
ТРОПАР (Глас 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. 
Слава Отцю і Сину І Святому Духові І нині і 
повсякчас і навіки вічні. Амінь. 

Кондак (Глас 3) 
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.                                                                                  
                          ПРОКІМЕН       
Співайте Богові нашому, співайте; співайте 
цареві нашому, співайте. 
Всі     народи     заплещіте     руками, 
воскликніть     Богові спасителеві нашому. 
         До Галатів Послання Св. Ап. Павла 
Браття, сповіщаю вас, що Євангеліє яке я бам 
проповідував, не від людей; бож я його не 
прийняв, ні навчився від людини, а через 
об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою 
поведінку колись у юдействі, про те, що я 
жорстоко переслідував Церкву Божу та 
руйнував її. Я визначався серед багатьох 
ровесників з мого роду, бувши запеклим 
прехильником передань моїх предків. Та коли 
той, хто вибрав мене вже від утроби моєї 
матері і покликав своєю благодаттю, зволив 
обявити в мені Сина свого, щоб я проповідував 
його між поганами, я негайно, ні з ким не 
радившись, не пішов у Єрусалим до тих,що були 
апостолами перед мною, але пішов в Арабію і 
потім повернувся в Дамаск. Три роки після 
того пішов я в Єрусалим відвідати Петра. 
Іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, 
брата Господнього. 

АЛИЛУЯ 

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

 
ЄВАНГЕЛІЯ ВІД ЛУКИ 

В той час пішов Ісус у місто, що звется Наїн, і з 
ними ішли його учні й сила народу. Коли вони 
наблизились до міської брами, аж ось виносили 
мертвого сина, єдинородного матері своєї, що 
була вдовою. І було з нею немало людей з міста. 
Побачивши її, Госпрдь зглянувся над нею і сказав 
до неї: Не плач. І, приступивши, доторкнувсь до 
мар, а ті, що несли зупинились. Тоді Ісус 
сказав: Юначе, кажу тобі, встань! І мертвий 
підвівся, і почав говорити. Він віддав його 
матері. Страх огорнув усіх, і вони 
прослявляли Бога, кажучи: Великий пророк став 
між нами, і Бог навідався до народу свого. 

       XX Неділя після Зіслання Святого Духа        

 XX Sunday after Pentecost                                                  26.10.2014

   Troparion (Tone 3):       

Let the heavens be glad, let the earth rejoice,* for the Lord 
has done a mighty deed with His arm.* He trampled death by 
death.* He became the first-born of the dead;* He saved us 
from the abyss of Hades and granted great mercy to the 
world. 

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

                  Kontakion (Tone 3):                                                                
You rose from the tomb, O compassionate Lord,* and led us 
out from the gates of death.* Today Adam exults and Eve 
rejoices,* and the prophets together with the patriarchs un-
ceasingly acclaim* the divine might of your power. 

                                             Prokimenon                                                              
Sing  to  our  God,  sing;  sing  to  our  King,  sing.                                                
Clap your hands, all you nations; shout unto God with the 
voice of joy. 

                                            Epistle: 
A  reading  from  the  epistle  of  St.  Paul  to  the  Galatians                            

Brethren, for I would have you know, that the gospel which 
was preached by me is not man's gospel. For I did not re-
ceive it from man, nor was I taught it, but it came through a 
revelation of Jesus Christ. For you have heard of my former 
life in Judaism, how I persecuted the church of God violently 
and tried to destroy it; and I advanced in Judaism beyond 
many of my own age among my people, so extremely zeal-
ous was I for the traditions of my fathers. But when he who 
had set me apart before I was born, and had called me 
through his grace, was pleased to reveal his Son to me, in 
order that I might preach him among the Gentiles, I did not 
confer with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to 
those who were apostles before me, but I went away into 
Arabia; and again I returned to Damascus. Then after three 
years I went up to Jerusalem to visit Cephas, and remained 
with him fifteen days. But I saw none of the other apostles 
except James the Lord's brother. 

                                       Alleluia                                                                 
In You, O Lord, have I hoped that I may not be put to shame 
for ever.  

Gather to Him His devout ones, who with sacrifice make 
covenant with Him.  

GOSPEL  

     A reading from the Holy Gospel according to Luke   

At that time, Jesus  went to a city called Nain, and his              

disciples and a great crowd went with him. As he drew near 

to the gate of the city, behold, a man who had died was be-

ing carried out, the only son of his mother, and she was a 

widow; and a large crowd from the city was with her. And 

when the Lord saw her, he had compassion on her and said 

to her, "Do not weep." And he came and touched the bier, 

and the bearers stood still. And he said, "Young man, I say 

to you, arise." And the dead man sat up, and began to speak. 

And he gave him to his mother. Fear seized them all; and 

they glorified God, saying, "A great prophet has arisen 

among us!" and "God has visited his people!" 



           СЬОГОДНІ 

10.00 - Служба Божа за бл. п. Александра i Марії Мілан. Нам. родини.   

11.30 - Служба Божа в англійській мові. Сьогодні, у неділю 26-го жовтня, в Україні 

відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради України. Помолімся сьогодні за успішні 

вибори до нового Парламенту. 

                                                     ПОВІДОМЛЕННЯ. 
 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. 

 
 CLOTHING BAZAAR   ‘Protection of Mother of God’  11.30 am 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                                                                                                                                                                                                                       

 

 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 

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

LITURGY TIMETABLE 27.10 - 2.11.2014   

Tuesday   - 7.00am Liturgy.        

Wednesday - 6.00pm   Liturgy& Panachyda   for 
Anna Nadolskyj.     

Friday - 9.30am Liturgy.       

XXІV Sunday after Pentecost, 
2.11.2014  

10.00 am - Liturgy for Stephan Kostyshyn.  
11.30am - Liturgy for children & youth, Eng.   
 

 
 
 

Woodville - 9.30am   

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 27.10 – 2.11.2014   

Вівторок  - 7.00 Служба Божа. 

Середа - 6.00 вечора Служба Божа і Панахида 
за бл., п. Анни Надольської у 40 д. см. Нам. 

родини.  
П’ятниця - 9.30 Служба Божа. 
XХІ Неділя після Зісл. Св. Духа, 2.11.2014  

10.00 - Служба Божа за бл. П. Стефана 
Костишин у 40 д. см. Нам. родини. Після 

закінчення другої Служби Божої, біля 

пам’ятника, Панахида за св. п. Митрополита 
Андрея Шептицького і за упокій полеглих 
воїнів ЗУНР . 

11.30 - Служба Божа в англ. мові для дітей.   

Читання Святого Письма Reading of the Holy Scripture 

27/10/2014 Йоана 17 

28/10/2014 Йоана 18, 1-14 

29/10/2014 Йоана 18, 15-40 

30/10/2014 Йоана 19, 1-22 

31/10/2014 Йоана 19, 23-42 

1/11/2014 Йоана 20 

2/11/2014 Йоана 21 

27/10/2014 John 17 

28/10/2014 John 18, 1-14 

29/10/2014 John 18, 15-40 

30/10/2014 John 19, 1-22 

31/10/2014 John 19, 23-42 

1/11/2014 John 20 

2/11/2014 John 21 

http://dnz-nazaret.com/blog/

