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4-ТЯ НЕДІЛЯ ПО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

4TH SUNDAY AFTER PENTECOST

СВЯТИХ БЕЗСРІБНИКІВ КОСМИ ТА
ДАМІАНА, МУЧЕНИКІВ У РИМІ (284).
ГОЛОС 3. АПОСТОЛ: РИМ. 6:18-23
[ЗАЧАЛО 93]. ЄВАНГЕЛІЯ: MT. 8:5-13
[ЗАЧАЛО 25]

THE HOLY AND WONDERWORKING
UNMERCENARY SAINTS COSMAS AND
DAMIAN, MARTYRS AT ROME (284). TONE
3. EPISTLE: ROM. 6:18-23 [BEGINNING
93]. GOSPEL: MT. 8:5-13 [BEGINNING 25]

НЕДІЛЯ, 14-ГО ЛИПНЯ, 2019

SUNDAY, JULY 14, 2019

Тропар Воскресний – Голос 3:
Нехай веселяться небесні, нехай
радуються земні, бо сотворив державу
силою Своєю Господь, подолав смертю
смерть, первістком мертвих став, із
безодні аду визволив нас і подав світові
велику милість.

Tropar of the Resurrection – Tone 3:
Let the heavens rejoice, let the earth be glad,
for the Lord has shown strength with His
arm. He has trampled down death by death,
He has become the First-Born of the Dead,
He has delivered us from the depths of hades
and has granted the world great mercy.

Слава Отцю, і Сину, і Святому
Духові.

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

Кондак Воскресний – Голос 3:
Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий, і нас
вивів Ти із врат смертних, сьогодні Адам
торжествує, і радується Єва, а разом
пророки з патріярхами безперестанно
оспівують Божественну могутність
Твоєї влади.

Kondak of the Resurrection – Tone
3: Today You arose from the tomb, О
Merciful One, leading us from the gates of
death. On this day Adam exults as Eve
rejoices. Together with the prophets and
patriarchs they unceasingly praise the
divine might of Your Power.

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

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

Богородичний Воскресний –
Голос 3: Тебе оспівуємо, Богородице
Діво, Заступницею спасіння роду
нашого, бо від Тебе Син Твій і Бог наш
тіло прийняв і, на Хресті перетерпівши
страждання, визволив нас від тління як
Чоловіколюбний.

Theotokion of the Resurrection –
Tone 3: We sing Your praises, О Virgin
Theotokos, who intercedes for the salvation
of our race. For Your Son, our God, by taking
flesh from You and accepting suffering on
the Cross, has delivered us from corruption,
for He is the Lover-of-Mankind.

Прокимен – Голос 3-ій: Співайте
Богові нашому, співайте.
Співайте
Цареві нашому, співайте.
Стих: Всі народи, заплещіть руками,
кликніть до Бога голосом радості.

Prokeimenon – 3rd Tone: Sing
praises to our God, sing praises. Sing
praises to our King, sing praises.
Verse: Clap your hands, all you peoples;
call out to God with a joyful voice.
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Рим.
6:18-23:
Браття...
Звільнившися від гріха, стали рабами
праведности.
Говорю
я
полюдському, через неміч вашого тіла.
Бо як ви віддавали були члени ваші за
рабів нечистості й беззаконню на
беззаконня, так тепер віддайте члени
ваші за рабів праведности на
освячення. Бо коли були ви рабами
гріха, то були вільні від праведности.
Який же плід ви мали тоді? Такі речі,
що ними соромитесь тепер, бо кінець
їх то смерть. А тепер, звільнившися
від гріха й ставши рабами Богові,
маєте плід ваш на освячення, а кінець
життя вічне.
Бо заплата за гріх
смерть, а дар Божий вічне життя в
Христі Ісусі, Господі нашім.

Rom. 6:18-23: Brethren… You have
been set free from sin and have become slaves
to righteousness. I am using an example
from everyday life because of your human
limitations. Just as you used to offer
yourselves as slaves to impurity and to everincreasing wickedness, so now offer
yourselves as slaves to righteousness leading
to holiness. When you were slaves to sin, you
were free from the control of righteousness.
What benefit did you reap at that time from
the things you are now ashamed of? Those
things result in death! But now that you have
been set free from sin and have become slaves
of God, the benefit you reap leads to holiness,
and the result is eternal life. For the wages of
sin is death, but the gift of God is eternal life
in Christ Jesus our Lord.

Алилуя – Голос 3-ій: На Тебе,
Господи, уповаю, щоб не осоромитися
повік.
Стих: Будь мені Богом, оборонцем, і
домом пристановища, щоб спасти мене.

Alleluia – 3rd Tone: І hope in You
О Lord; that I not be put to shame
forever.
Verse: Be to me а God of protection, and
а house of refuge, that I be saved.

Мт. 8:5-13: Одного разу, коли Ісус до
Капернауму ввійшов, то до Нього
наблизився сотник, та й благати зачав
Його, кажучи: Господи, мій слуга
лежить удома розслаблений, і тяжко
страждає. Він говорить йому: Я прийду
й уздоровлю його. А сотник Йому
відповів: Недостойний я, Господи, щоб
зайшов Ти під стріху мою. Та промов
тільки слово, і видужає мій слуга! Бо й
я людина підвладна, і вояків під собою я
маю; і одному кажу: піди то йде він, а
тому: прийди і приходить, або рабові
своєму: зроби те і він зробить. Почувши
таке, Ісус здивувався, і промовив до тих,
хто йшов услід за Ним: Поправді кажу
вам: навіть серед Ізраїля Я не знайшов
був такої великої віри! Кажу ж вам, що
багато-хто прийдуть від сходу та заходу,

Mt. 8:5-13: At that time, when Jesus
had entered into Capernaum, a centurion
came to him, asking for help. He said:
Lord, my servant lies at home paralyzed,
suffering terribly. Jesus said to him: Shall
I come and heal him? The centurion
replied: Lord, I do not deserve to have you
come under my roof. But just say the word,
and my servant will be healed. For I myself
am a man under authority, with soldiers
under me. I tell this one: Go, and he goes;
and that one, Come, and he comes. I say to
my servant, Do this, and he does it. When
Jesus heard this, he was amazed and said to
those following him: Truly I tell you, I have
not found anyone in Israel with such great
faith! I say to you that many will come from
the east and the west and will take their
places at the feast with Abraham, Isaac and
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і засядуть у Царстві Небеснім із
Авраамом, Ісаком та Яковом. Сини ж
Царства повкидані будуть до темряви
зовнішньої буде там плач і скрегіт зубів!
І сказав Ісус сотникові: Іди, і як повірив
ти, нехай так тобі й станеться! І тієї ж
години одужав слуга його.

Jacob in the kingdom of heaven. But the
sons of the Kingdom will be expelled into
the outer darkness, where there will be
weeping and gnashing of teeth! Then Jesus
said to the centurion: Go, and let it be done
just as you believed! And his servant was
healed at that very hour.

Причасник:
Хваліте Господа з
небес, хваліте Його во вишніх. Алилуя,
Алилуя, Алилуя.

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

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
Субота, 20-го липня - Вечірня й Сповідь - о год. 6:00 вечора.
Неділя, 21-го липня-го червня - Св. Літургія - о год. 9:30 рано.
Субота, 27-го липня - Святого Володимира - Велика Вечірня з Літією й Сповідь УВАГА: В цей день Вечірня почнеться о год. 5:00 ВЕЧОРОМ.
Неділя, 28-го Липня - СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА - ХРАМОВЕ СВЯТО АРХІЄРЕЙСЬКА СВ. ЛІТУРГІЯ О ГОД. 9:30 РАНО.
ОГОЛОШЕНЬ
УВАГА - НАДЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ СОБОРНОЇ
ГРОМАДИ СВ. ВОЛОДИМИРА відбудуться в неділю 14-го липня, 2019 p. (сьогодні)
після Св. Літургії. Справа збори – відновлення резиденції Священика. Ласкаво
просимо, щоб усі члени цієї громади прибути на ці важливі збори!

Українська Православна Соборна Громада Св. Володимира буде відзначати своє
Храмове Свято в неділю 28-го липня за таким порядком: 9:30 год. рано –
Архієрейська Літургія з посвяченням нових церковних ікон; 11:15 год. рано - Мале
Освячення Води і Обхід Церкви; 12:30 год. дня - Святочний Обід.
Духовенство й Управа громади ласкаво запрошують усіх Вас взяти участь у цьому
важливому святі!
ВІДПУСТКА СВЯЩЕНИКА: Просимо мати на увазі, що Отець Тарас Крочак буде у
відпустці від понеділка 8-го липня до суботи 27-го липня.
ВІДПУСТКА СВЯЩЕНИКА: Просимо мати на увазі, що Отець Тимофій Крапко
буде у відпустці від понеділка 15-го липня до суботи 27-го липня. В разі потреби
священичої обслуги в цей час, просимо вдаватися до Отця Тараса Крочака на число
телефону 403-241-7742.
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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.
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, July 20 - Vespers and Confession - 6:00 PM.
Sunday, July 21 - Divine Liturgy 9:30 AM.
Saturday, July 27 - - Saint Volodymyr - Great Vespers with Litia and Confession - NOTE:
Vespers will begin at 5:00 pm on this day.
Sunday, July 28 – St. Volodymyr – TEMPLE PATRON FEAST DAY
CELEBRATION - HIERARCHAL DIVINE LITURGY - 9:30 AM.
ANNOUNCEMENTS
NOTE: AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ST. VLADIMIR'S UKRAINIAN
ORTHODOX SOBOR CONGREGATION will be held on Sunday, July 14, 2019 (today)
after Divine Liturgy. Purpose of Meeting – Upgrades to Manse. All members of this
congregation are asked to be present at this important meeting!

PRIEST'S HOLIDAYS: Please have in mind that Fr. Taras Krochak will be on holidays from
Monday, July 8 to Saturday, July 27.
PRIEST'S HOLIDAYS: Please have in mind that Fr. Timothy Chrapko will be on holidays
from Monday, July 15 to Saturday, July 27. In the event that the services of a priest are
required during this time, please call Fr. Taras Krochak @ 403-241-7742.
St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Sobor Congregation will be observing it’s Temple Patron
Feast Day on Sunday, July 28 according to the following order: 9:30 am – Hierarchal
Divine Liturgy with the blessing of newly installed church icons; 11:15 am - Lesser Blessing
of Water and Procession around the church; 12:30 pm - Feast Day Dinner.
The Congregation Clergy and Parish Council cordially invite everyone to participate in
these important feast day celebrations!
VOLUNTEERS REQUIRED: Looking for volunteers for Saturday, July 20, 2019 for a
general clean-up around the church in preparation for our Temple Patron Feast Day
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celebrations and Bishop’s Visit. Whoever can help, please call Wayne at 403-456-2252.
Thank you!

SINCEREST GREETINGS AND BEST
WISHES are extended to Nicola & Brian
Bestard on the recent birth of their first child
– a baby girl. May the Lord bless the newborn along with her parents and grandparents
with many blessed years - На Многії Літа!
SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED
TO: Anna Skibinski and Petro Synevskyy
who recently celebrated their birthdays; and
to Don & Joan Popowich who recently
celebrated their wedding anniversary. May
the Lord bless them with good health and
grant them Many Years – На Многії Літа!
*****

МОЛИТВА ДО СВ. БЕЗСРІБНИКІВ
КОСМИ І ДАМІАНА.

SUNDAY COFFEE HOUR
The
following
people
have
graciously volunteered to be our hosts
and volunteers for Coffee Hour for:
July 7 – Dianne Brown & Chantel
Webber
July 14 – Pamela Osadec & Valerie
Sushko
July 21 – Marj Hnatyshyn & Kathy
Yuzda
July 28– Yulia Trischuk & Lilia
Synevska
We sincerely thank our Coffee Hour
hosts and volunteers for providing us
with this expression of congregational
hospitality and the opportunity for
extended Christian fellowship! God
bless you for your generosity and
hospitality!

До вас, святі безсрібники та чудотворці
Космо і Даміане, як до швидких помічників
та гарячих молитвеників за наше спасіння
ми, недостойні, схиливши коліна, вдаємося
і, припадаючи, щиро благаємо: не зневажте моління нас грішних, немічних, що багато
беззаконь вчинили, і кожного дня та години грішимо. Ублагайте Господа, щоб подав
нам, недостойним рабам Своїм, великі й багаті Свої милості. Визволіть нас від всякої
скорботи й хвороби. Бо ви прийняли від Бога і Спаса нашого Ісуса Христа невичерпну
благодать зцілень заради твердої віри вашої, безоплатного лікування та мученицької
кончини. Так, угодники Божі, не переставайте молитися за нас, що з вірою до вас
вдаємося: через безліч гріхів наших, ми, недостойні вашого милосердя, але ви, як вірні
наслідники Божого чоловіколюбства моліть, щоб ми принесли достойні плоди покаяння
і досягли вічного спокою, прославляючи і благословляючи дивного у святих Своїх
Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і Пречисту Його Матір, і ваше щире
заступництво завжди, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
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