
                         Антифон 1, Стих:                                                     
Боже, Боже мій, зваж на мене, чому ти оставив 
мене? Далеко від спасення мого слова 
гріхопадінь моїх.. Приспів: Молитвами 
Богородиці, Спасе, спаси нас. Слава і нині: 
Єдинородний Сину:                                                    
                Антифон 3 Стих:                                                       
Господь воцарився, нехай гніваються люди, 
возсідає на херувимах, нехай порушиться земля.                                     
                     Тропар (глас 1):                                                                
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови 
насліддя Твоє, перемоги благовірному народові 
на супротивників даруй і хрестом Твоїм 
охорони люд Твій.                                                            
                           Вхідне:                                                                    
Возносіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся 
підніжжю ніг Його, бо святе воно.                                              
                       Тропар (глас 1):                                                                             
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови 
насліддя Твоє, перемоги благовірному народові 
на супротивників даруй і хрестом Твоїм 
охорони люд Твій. Слава і нині:                                                           
                       Кондак (глас 4):                                                             
Вознісся Ти на хрест волею Своєю. Новому 
людові Твоєму, що Твоє ім'я носить, даруй 
щедроти Твої, Христе Боже. Возвесели силою 
Твоєю благовірний народ, перемоги на 
супротивніків дай йому, що за посібник має 
Твоє оружжя миру, непоборну перемогу.                                
                   Замість Трисвятого:                                                            
Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє 
восекресіння Твоє славимо.                                                                                                                                                                       
                     Прокімен (глас 7):                                                       
Возносіть Господа Бога нашого і поклоняйтеся 
підніжжю ніг Його, бо святе воно.                             
Господь возцарився, нехай гніваються люди.    
                       Апостол:                                                                           
До Коринтян послання св. ап. Павла                    
Браття, слово про хрест – глупота тим, що 
погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. 
Писано бо: «Знищу мудрість мудрих і розум 
розумних знівечу! Де мудрий? Де учений? Де 
дослідувач віку цього?» Хіба Бог не зробив 
дурною мудрість цього світу? А що світ своєю 
мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості, то 
Богові вгодно було спасти віруючих глупотою 
проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки 
мудрости шукають, – ми проповідуємо Христа 
розп'ятого: – ганьбу для юдеїв, і глупоту для 
поган, а для тих, що покликані, – чи юдеїв, чи 
греків – Христа, Божу могутність і Божу 
мудрість.                                                                                         
                           Алилуя                                                           
Пом'яни соньм Твій, що його придбав Ти іздавна.  
Бог же – цар наш перше віку, вчинив спасіння 
посеред землі.                                   

                           First Antiphon, Verse 1:                                             
O God, my God, hear me; why have You forsaken 
me? The words of my transgressions put salvation 
far from me.Refrain: Through the prayers of the 
Mother of God, O Saviour, save us.                                              
Glory. Only-begotten..                                                                             
                   Antiphon, Verse 1:                                                      
The Lord reigns, let the peoples tremble; He is en-
throned upon the cherubim, let the earth quake.                                                              
   Tropar (tone 1):                                                                        
Save Your people, O Lord, and bless Your inher-
itance. Grant victory to Your faithful         people 
against enemies and protect Your                                  
community by Your cross.                                                          
                      Entrance:                                                  
Exalt the Lord our God, and bow in worship at the 
footstool of His feet for it is holy.                                        
            Tropar (tone 1):                                                    
Save Your people, O Lord, and bless Your inher-
itance. Grant victory to Your faithful people against 
enemies and protect Your community by Your 
cross. Glory... now…                                                                      
   Kontakion (tone 4):                                      
By Your own choice, O Christ our God, You were 
lifted on the cross. Grant Your mercies to Your new 
community that bears Your Name. By Your power 
gladden the faithful people and grant them victory 
against enemies. May they have the help of Your 
instrument of peace, the invincible sign of victory.     
                 Instead of "Holy God...":                             
To Your Cross, O Master, we bow in veneration, 
and we glorify Your holy    Resurrection.                   
                   Prokimenon (tone 7) :                                   

Exalt the Lord our God, and bow in worship at 
the footstool of His feet for it is holy.                             
The Lord reigns, let the peoples tremble.                           
                        Epistle: (1Co 1:18-24)                                     
Brethren, the message of the cross is foolishness to 
those who are perishing, but to us who are being 
saved it is the power of God. For it is written: "I will 
destroy the wisdom of the wise, and the learning of 
the learned I will set aside." Where is the wise one? 
Where is the scribe? Where is the debater of this age? 
Has not God made the wisdom of the world foolish? 
For since in the wisdom of God the world did not 
come to know God through wisdom, it was the will of 
God through the foolishness of the proclamation to 
save those who have faith. For Jews demand signs 
and Greeks look for wisdom, but we proclaim Christ 
crucified, a stumbling block to Jews and foolishness 
to Gentiles, but to those who are called, Jews and 
Greeks alike, Christ the power of God and the wis-
dom of God.                                                                      
                             Alleluia                                                                  
Remember Your congregation which You acquired from 
the beginning. But God is our king before the ages;                      
He was wrought salvation in the midst of the earth .          

Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього  
Universal Exaltation of the Precious and Life-Giving Cross                                27.09.2015 



            Євангеліє: Iв. 13-20. 25-28. 30-35)                                                 
У той час, зібрали первосвященники та 
старшина раду й ухвалили Ісуса вбити. І 
привели його до Пилата, кажучи: «Розіпни! 
Розіпни!» Каже Пилат їм: «Беріть його ви і 
розіпніть, я бо жадної провини не знаходжу на 
ньому.» А юдеї йому: «У нас є закон, і за 
законом мусить він умерти, бо він із себе Сина 
Божого зробив.»Як почув те слово Пилат, 
стривожився ще дужче. Повернувся він ще раз у 
Преторію та й каже Ісусові: «Звідкіля ти?» Не 
дав же йому Ісус одвіту. «Зо мною не 
розмовляєш, – каже йому Пилат, – чи не знаєш, 
що в мене влада відпустити тебе і влада 
розіп'ясти тебе?»  І відрік Ісус: «Не мав би ти 
надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано 
згори. Через те на отому, хто мене тобі видав, 
більший гріх.» Тож зачувши ті слова, вивів 
Пилат Ісуса і сів на судівське сидіння, на місці, 
яке має назву Літостротон, а по-єврейському – 
Гаввата. А був то день, коли споготовлювали 
Пасху, близько шостої години. І каже до юдеїв: 
«Ось цар ваш.» Ті ж закричали: «Геть! Геть! 
Розіпни його!» А Пилат їм: «Маю я вашого царя 
розіп'ясти?» І відповіли первосвященики: «Нема 
в нас царя, тільки кесар!» І тоді видав він його 
їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса; і, несучи 
для себе хрест, вийшов він на місце, зване 
Череп, а по-єврейськи Голгота, де його і 
розіп'яли, а з ним двох інших: по одному з 
кожного боку, Ісуса ж – посередині. Пилат же 
звелів написати напис і на хресті його 
примістити. Написано було: «Ісус Назарянин 
Цар Юдейський.» Багато з юдеїв читали той 
напис, місце бо, де розп'ято Ісуса, було близько 
міста. Написано ж напис було по-єврейському, 
по-грецькому і по-римському. А при хресті 
Ісусовім стояли його мати, сестра його матері, 
Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши 
Ісус матір і біля неї учня, що стояв, – а його ж 
любив він, – мовить до матері: «Жінко, ось син 
твій.» А тоді й до учня мовить: «Ось матір 
твоя.» І від тієї хвилі учень узяв її до себе. А по 
тому Ісус, знавши, що все вже довершилося, 
щоб здійснилось Писання, промовив: «Спраглий 
я!» І, скоштувавши оцту, вимовив Ісус: 
«Звершилось»; і схиливши голову, віддав духа. 
Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не 
залишилися в суботу тіла на хресті, – бо був 
Великдень тієї суботи, – то юдеї попросили 
Пилата, щоби переламали їм голінки й 
познімали з хреста. Отож вояки прийшли і 
переламали першому голінки і другому, який 
був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до 
Ісуса й побачили, що він уже мертвий, то 
голінок не перебивали йому, лиш один з вояків 
проколов йому списом бік. І потекла негайно ж 
кров – і вода. І той, який бачив, свідчить те, і 
правдиве свідчення його; і він знає, що говорить 
правду – щоб ви теж увірували. 

        Gospel: (Jn 19:6-11,13-20, 25-28, 30-35)                                   
At that time, after the high priests and elders decided 
to put Jesus to death, they led him to Pilate saying, 
"Crucify him, crucify him!" Pilate said to them, 
"Take him yourselves and crucify him. I find no 
guilt in him." The Jews answered, "We have a law, 
and according to that law he ought to die, because he 
made himself the Son of God." Now when Pilate 
heard this statement, he became even more afraid, 
and went back into the praetorium and said to Jesus, 
"Where are you from?" Jesus did not answer him. 
So Pilate said to him, "Do you not speak to me? Do 
you not know that I have power to release you and I 
have power to crucify you?" Jesus answered (him), 
"You would have no power over me if it had not 
been given to you from above. For this reason the 
one who handed me over to you has the greater 
sin."When Pilate heard these words he brought Jesus 
out and seated him on the judge's bench in the place 
called Stone Pavement, in Hebrew, Gabbatha. It was 
preparation day for Passover, and it was about noon. 
And he said to the Jews, "Behold, your king!" They 
cried out, "Take him away, take him away! Crucify 
him!" Pilate said to them, "Shall I crucify your 
king?" The chief priests answered, "We have no 
king but Caesar." Then he handed him over to them 
to be crucified. So they took Jesus, and carrying the 
cross himself he went out to what is called the Place 
of the Skull, in Hebrew, Golgotha. There they cruci-
fied him, and with him two others, one on either 
side, with Jesus in the middle. Pilate also had an in-
scription written and put on the cross. It read, "Jesus 
the Nazorean, the King of the Jews." Now many of 
the Jews read this inscription, because the place 
where Jesus was crucified was near the city; and it 
was written in Hebrew, Latin, and Greek. Standing 
by the cross of Jesus were his mother and his moth-
er's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of 
Magdala. When Jesus saw his mother and the disci-
ple there whom he loved, he said to his mother, 
"Woman, behold, your son." Then he said to the dis-
ciple, "Behold, your mother." And from that hour 
the disciple took her into his home. After this, aware 
that everything was now finished, in order that the 
scripture might be fulfilled, Jesus said, "I thirst." 
When Jesus had taken the wine, he said, "It is fin-
ished." And bowing his head, he handed over the 
spirit. Now since it was preparation day, in order 
that the bodies might not remain on the cross on the 
sabbath, for the sabbath day of that week was a sol-
emn one, the Jews asked Pilate that their legs be bro-
ken and they be taken down. So the soldiers came 
and broke the legs of the first and then of the other 
one who was crucified with Jesus. But when they 
came to Jesus and saw that he was already dead, 
they did not break his legs, but one soldier thrust his 
lance into his side, and immediately blood and water 
flowed out. An eyewitness has testified, and his tes-
timony is true; he knows that he is speaking the 
truth, so that you also may (come to) believe. 



Замість Достойно: Величай, душе моя, 
Господа, пречесний хрест Господень.                            
Ірмос (глас 8): Таїнственний рай Ти, 
Богородице, що невоздільно виростила Христа. 
Він на землі насадив хресне життєносне древо. 
Йому, що Його нині возносять, поклоняючись, 
Тебе величаємо.                                                    
                        Причасний:                                                           

Знаманувалося на нас світло лиця Твого, 
Господи (Пс 4,7). Алилуя (х3).  

Instead of “It is truly...”: O my soul, magnify the 
most precious Cross of the Lord.                                                          
Irmos (tone 8): You are a mystical Paradise, O 
Mother of God, who though untilled, have brought 
forth Christ. He has planted upon earth the life-
giving Tree of the Cross. Therefore today as we 
raise it on high we bow low and we magnify you.          
                     Communion Verse:                                  

Let the light of Your countenance, O Lord, shine 
upon us (Ps 4:7). Alleluia! (x3) 

                                  Бажаймо і стараймося бути людьми 
 Існують теми, які практично ніколи не перестають бути актуальними. Пропоную 
поміркувати сьогодні над однією з таких тем.  
 Дуже давно, ще перед народженням Ісуса Христа, жив у стародавній Греції філософ 
Діоген. Дехто вважав його великим мудрецем, а дехто навіть юродивим. Про Діогена 
розповідали, що одного гарного сонячного дня він виліз із бочки, в якій жив, і зі свічкою в 
руках почав ходити базаром і розглядатися, немовби чогось шукав. На філософа звернув увагу 
цісар Олександр Македонський і запитав, чого той шукає. На те Діоген цілком серйозно 
відповів: "Шукаю людину".             
 Про ту подію розповідали впродовж багатьох століть. Дивно, але вона не втратила своєї 
актуальності навіть сьогодні, хоча на земній кулі тепер живе понад шість мільярдів людей. 
 Правдоподібно, кожна особа, яка дочитала цей текст до цього місця, не має найменшого 
сумніву, що вона – людина. Дозвольте, одначе, спитати шановних читачів, скільки людей – не 
осіб! – кожний знає.              
 Відразу зроджується запитання: а хто така людина, що її Діоген, цей обдарований 
великою мудрістю чоловік, шукав на базарі. Один загально відомий опис людини такий: це 
особа, поспілкувавшись з якою, приглянувшись до поведінки якої і зрозумівши позицію якої, 
ми стаємо кращими людьми, починаємо іншими очима дивитися на себе, по-іншому 
почуватися і також хочемо позитивно ставитися до інших.        
 Чи зустрічали ви колись таку особу? Скільки таких людей знаєте, з якими щиро бажаєте 
поспілкуватися, бо це приносить вам внутрішнє задоволення.       
 Той, хто жив за радянських часів, напевно пам’ятає намагання комуністичної партії та 
всього залежного від неї державного апарату створити "радянську людину".   
 Пригадуєте, якою мала бути ця особа? Вона повинна була жити в страху, остерігатися 
оригінальних думок або, якщо їй якась така думка спадала, то не розголошувати її ні усно, ні 
письмово. В’язниці і табори були переповнені людьми, які нехтували цим правилом і 
наважувалися думати.               
 Бо думати, вирішувати, наказувати та судити мали право тільки високопоставлені члени 
партії, т. зв. номенклатура. Усі інші громадяни повинні були виховуватися як слухняні, 
підневільні, позбавлені будь-якого почуття відповідальності про добро інших, для яких нібито 
партія і держава мала забезпечити все потрібне для життя. Будь-кому довіряти або на будь-
кого покладатися було небезпечно.           
 Було б добре, якби історики, соціологи, філософи та інші спеціалісти глибоко дослідили 
ті часи. Для чого це потрібно? Бо багато з тих поганих прикмет радянського минулого все ще 
побутує в нашому суспільстві.            
 Пізнати минуле лихо і позбутися його − це одна з передумов повернення до нормального 
розуміння, хто така людина, яка її гідність і якою вона повинна бути в щоденному житті, –
  повернення до нормального стану суспільства, згідного з Божим планом.    
 Коли кажемо, що на світі дуже мало людей і що ми щасливі, якщо мали нагоду з кількома 
з них познайомитися і спілкуватися, то це не вина Творця, а поширене нерозуміння, якою Бог 
хоче бачити людину.               
 У тексті Святої Літургії отця нашого Івана Золотоустого читаємо таку фразу: "Ти з 
небуття в буття привів усе, створив людину на Твій образ і подобу й усякими дарами її 
прикрасив" (молитва перед Трисвятим).          
 Бачимо, що юдеохристиянське поняття людини − на противагу до радянського, за якого 
вона мала бути цілковито підневільна можновладцям – це розуміння свобідної особистості.  



LITURGY TIMETABLE  28.09 - 4.10.2015   

Wednesday, Friday - 8.30 am Liturgy.       
Sunday after the Exaltation of the Cross 
4.10.2015  
10.00am - Liturgy.  

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ  28.09 – 4.10.2015   

Середа, П’ятниця -  8.30 Служба Божа.     
Неділя після Возд. Чесного Хреста, 4.10.15   
10.00 - Служба Божа за всіх парафіян.  
Вудвіл - 9.30 Служба Божа. 

        СЬОГОДНІ 
10.00 - Служба Божа за бл.п. Михайла Гирич у 7 р. см. Нам. дружини і родини., і за бл. п. 
Василя Рикус. Нам. родини. 11.30am - Liturgy, English.   
                       Запрошуємо всіх на обід(вареники) до нашої церковної залі.  
       
                                                         ПОВІДОМЛЕННЯ.  

У неділю 4-го жовтня у нашій  парафії  буде служйтйся тількй одна Служба Божа о год. 
10.00 ранку.  
On Sunday the 4th of October, our Parish will only have one Liturgy at 10:00am.   
 

Служба Божа для дітей буде служитися  - 11-го жовтня о год. 11.30. 
Liturgy for children will be on the 11th of October at 11.30am. 

 
Храмовий Празник - Feast Day. 

Цього року, наш храмовий празник Покров Пресвятої Богородиці і 40-ліття 
посвячення нашої церкви, ми будемо святкувати у неділю 18-го жовтня. У цей день 
буде тільки одна Соборна Служба Божа о год. 10.00, а о 12.00 - празничний обід. 
Запрошуємо Всіх на наш Храмовий Празник.  
This year, the Feast Day, of The Protection of the Mother of God, and the 40th anniversary of the 
blessing of our church, it will be celebrated on the 18th of October. On this day, there will only be 
one Liturgy at 10:00am and at 12:00pm there will be the Feast Day Lunch. We invite you all to join. 
  

На слідуючу неділю 4-го жовтня переводимо годинники на одну годину вперед. 

          Next Sunday, the 4th of October, we will be reverting our clocks one hour forward.  

Вона має не тільки слухати і виконувати якісь приписи, але свобідно, відповідально, з нутра 
своєї природи творити добро. Нагадую, що свобода – це не сваволя (право робити все, що 
тільки заманеться, добре чи лихе). Свавільна особа не відповідає вповні своїй природі, якою 
наділив її Господь Бог.               
 Ми хочемо, щоб в Україні жило багато гідних, свобідних людей. Революція людської 
гідності – це вступ до держави, яку будують справді вільні люди, свідомі свого походження від 
Бога і своєї природи на "Його образ та подобу", покликані чинити одне одному добро і тільки 
добро.                  
 Не буду зупинятися на перечислюванні поодиноких осіб чи груп, котрих сьогодні, хоч 
вони мають великий, може навіть надмірний, вплив на життя спільноти, не вважають за 
людей, про яких ми щойно говорили. Хто вони – усім відомо, і оцінка тих осіб серед громадян 
правильна. Одне тільки хотів би сказати – з такими людьми України не збудуємо, навіть за 
п’ятдесят років.               
 Натомість за останніх кілька років з’явилося щонайменше дві групи людей, від яких 
випромінює щось дуже людське. Це ті, хто взяв до рук зброю, щоб захистити свій народ, 
навіть якщо це станеться коштом власного життя. А друга група – це волонтери, люди різного 
віку, освітнього рівня, походження, соціального стану, які цілком добровільно, інколи 
докладаючи титанічних зусиль, взялися допомагати людям у потребі.      
 Війна не буде тривати вічно. Надіємося, що воєнні дії невдовзі припиняться. Але добро, 
що в серцях щойно згаданих осіб, дарує надію, що таки будемо мати справді свою державу, в 
якій правда, справедливість, суспільне благо будуть доступними для всіх громадян.   
 Згадав ці дві групи – захисників свого народу та волонтерів – не для того, щоб твердити, 
що тільки такі члени суспільства можуть бути справжніми людьми, а щоб показати, скільки 
добра в серцях наших людей. Маю щире бажання, щоб якнайбільше громадян захоплювалися 
прекрасним прикладом і старалися ставати людьми.       
 Можливості бути людиною ніхто не позбавлений, а радше всі ми до цього покликані. Тож 
бажаймо і стараймося бути собою – бути людьми.                                               + ЛЮБОМИР


