VII-мa Неділя після Зіслання Святого Духа,

VII Sunday after Pentecost,

27.07.2014

TROPAR tone 6

ÒÐÎÏÀÐ глар 6
Aíãåëñüêi ñèëè íà ãðîáiì òâîїì* i òi, ùî ñòåðåãëè,
çìåðòâiëè* i ñòîÿëà Ìàðiÿ ó ãðîái,* øóêàþчè
ïðåчèñòîãî òiëà òâîãî.* Ïîëîíèâ òè àäà, òà íå
ñïîêóñèâñÿ íèì,* çóñòðiâ ºñè Äiâó, äàðóþчè æèòòÿ.*
Âîñêðåñëèé ç ìåðòâèõ Ãîñïîäè ñëàâà Òîái!

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.

Ñëàâà Îòöþ i Ñèíó i Ñâÿòîìó Äóõîâi І íèíi i
ïîâñÿêчàñ i íàâiêè âiêiâ. Àìiíü.
Æèòòºíàчàëüíîþ äîëîíåþ* óìåðëèõ iç
ìðÿчíèõ äîëèí* Æèòòºäàâåöü âîñêðåñèâ óñiõ Õðèñòîñ Áîã,* âîñêðåñåííÿ ïîäàâ ëþäñüêîìó
ðîäîâi.* Âií áî âñiõ Ñïàñèòåëü, âîñêðåñåííÿ i
æèòòÿ, i Áîã óñiõ.

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

ÏÐÎÊIÌÅÍ гëàñ 6

KONDAK tone 6

PROKIMEN tone 6

íàñëiääÿ Lord save your people and bless your inheritance.

Ñïàñè Ãîñïîäè ëþäåé òâîїõ, i áëàãîñëîâи
òâîº. Äî òåáå, Ãîñïîäè, âçèâàòèìó, Áîæå ìié, ùîá To you, my God, I turn and cry out, do not turn

íå âiäâåðòàâñÿ òè ìîâчêè âiä ìåíå.
AÏÎÑÒÎË

Äî Римлян ïîñëàííÿ Ñâ. Àï. Ïàâëà чèòàííÿ.
Áðàòòÿ, ìè, ñèëüíi, ìóñèìî íåñòè íåìîчi
кâîëèõ, à íå ñàìèì ñîái äîãîäæàòè. Êîæíèé ç íàñ
íåõàé íàìàãàºòüñÿ äîãîäèòè áëèæíüîìó íà äîáðî,
äëÿ çáóäóâàííÿ. Áî é Õðèñòîñ ñîái íå äîãîäæàâ, à ÿê
íàïèñàíî: Çíåâàãè òèõ, ùî òåáå çíåâàæàþòü, óïàëè
íà ìåíå. Âñå áî, ùî áóëî íàïèñàíå äàâíiøå, íàïèñàíå
íàì íà íàóêó, ùîá ìè ìàëè íàäiþ чåðåç òåðïåëèâiñòü
i óòiõó, ïðî ÿêi íàñ íàâчàº ïèñàííÿ. Áîã æå
òåðïåëèâîñòè i óòiõè íåõàé äàñòü âàì , ùîá ви між
робою бтли однієї¢дтмки за Хрирсом Iñóñîì, ùîá âè
îäíîäóøíî, îäíèìè óñòàìè ñëàâèëè Áîãà é Îòöÿ
Ãîñïîäà íàøîãî Iñóñà Õðèñòà. Òîìó áóäüòå
приязливі один до однîãî, ÿê i Õðèñòîñ áóâ äî âàñ
íà ñëàâó Áîæó.

АЛИЛУЯ
Õòî æèâå â ïîìîчi Âñåâèøíüîãî, ïiä ïîêðîâîì Áîãà
íåáåñíîãî îñåëèòüñÿ.
Ñêàæå Ãîñïîäåâi: Çàñòóïíèê ìié ºñè i ïðèáiæèùå
ìîº, Áîã ìié i íàäiþñÿ íà íüîãî.
ЄВАНГЕЛІІЄ
Âiä Матея ñâ. ªâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ.

Â òîé чàñ, ÿê Iñóñ âiäõîäèâ, ñëiäîì çà íèì ïiøëè äâà
ñëiïöi, êðèчàчè: Ïîìèëóé íàñ ñèíó Äàâèäiâ! I êîëè âií
óâiéøîâ äî õàòè, ñëiïöi ïðèñòóïèëè äî íüîãî, i âií
ñïèòàâ їõ: чè âiðóºòå, ùî ÿ ìîæó öå çðîáèòè? - Òàê,
Ãîñïîäè! - âîíè éîìó âiäïîâiëè. Òîäi âií äîòîðêíóâñÿ
äî їõíiõ îчåé, êàæóчè: Íåõàé âàì ñòàíåòüñÿ çà âàøîþ
âiðîþ! I âiäêðèëèñÿ їõíi îчi. Iñóñ ñóâîðî íàêàçàâ їì:
Ãëÿäiòü, ùîá íiõòî íå çíàâ ïðî öå. Òà âîíè âèéøîâøè,
ðîçãîëîñèëè ïðî íüîãî чóòêó ïî âñié êðàїíi. ßê âîíè
âèõîäèëè, ïðèâåëè äî íüîãî íiìîãî, ùî áóâ
áiñíóâàòèé. Êîëè æ âií âèãíàâ áiñà, íiìèé ïîчàâ
ãîâîðèòè, i ëþäè äèâóâàëèñÿ, êàæóчè: Íiêîëè чîãîñü
òàêîãî íå áàчåíî â Içðàїëi. Ôàðиñåї æ ãîâîðèëè: Âií
âèãàíÿº áiñiâ êíÿçåì áiñiâñüêèì! Iñóñ îáõîäèâ óñi
ìiñòà i ñåëà, íàâчàþчè â їõíiõ ñèíàãîãàõ, ïðîïîâiäóþчè
ªâàíãåëiº Öàðñòâà òà âèãîþþчè âñÿкт õâîðîáó é
íåäóãó.

away from me in silence.
APOSTOL READING

A reading of the letter of St. Paul to the Romans
Brethren, we who are strong ought to bear with the failings
of the weak, and not to please ourselves; let each of us
please his neighbour for his good, to edify him. For Christ
did not please himself; but, as it is written, “The reproaches
of those who reproach thee fell on me.” For whatever was
written in the former days was written for our instruction,
that by steadfastness, and by the encouragement of the
Scriptures we might have hope. May the God of steadfastness and encouragement grant you to live in such harmony
with one another, in accord with Christ Jesus, that together
you with one voice may glorify the God and Father of our
Lord Jesus Christ. Welcome one another, therefore, as
Christ has welcomed you, for the glory of God.

ALLELUIA

He who lives in the aid of the most high, shall
dwell under the protection of the God of heaven.
He says to the Lord: You are my protector and my
refuge, my God, in whom I hope.
GOSPEL

A reading from the Holy Gospel according to Matthew
At that time as Jesus passed on from there, two blind men
followed him, crying aloud, “Have mercy on us Son of David.” When he entered the house, the blind men came to
him, and Jesus said to them, “Do you believe that I am able
to do this?” They said to him, “Yes Lord.” Then he
touched their eyes, saying, “According to your faith be it
done to you.” And their eyes were opened. And Jesus
sternly charged them, “See that no one knows it.”But they
went away and spread his fame through all the district. As
they were going away, behold, a dumb demoniac was
brought to him. And when the demon had been cast out,
the dumb man spoke; and the crowds marvelled saying,
“Never was anything like this seen in Israel.” But the Pharisees said, “He casts out demons by the prince of demons.”
And Jesus went about all the cities and villages, teaching in
their synagogues and preaching the gospel of the kingdom,
and healing every disease and infirmity among the people.

Communion Verse
Praise
the
Lord
from the heavens; praise Him in
Хвалісе Горподаз небер, хвалісе його в вишніх.
the
highest.
Alleluia.
(3 times)
Алилтя (3 рази)
Причарний

Сьогодні.

8.30 - Служба Божа за всіх парафіян.
10.00 - Вудвіл, празнична Служба Божа.

Третя таца - збірка на Петрів Гріш.

ПОЗДОРОВЛЕННЯ.

Засилаємо вітання для о. диякона Володимира з днем його іменин в день св. Володимира. Бажаємо
йому щедрого божого благословення, міцного здоров’я на Многії Літа.

“Єднаймося в дусі та ділі, щоб запобігти злу, яке поширюється на Європу та весь світ”,
– владика Борис (Ґудзяк)
У листі-співчуття, з яким президент УКУ, єпископ єпархії Святого Володимира Великого в Парижі Борис (Ґудзяк)
звернувся до сімей загиблих у малазійському "Боїнгу 777", ідеться про те, що терористи замахнулися на Богом
дану гідність жертв, бо, окрім того, що обірвали їхні життя, ще й знущалися над тілами після смерті.
Усім родичам та співгромадянам жертв терористичної атаки на малазійський лайнер MH17
Дорогі брати і сестри!
Неймовірна трагедія сталася з 298 громадянами Нідерландів та багатьох інших країн: Малайзії, Австралії,
Індонезії, Сполученого Королівства, Німеччини, Бельгії, Філіппін, Нової Зеландії, Канади та Сполучених Штатів
Америки.
Теракт жорстоко обірвав надійні, творчі, плідні життя сотень невинних людей. Їхня Богом дана гідність
була вкрай зневажена: їхні життя знищені, але терористи продовжували їх принижувати навіть після смерті –
коли не дозволяли похоронити останки.
Від імені усіх віруючих Української Греко-Католицької єпархії у Франції, Бельгії, Люксембурзі,
Нідерландах та Швейцарії та від імені всіх українців, які живуть в цих країнах, я висловлюю наше глибоке
співчуття та духовну солідарність.
Цими днями ми відправляємо панахиди за невинно вбитих жертв. Президент України Петро Порошенко
сказав: “Ми, українці, останні півроку проливаємо сльози через насильство, тероризм і війну в нашій
країні. Сьогодні ми проливаємо їх разом із вами. Українці думали, що вже вичерпалися всі наші сльози, але це не
так – вони існують, і сьогодні наші сльози та молитви з вами”.
Ми зворушені гідністю відповідей ваших урядів, Церков, релігійних згромаджень, громадянського
суспільства та громадянам, особливо – реакцією родичів жертв. Хай єдність та спільність голландців та всіх
людей, які несуть тягар наслідків цього жахливого злочину, служить натхненням для усього світу у цей час
трагедії та глибокого морального замішання і заціпеніння.
Скорбота та тривога воєнного часу для українців є ще більшою через злочинну нелюдськість, яка сталася у
нашому небі і на нашій землі. Нас одночасно мучить заподіяне насильство, і нам соромно через негідне
ставлення до тіл померлих. Важко знайти слова, щоб описати наше безсилля перед цією жорстокістю, яка є зараз
в Україні. Ми просимо вибачення за те, що не змогли зробити більше. Зараз просимо у Господа мудрості та
стійкості, щоб зрозуміти та діяти за Божею волею.
Впродовж багатьох місяців українці робили все, що могли. Віч-на-віч протистояли злу мирними
демонстраціями, нічними чуваннями посеред холодної зими, та безперервною молитвою на площах України та
багатьох країн світу. Їх били, катували, вбивали перед камерами з усього світу. Україна втратила сотні своїх
найкращих громадян, - найкращих із найкращих. Ми втратили територію. Величезною ціною, але українці
здобули гідність та єдність. Ми страждаємо від авторитарного насильства, яке інші принесли на нашу землю і яке
завдало страждання також і Вам. Сьогодні це страждання зближує нас і надає нам спільну мету.
Єднаймося в дусі та ділі, щоб запобігти злу, яке поширюється на Європу та на увесь світ. Ми віддані
молитві, свідченню та діялогу із усіма людьми доброї волі. Підтримуймо одне одного Євангельською
обіцянкою , що зло буде подолане, і що тільки у Бозі ми знайдемо життя істинне.
Вічная пам’ять невинним жертвам!
ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 28.07 – 3.08.2014

Понеділок, празник св. Володимира
7.30 Служба Божа.
Середа, Четвер, П`ятниця - 7.30 Служба Божа.
VIIІ Неділя після Зісл. Св. Духа 3.08.14
10.00 - Служба Божа за бл. п. Дарії Голіян у 5 р.
см., і за бл. п. Наталки Пивовар у 8 р. см. Нам.
родини., і за бл. п. воїнів першої УНД
”Галичина” . Нам. Дивізійників.
11.30 - Служба Божа в англ. мові для дітей.

Ваш у Христі,

+ Борис Ґудзяк

LITURGY TIMETABLE 28.07 - 3.08.2014

Monday, St. Volodymyr - 7.30аm Liturgy
Wednesday - 7.30 am Liturgy.
Thursday - 7.30 am Liturgy.
Friday - 7.30 am Liturgy.
VIIІ Sunday after Pentecost, 3.08.2014
10.00am - Liturgy.
11.30am - Liturgy for children & youth, Eng.
Woodville - 9.30am Liturgy

