna Nadolskyj.
Wednesday - 7.00am Liturgy .
Thursday - 7.00am Liturgy.
Friday - The Dormition of Our Most Holy
Lady, the Mother of God and Ever-Virgin
Mary - 9.30am Liturgy.
XIІІ Sunday after Pentecost, 30.08.2015
10.00аm - Liturgy.
11.30am - Liturgy, Eng.

