XXIII Неділя пірля Зірлання Свясого Дтфа, празник св. великомученика Димитрія,
XXIII Sunday after Pentecost, Holy and glorious great martyr Demetrius the myrrh-yielder - 8.11.2015
ÒÐÎÏÀÐ глар 6

TROPAR tone 6

Ангельські сили на гробі твоїм* і ті, що стерегли,
змертвіли* і стояла Марія у гробі,* шукаючи
пречистого тіла твого.* Полонив ти ада, та не
спокусився ним,* зустрів єси Діву, даруючи
життя.* Воскреслий з мертвих Господи слава Тобі!

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 if You went to meet
the Virgin, with the gift of Life.* о Lord risen from the
dead, Glory to You.

Ñëàâà Îòöþ i Ñèíó i Ñâÿòîìó Äóõîâi, i íèíi i
ïîâñÿêчàñ i íàâiêè âiчні. Àìiíü.
Життєначальною долонею* умерлих із мрячних
долин* Життєдавець воскресив усіх - Христос
Бог,* воскресення подав людському родові.* Він
бо всіх Спаситель, воскресення і життя, і Бог усіх.

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

Спаси Господи людей твоїх, і благослови
насліддя твоє.

KONDAK, tone 6

PROKIMEN tone 6

Lord save your people and bless your inheritance.
До тебе Господи, взиватиму, Боже мій, щоб To you, my God, I turn and cry out; do not turn away
from me in silence.

не відвертався ти мовчки від мене.
AÏÎÑÒÎË

Дî Еуерян ïîñëàííÿ Ñâ. Àï. Ïàâëà чèòàííÿ.
Браття, Бог, багатий милосердям, з великої своєї
любові, якою полюбив нас, мертвих нашими
гріхами, оживив нас разом з Христом: благодаттю
ви спасенні. І, разом із ним, воскресив нас, і разом
посадив у небі у Христі Ісусі, щоб у майбутніх
віках він міг показати надзвичайне багатство своєї
благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо
ви спасенні Благодаттю через віру. І це не від нас:
воно дар Божий. Не від діл, щоб ніхто не міг
похвалитися. Бо ми його створіння, сотворені у
Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед
був приготував, щоб ми чинили.

АЛИЛУЯ
Хто живе в помочі Всевишнього, під покровом
Бога небесного оселиться. Скаже Господові:
Заступник мій єси і прибіжище моє, Бог мій - і
надіюся на нього.
ЄВАНГЕЛІІЄ
Âiä Луки ñâ. ªâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ.

В той час прийшов Ісус в Герасин - околицю, що
проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, попався
йому на зустріч один чоловік з міста, що мав
бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав
не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, він
закричав, припав йому до ніг і сказав сильним
голосом: Що мені, і тобі, Ісусе, сину Бога
Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене! Він бо
велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той
часто хапав чоловіка, і його тоді зв'язали
кайданами та ланцюгами і стерегли, та він
трощив окови, і демон гонив його по пустинях.
Ісус спитав його: Як тобі на ім'я? - Легіон,
відповів той бо багато бісів увійшло в нього. І
вони благали його, щоб він не велів їм іти в
безодню. Як тобі на ім'я? - Легіон, відповів той бо
багато бісів увійшло в нього. І вони благали його,
щоб він не велів їм іти в безодню.

APOSTOL READING

A reading of the letter of St. Paul to the Ephesians
Brethren, God who is rich in mercy, out of the great
love with which he loved us, even though we were
dead through our trespassers, made us alive together
with Christ: by grace you have been saved. He raised
us up with him and made us sit with him in the heavenly places in Christ Jesus, that in the coming ages he
might show the immeasurable riches of his grace and
kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you
have been saved by faith; and this is not your own doing, it is a gift from God - not because of works, test
anyone should boast. For we are his workmanship,
created in Christ Jesus for good works, which God
prepared beforehand, that we should walk in them.

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 Luke

At that time Jesus arrived at the country of
Gerasenes which is opposite Galilee. And as he
stepped out on land, there met him a man from the
city who was possessed by demons; for a long
time he had worn no clothes and he lived not in a
house but among the tombs. When he saw Jesus
he cried out, and fell down before him and said
with a loud voice, "What have you to do with me,
Jesus, Son of the Most High God? I beseech you,
do not torment me." For he had commanded the
unclean spirit to come out of the man. (For many
a time it had seized him; he was kept under guard,
and bound with chains and fetters, but he broke
the bonds and was driven by the demon into the
desert.) Jesus then asked him, "What is your
name?" And he said, "Legion"; for many demons
had entered him. And they begged him not to
command them to depart into the abyss.

Було ж там велике стадо свиней, що паслося на
горі, і демони просили його, щоб він дозволив
їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли
демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося
стадо з кручі в озеро і потонуло. Побачивши що
сталося, пастухи кинулися урозтіч і розповіли
про це у місті і по селах. І вийшли люди
подивитися що сталось. Прибули вони до Ісуса і
найшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів
при ногах Ісуса, одягнений та при умі - і
злякались. Наочні свідки їм розповіли, як
вилікувався біснуватий. Тоді все населення
герасинської округи почали його просити, щоб
він відійшов від них, бо великий страх огорнув
їх. І він увійшов до човна і вернувся. А чоловік,
з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з
ним, але він відпустив його кажучи: Вернися
додому і розкажи все, що Бог зробив тобі.
Пішов той сповіщати по всьому місті, що Ісус
зробив йому.

Now a large herd of pigs was feeding there on the
hillside; and they begged him to let them enter these.
So he gave them leave. Then the demons came out of
the man and entered the pigs, and the herd rushed
down the steep bank into the lake and were drowned.
When the herdsmen saw what had happened, they fled
and told it to the people in the city and in the country.
Then people went out to see what had happened, and
they came to Jesus, and found the man from whom the
demons had gone, sitting at the feet of Jesus, clothed
and in his right mind; and they were afraid. And those
who had seen it told them how he who had been possessed by demons was healed. Then all the people of
the surrounding country asked him to depart from
them; for they were seized with great fear; so he got
into the boat and returned. The man from whom the
demons had gone begged that he might be with him;
but he sent him away saying, "Return to your home
and declare how much God has done for you." And he
went away, proclaiming throughout the whole city how
much Jesus had done for him.

Причасний

Communion Verse

Хвалісе Горпода з небер, фвалісе його в Praise the Lord from the heavens; praise Him in the
вишніф. Алилтя (3 рази)
highest. Alleluia. (3 times)
10.00 - Служба Божа.
11.30 - Служба Божа в англ. мові.

СЬОГОДНІ.

Третя таца на Католицькі місії у світі.

ПОВІДОМЛЕННЯ.

Дорогі парафіяни - Dear Parishioners!

Недавно ви отримали листи на церковний податок. Пожертви можна скласти у
конверті на тацу у церкві, вислати поштою на парафіальну адресу, або заплатити
на наше церковне конто. Це наші деталі. Bank “Dnister” BSB 703 235 A/N 2800073
Not long ago you received a letter in regards to the Church Upkeep Collection. Donations can be placed in an envelope and given during collection during a Liturgy, posted
to the Parish Address (1A Davenport Terrace, Wayville, 5034 SA) or transferred to our
Church account: BSB: 703 235 ACC: 2800073
Ми почали ремонт нашої кухні. Приблизнии кошторис є 30.000 доларів.
Розпочинаємо збірку на цю ціль. Пожертви на ремонт кухні можна скласти у
п. Анни Єлонек, у п. Оксани Косак і п. Теодозія Андрушко. Заохочуємо вас буди
дуже щедрими, щоб покрити кошти на ремонт кухні.
We have began the renovations to our kitchen, with approximate costings of $30,000.
Donations for the renovation of the kitchen can be given to Anna Jelonek, Oksana
Kosak or Theodosij Andrushko. Encouraging you to be as generous as possible so we
can cover the costs of the renovation and have a more functional kitchen for those who
volunteer their time and efforts every week.
Кожного року, перед празником св. Миколая, ми стараємося допомогти
сиротинцю “Зернятко” в Україні. Збіркова листа є в п. Лесі Зуб’юк. Будьмо
щедрі на цю ціль.
In our Parish we have a gather donations for the “Zerniatko” orphanage in Ukraine.
Mrs Lesia Zubiuk has the collection list.

8 листопада – День молитви за сиріт
«День молитви за сиріт» – це день, у який віруючі люди з різних християнських Церков по
всьому світу молитовно просять Бога про захист, благословення та щасливі родини для всіх
дітей-сиріт, а також про Божу ласку для тих, хто приймає та виховує їх у своїх сім’ях. «День
молитви» відбувається щорічно, у другу неділю листопада.
Цього року «Всеукраїнський День молитви за сиріт» відбудеться у неділю, 8 листопада.
Основні заходи проходитимуть у храмах та релігійних громадах під час недільних богослужінь.
Але долучитися до молитви за знедолених дітей може будь-яка людина, просто подякувавши
Господу за свою родину і помолившись за сім’ю для тих, хто про неї ще тільки мріє.
У своєму зверненні з нагоди «Дня сиріт» Глава УГКЦ Патріарх Святослав сказав: «Сирота – це
найбільш незахищена особа в суспільстві. Тому Господь Бог набільше дбає про сиріт. Якщо
хтось сиротам допомагає, чинить милосердя, то Бог винагородить таку особу».
«Наші молитви про Божу ласку до знедолених дітей і їхніх сімей є надзвичайно важливими,
особливо в такі нелегкі для нашої країни часи. Молимося і віримо, що Бог зможе вирішити
проблему сирітства і Україна стане країною без сиріт», – йдеться у повідомленні прес-центру
УПЦ КП.

Глава УГКЦ: «Нам потрібно йти дорогою митрополита Андрея. Бо ця
дорога
є
шляхом
спасіння,
вічного
щастя
і
життя»

Mи звершуємо пам’ять великого пастиря й учителя українського християнства XX століття –
митрополита Андрея. Коли поглянемо на його особу, то побачимо, що він не був бідним, а
належав до високих верств тогочасного суспільства. Він володів достатніми земними благами
та високою освітою свого часу. Та з упевненістю можна сказати, що він не був багачем в
євангельському розумінні. Про це сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав 1
листопада під час урочистої Архиєрейської Божественної Літургії в Патріаршому соборі
Воскресіння Христового УГКЦ в Києві. Із Предстоятелем Церкви співслужили: владика Богдан,
адміністратор Патріаршої курії; владика Володимир, Митрополит і Архиєпископ ІваноФранківський; владика Василь, Єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії; владика Йосафат,
Екзарх Луцький; владика Михайло, Єпископ Сокальсько-Жовківської єпархії; владика Ярослав,
Єпископ Самбірсько-Дрогобицької єпархії; владика Дмитро, Єпископ Бучацької
єпархії; владика Тарас, Єпископ Стрийської єпархії; владика Богдан, Єпископ-помічник
Стрийської єпархії; владика Михайло, Екзарх Одеського та Адміністратор Кримського
екзархатів; владика Василь, Екзарх Харківський; владика Теодор, Єпископ-помічник
Тернопільської архиєпархії; владика Йосиф, Єпископ-помічник Київської архиєпархії.
Продовжуючи своє пастирське слово, Предстоятель Церкви додав, що в центрі служіння
всякого праведного пастиря повинні бути немічні, вбогі та потребуючі. Коли владика Андрей
став єпископом, він пише перше своє єпископське послання: «Я би вже сьогодні бажав, коли би
воно було можливе, щоб у світі не було терпіння та біди, щоб усі ви… були й на цім світі, і
навіки - щасливі. Я так хотів би обтерти сльози з очей тих, хто плаче, потішити кожного, хто
сумує, покріпити кожного, хто слабкий та немічний, уздоровити кожного, хто хворий,
просвітити кожного, хто темний. Я хотів би стати всім для всіх, щоб усіх спасти».
«Цього урочистого дня Господь для нашої духовної поживи посилає своє глибоке і
животворяще Слово. Ми ж чули сьогодні у Євангелії притчу про багача і Лазаря, яку знають
навіть маленькі діти, які вчаться Катехизму. У ній євангелист Лука описує приклад
несправедливого суспільства, в якому існує глибока прірва між багатими та бідними», - пояснив
Предстоятель УГКЦ. Бо один, багач, щодня бенкетує, а інший, Лазар, перед воротами в багача
щодня помирає з голоду, втрачаючи людську гідність. «У такій іконі крайньої несправедливості
мудрий читач питає себе: де є Бог? Щоразу, коли бачимо суспільну нерівність, навіть невіруючі
питають: де є Бог?» - продовжив проповідник.

«Бог – присутній у вбогому. Він є в тій людині, яка, можливо, знаходиться на найнижчому
щаблі суспільної піраміди. Однак Царство Небесне у цій притчі змальовано як перевернена
піраміда, що є цілком протилежною до цього несправедливого середовища. Тож той, хто був
відкинений цим світом, є найближче до Бога. А той, хто в земному житті випинається наверх і
живе тільки для себе самого, є найдальше від Нього, - зазначив він і додав: - Бо наше дочасне
життя – це мить порівняно з вічністю. А смерть не кінець, а лише подія в нашому житті,
момент переходу з дочасності до вічності.
«Якщо шукаємо Божої помочі, то віднайдімо руку вбогого, яку Господь простягає до нас. Коли
шукаємо сили і правди Божої, будьмо близько до вбогого, а тоді побачимо, що сила і
благодать Божа – не забариться. Бог є близько, та потрібно мати відкриті очі й серце, щоб Його
побачити в Лазарі, який є поруч із нами», - завершив Глава і Отець УГКЦ.
Наприкінці Блаженніший Святослав зауважив, що, святкуючи сьогодні пам'ять великого
учителя та пастиря нашої Церкви, ми повинні йти його дорогою всі разом: єпископи,
священики та всі миряни. «Бо це є втіленням того Божого Слова, яке ми сьогодні чуємо. Це
дорога спасіння, дорога вічного щастя і життя. Сьогодні митрополит Андрей урочисто
повертається до княжого Києва своєю глибокою мудрістю, соціальною наукою і увагою до
бідних у тілі своєї Церкви, яка тут зібралася з усієї України. Просімо його, щоб він сьогодні,
перебуваючи в небесних оселях на лоні Авраама, заступався за нас», - сказав Верховний
Архиєпископ УГКЦ.

ЗБІРКА НА РЕМОНТ ЦЕРКОВНОЇ КУХНІ
Родина Болецьких
Ґ. і В. Станко
КУ 1-ої УД УНА
Т. і А. Андрушко
Родина Горпиняк
К. Кеда
В. і М. Лабаз
С. і Р. Місяило
М. Ткачук
С. Заболоцька
М. Самоиленко
М. Шиховська

СУМА
$ 3000
$ 400
$ 300
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 100
$ 50
$ 20
$ 20

Кошт ремонту кухні $ 30.000

Разом $4.390

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 09.11 – 15.11.2015

Вівторок, Середа, Четвер,
9.30 Служба Божа.

LITURGY TIMETABLE 09.11 - 15.11.2015

П’ятниця - Tuesday - 9.30am Liturgy.
Wednesday– 9.30am Liturgy.
ХХХІV Неділя після Зісл. Св. Духа, 15.11.2015
Thursday - 9.30am Liturgy.
10.00 - Служба Божа за бл. п. Стефана Friday - 9.30 am Liturgy.
Омельчук у 15 р. см. Нам. родини., і за бл. XXІV Sunday after Pentecost, 15.11.2015
п. Марії Кучерук у 10 р.см. і всіх померлих з 10.00am - Liturgy.
родини. Нам. родини.
11.30am - Liturgy, Eng.
11.30 - Служба Божа в англ. мові.
Woodville - 9.30am Liturgy.
o.протоєрей Тарас Горпиняк тел. 8272 6031. Мобільний тел. 0424 405 441.
Fr Taras Gorpynyak, Parish Priest tel/fax 8272 6031 mobile: 0424405441

