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27-МА НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ
ПІСЛЯСВЯТО ВВЕДЕННЯ У ХРАМ
ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ
БОГОРОДИЦІ

27TH SUNDAY AFTER PENTECOST
AFTER-FEAST OF THE ENTRY INTO
THE TEMPLE OF THE MOST HOLY
THEOTOKOS

(СВ. АМФІЛОХІЯ, ЄПИСКОПА ІКОНІЙСЬКОГО (394); І СВ. АМФІЛОХІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО,
ЄПИСКОПА ВОЛИНСЬКОГО (1122). ГОЛОС
2. АПОСТОЛ: ЄФ. 6:10-17 [ЗАЧАЛО 233].
ЄВАНГЕЛІЯ: ЛК. 12:16-21 [ ЗАЧАЛО 66 - ІЗ
26-ОЇ НЕДІЛІ].)

(ST. AMPHILOCIUS, BISHOP OF ICONIUM (394);
AND ST. AMPHILOCIUS OF THE KYIVAN
CAVES, BISHOP OF VOLYN (1122). TONE 2.
EPISTLE: EPH. 6:10-17 [BEGINNING 233].
GOSPEL: LK. 12:16-21 [BEGINNING 66 – OF
THE 26TH SUNDAY].)

Тропар – Голос 2: Коли зійшов Ти до
смерти, Життя безсмертне, тоді ад умертвив Ти сяйвом Божества. Коли ж і померлих із глибин підземних воскресив Ти, всі
сили небесні взивали: Життядавче, Христе Боже наш, слава Тобі.

Tropar – Tone 2: When You descended to
death, О Life Immortal, You destroyed
hades with the lightning of Your Divinity.
And when from the depths You raised the
dead, all the Powers of Heaven cried out: О
Giver-of-life, Christ our God, glory to You.

Тропар – Голос 4: Сьогодні передзображення Божого благовоління і спасіння людей проповідання. У храмі
Божому Діва ясно з’являється і про
Христа всім провіщає, їй же голосно
заспіваймо: Радуйся, промислу Сотворителя сповнення.

Tropar – Tone 4: Today is the foreshadowing of God’s benevolence and the herald
of salvation for the human race. The Virgin
appears openly in the Temple of God, foretelling Christ to all. Let us then with a great
voice, cry out to her: Rejoice, O fulfillment of
the Creator’s dispensation.

Кондак – Голос 2: Воскрес єси із гробу, Всесильний Спасе, і пекло, побачивши чудо, злякалося, і мертві воскресли, а
творіння ж, бачачи, радується разом з
Тобою і Адам веселиться, і світ, Спасе
мій, оспівує Тебе повсякчасно.

Kondak – Tone 2: You arose from the
tomb Almighty Saviour, and hades was terrified on beholding the wonder, and the
dead arose and creation seeing this, rejoices
with You, and Adam is joyful, and the
world, О my Saviour, praises You forever.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Glory to the Father, and to the Son, and to
the Holy Spirit.

Кондак – Голос 4:
Пречистий
Храм Спасів - дорогоцінний чертог і
Діва - священна Скарбниця Божої
слави, сьогодні вводиться в дім Господній, благодать із Собою вводячи;

Kondak – Tone 4: The All-Pure Temple of
the Saviour, the Precious Bridal Chamber
and Virgin, the Sacred Treasure of the Glory
of God, is led today into the House of the
Lord, bringing with her the grace of the Di-2-

що в Дусі Божественнім, яку оспівують ангели Божі: Вона є Оселя Небесна.

vine Spirit. God’s angels hymn her with
chants of praise: For truly she is the heavenly
dwelling.

І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

Both now, and ever, and unto the ages of
ages. Amen.

Богородичний – Голос 6: Заступнице християн усердная, Молитвенице
до Творця надійная, не зневаж молитви грішників, але прийди швидше як
Благая на поміч нам, що з вірою взиваємо до Тебе: Поспіши на молитву і
скоро прийди на благання, бо Ти заступаєшся завжди за тих, що шанують
Тебе, Богородице.

Theotokion – Tone 6: O Protection of
Christians that cannot be put to shame, unchanging mediation unto the Creator, do not
despise the suppliant voices of sinners, but
be quick to come to our aid, O Good One,
who in faith cry out to You: Hasten to intercession and come quickly to make supplication, for You, O Theotokos, always protect
those who honour You.

Прокимен – Голос 2: Господь – моя
сила і моя пісня, і Він став моїм спасінням.
Стих:
Караючи, покарав мене
Господь, але не віддав мене на
смерть.

Prokeimen – Tone 2: The Lord is my
strength and my song, and He has become
my salvation.
Verse: With chastisement the Lord has
chastened me, but He has not given me over
to death.

(Єф. 6:10-17) Браття... Нарешті, мої
брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його! Зодягніться в повну
Божу зброю, щоб могли ви стати проти
хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але
проти початків, проти влади, проти
світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви
дати опір дня злого, і, все виконавши,
витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведности, і взувши
ноги в готовість Євангелії миру. А
найбільш над усе візьміть щита віри,
яким зможете погасити всі огненні
стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово
Боже.

(Eph. 6:10-17) Brethren… Finally, my
brothers, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armour of
God so that you may be able to stand against
the wiles of the devil. For we do not wrestle
against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the world's rulers,
of the darkness of this age, against spiritual
wickedness in high places. Therefore take to
yourselves the whole armour of God, that you
may be able to withstand in the evil day, and
having done all, to stand. Therefore stand,
having your loins girded about with truth, and
having on the breastplate of righteousness and
your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, take the shield of
faith, with which you shall be able to quench
all the fiery darts of the wicked. And take the
helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God.
-3-

Алилуя – Голос 2: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе
Ім’я Бога Якова.
Стих: Господи, спаси царя і вислухай
нас, в який би день ми не звертались до
Тебе.

Alleluia – Tone 2: May the Lord hear you
in the day of affliction, may the Name of the
God of Jacob defend you.
Verse:
Lord, save the king and
hearken unto us on the day we call upon You.

(Лк. 12:16-21) І Він розповів їм притчу, говорячи: В одного багача гойно нива вродила була. І міркував він про себе
й казав: Що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню
свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй: Душе, маєш багато добра, на
багато років складеного. Спочивай, їж
та пий, і веселися! Бог же до нього прорік: Нерозумний, ночі цієї ось душу
твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив? Так буває і з тим, хто збирає для себе, та не багатіє в Бога.

(Lk. 12:16-21) And He spoke a parable to
them, saying: The ground of a certain rich
man brought forth plentifully. And he
thought within himself, saying: What shall I
do, because I have no room in which to store
my fruits? And he said: I will do this. I will
pull down my barns and build bigger ones,
and I will store all my fruits and my goods
there. And I will say to my soul: Soul, you
have many goods laid up for many years.
Take your ease, eat drink and be merry. But
God said to him: Fool! This night your soul
shall be required of you, then whose shall be
those things which you have prepared? So
is he who lays up treasure for himself and is
not rich toward God.

3адостойник – Ірмос – Голос 4:
Ангели, входження
Пречистої бачачи, здивувалися, як Діва входить у Святеє
Святих.

Instead of “It Is Truly Worthy” – Irmos
– Tone 4: Beholding the entry of the AllPure, the angels were struck with amazement, seeing how the Virgin entered into
the Holy of Holies.

Ірмос - Голос 4: До одухотворенного Божого кивоту, нехай не доторкається рука
скверних, уста ж вірних, невмовкаючи,
голосом ангела співаючи, Богородиці нехай з радістю оспівують: Істинно Ти вища за всіх, Діво чиста.

Irmos - Tone 4: Let no profane hand
touch the Living Ark of God, but let the
lips of the faithful, singing ceaselessly to
the Theotokos the words of the angel, cry
aloud with joy: O Pure Virgin, You are
truly high above all.

Причасник: Хваліть Господа з небес,
хваліть Його во вишніх. Алилуя, Алилуя,
Алилуя.

Communion Verse: Praise the Lord from
the heavens, praise Him in the highest. Alleluia, Alleluia, Alleluia.

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
Від суботи 28-го листопада до середи 6-го січня - Різдвяний Піст (Пилипівка)
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Субота, 12-го грудня - Святого Апостола Андрея Первозванного - Апостол України Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 год. вечора.
Неділя, 13-го грудня - Святого Апостола Андрея Первозванного - Апостол України Св. Літургія й Молебень - 9:30 год. рано.
П’ятниця, 18-го грудня - Святого Миколая, Апрхиєпископа Мир Ликійського, Чудотворця - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 год. вечора.
Субота, 19-го грудня - Святого Миколая, Апрхиєпископа Мир Ликійського, Чудотворця - Св. Літургія - 10:00 год. Рано.
Субота, 19-го грудня - Вечірня й Сповідь - 6:30 год. вечора.
Неділя, 20-го грудня - Св. Літургія - 9:30 год. рано.
Субота, 26-го грудня - Не Буде Відправлена Вечірня.
Неділя, 27-го грудня - Св. Літургія - 9:30 год. рано.
ОГОЛОШЕНЬ
БУДЕ ВІДПРАВЛЕНИЙ МОЛЕБЕНЬ у неділю 13-го грудня зараз після Св. Літургії.
Цей Молебень буде відправлений у честь Свято Апостола Андрея Первозванного,
апостол України та покровителя Ордену Св. Андрея.
РІЧНІ ЗБОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДИ СВ. ВОЛОДИМИРА відбудуться сьогодні після Св. Літургії. Ласкаво просимо, щоб усі члени цієї громади прибули на ці важливі збори!

ПРИМІТКА ЩОДО СВ. ПРИЧАСТЯ – Св. Православна Церква розуміє Причастя, як повну спільність у духовному житті, приналежність до одного віросповідання, і що можуть приймати Св. Причастя тільки ті, хто є членами Православної
Церкви, і які належно підготували себе до цього через молитву, піст і нещодавню Сповідь. Після отримання Святого Причастя, ми повинні залишатися в церкві
до завершення Літургії. Наше спілкування починається після того, як ми поцілуємо Хрест і отримаємо просфору (Антидор - яку можуть брати усі присутні). Якщо у вас є питання, щодо вищої примітки, або якщо ви хотіли б стати членом
Православної Церкви, будь ласка, звертайтеся до о. Тараса або о. Тимофія.
DIVINE SERVICES
Saturday, November 28 to Wednesday, January 6 - Nativity Fast (St. Philip’s Fast)
Saturday, December 12 - The Holy Apostle Andrew - Apostle of Ukraine - Great Vespers
with Litia and Confession - 6:30 PM.
Sunday, December 13 - The Holy Apostle Andrew - Apostle of Ukraine - Divine Liturgy
and Moleben - 9:30 AM.
Fri, December 18 - Saint Nicholas the Wonderworker, Archbishop of Myra in Litia - Great Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.
Saturday, December 19 - Saint Nicholas the Wonderworker, Archbishop of Myra in Litia - Di-5-

vine Liturgy - 10:00 AM.
Saturday, December 19 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, December 20 - Divine Liturgy - 9:30 AM.
Saturday, December 26 - No Vesper Service.
Sunday, December 27 - Divine Liturgy - 9:30 AM.
ANNOUNCEMENTS
FR. TIMOTHY IS SERVING IN LETHBRIDGE TODAY.
ST. VLADIMIR'S UKRAINIAN ORTHODOX CONGREGATION ANNUAL MEETING will be held on
Sunday, December 6 following the Divine Liturgy. All members of this congregation are
asked to be present at this important meeting!
2016 CALENDAR DATES: The 2016 Congregation Calendar of Services and Events is currently being prepared. All congregation organizations are asked to supply a list of dates and
events you wish to have included in this calendar to Fr. Taras via e-mail: krochakt@shaw.ca
no later than Sunday, December 6 (today). Thank you for your co-operation in this matter!
UKRAINIAN CAROL FESTIVAL: The Calgary Branch of the Ukrainian Canadian Congress, the Ukrainian Canadian Professional and Business Association of Calgary and Echoes
of Ukraine presents Calgary’s Annual Festival of Carols on Sunday, December 6th (this
evening) at 7:00 PM at St. Stephen Protomartyr Ukrainian Catholic Church (4903-45 Street
SW ). All are welcome!
A MOLEBEN will be served immediately following Divine Liturgy on Sunday, December
13. This Moleben will be served in honour of the Feast Day of the Holy First-called Apostle
Andrew, Apostle of Ukraine and Patron Saint of the Order of St. Andrew.

ST. NICHOLAS CONCERT: A St. Nicholas concert will be on Sunday, December 13. Our
Church School and Sadochok children will be performing for St. Nicholas. Everyone is welcome to join us at Coffee Hour with the concert to follow. Our children look forward to entertaining you!
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SADOCHOK CHRISTMAS CAMP: Sadochok is also running an Ukrainian Christmas
Camp from December 21-23. Ukrainian Christmas Camp runs from Monday, December 21
to Wednesday, December 23 (till noon) for children between the ages of 3-10 years old.
Each day will be filled with Christmas crafts, song, baking and Ukrainian Christmas stories.
Email director@ukrainianpreschool.ca for more information. Please register by Friday December 4, 2015. Space is limited.
DEADLINE FOR YEAREND DONATIONS: Please note—in order for a donation to be included in your charitable donation receipt for 2015, such donation must be received by the
congregation on or before Thursday, December 31, 2015. Please have in mind that the Government of Canada does not allow donations made in January of the new year to be credited to the previous year.
“ORTHODOXY 101” - OUR ORTHODOX RELIGIOUS EDUCATION SERIES holds it’s sessions every Thursday at 7:00 PM at St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Cultural Centre
(Board Room—church lower level). For more information, please contact Fr. Timothy @ 403453-5407 or chrapkot@hotmail.com.
FROM SADOCHOK: Space is still available for full and part time preschool/daycare for
January 2016 ages 3-5 years old. For more information, please visit our website at http://
www.ukrainianpreschool.ca/ or via email director@ukrainianpreschool.ca
DEEPEST SYMPATHIES ARE EXTENDED TO: To Elaine Lasko-Wayde upon the recent repose of her beloved husband—Lawrence Wayde. May the Merciful Lord ease your sorrow
and grant His newly reposed servants Lawrence. Memory Eternal – Вічна Пам’ять!
SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO: Taylor McCormac, Walter Ozimko and Bev
Pawlyshyn who recently celebrated their birthdays.
May the Lord bless them
with good health and grant
them Many Years – На
Многі Літа!
CHURCH
SCHOOL:
Church School classes are
held every Sunday immediately following Divine
Liturgy. For more information, please contact Joanna or Lorne Calkins.
*****
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