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6-а Неділя Пасхи. Неділя Сліпородженого.
Літургійні рубрики: За галицьким звичаєм ми продовжуємо співати Перший
Антифон Пасхи та Третій Антифон “Прийдіте, радісно заспіваймо
Господеві” із приспівом “Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих”. І
так аж до навечір’я Вознесіння.
Після того, як священик виголошує “Благословенне Царство” й люди
відповідають “Амінь”, священики співають Тропар один раз, а люди його
повторюють. Далі священики співають першу половину, а люди завершують
другу. Так робимо щодня, аж до середи перед четвергом Вознесіння.

Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть
подолав, і тим, що в гробах, життя дарував (х3).
Тропар (глас 5): Рівнобезначальне з Отцем і Духом Слово,*
що від Діви народилося на спасіння наше,* прославмо, вірні, і
поклонімся,* бо Воно благозволило тілом зійти на хрест* і смерть
перетерпіти, і воскресити померлих* славним воскресінням
Своїм.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (глас 4): На душевних очах осліплений, до тебе, Христе,
приходжу, як сліпий від народження; в покаянні кличу до тебе:
Ти в темряві світло пресвітле.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак (глас 8): Хоч і у гріб зійшов ти, Безсмертний,* та адову
зруйнував ти силу,* і воскрес єси як переможець, Христе Боже,*
жінкам-мироносицям звістивши: Радуйтеся,* і твоїм апостолам
мир даруєш,* падшим подаєш воскресіння.
Прокімен (глас 8): Помоліться і воздайте Господові,* Богу
нашому (Пс 75,12).
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я його (Пс 75,2).
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Sixth Sunday of Pascha: Sunday of the Man Born Blind
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 540.
Liturgical Instruction: According to Galician usage, we continue to sing the First
Antiphon of Pascha and the Third Antiphon, “Come, let us sing joyfully to the Lord”
with the refrain “Son of God, risen from the dead,” until the eve of Ascension.
After the priest exclaims “Blessed is the Kingdom” and we have responded “Amen,”
the clergy sing the following Tropar once and the people repeat it. Then the clergy sing
the first half, and we conclude it. This is done every day until the Wednesday before
Ascension Thursday.

Troparion: Christ is risen from the dead, trampling death by
death, and to those in the tombs giving life (3x).
Troparion (Tone 5): Let us the faithful acclaim and worship the
Word,* co-eternal with the Father and the Spirit,* and born of the
Virgin for our salvation.* For He willed to be lifted up on the cross
in the flesh, to suffer death* and to raise the dead by His glorious
resurrection.
+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Kontakion (Tone 4): Blinded in the eyes of my soul,* I come to
You, O Christ, like the man who was blind from birth,* and I cry in
repentance:* You are the brilliant light of those in darkness.
Now and for ever and ever. Amen.
Kontakion (Tone 8): Though You descended into a tomb, O Immortal
One,* yet You destroyed the power of Hades;* and You rose as victor,
O Christ God,* calling to the myrrh-bearing women: Rejoice!* and
giving peace to Your apostles:* You, who grant Resurrection to the
fallen.
Prokimenon (Tone 8): Pray and give praise to the Lord our God.*
Pray and give praise to the Lord our God (Ps 75:12).
verse: In Judea God is known; His name is great in Israel (Ps
75:2).
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Апостол: (Ді 16,16-34): Тими днями, як апостоли йшли на
молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і
віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи
слідом за Павлом і за нами, вона кричала: «Ці люди – слуги
Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння!» Чимало
днів вона таке робила. Набридло це Павлові й, повернувшися,
він сказав до духа: «Велю тобі ім’ям Ісуса Христа вийти з неї!»
І в ту ж мить він вийшов. Побачивши її пани, що їхня надія
на заробіток пропала, схопили Павла й Силу і потягли на
майдан до влади. Привівши ж їх до воєвод, сказали: «Ці люди
колотять наше місто; це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких
нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати.» І
натовп кинувся на них спільно, а воєводи, здерши з них одежу,
звеліли їх сікти різками; завдавши їм чимало ран, кинули у
в’язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Він
же, прийнявши такий наказ, вкинув їх у в’язницю до самої
середини й забив їх ноги у колоди. Павло та Сила опівночі
молилися і співали Богу, а в’язні слухали їх. Раптом зчинився
землетрус великий, так що підвалини в’язниці затряслися:
зненацька відчинилися всі двері, і кайдани на всіх розв’язалися.
Якже прокинувся тюремник і побачив відчинені темничні двері,
витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи що в’язні повтікали. Аж тут
Павло скрикнув голосом великим, кажучи: «Не завдавай собі
ніякого лиха, всі бо ми тут!» І, попросивши світла, тюремник
ускочив до в’язниці й, тремтячи, кинувсь у ноги Павлові та
Силі; а вивівши їх звідти, мовив: «Панове, що мені слід робити,
щоб спастися?» Ті відповіли: «Віруй у Господа Ісуса, і спасешся
ти і твій дім.» І вони йому звіщали слово Господнє і всім, що
були в його домі. А він, узявши їх тієї години вночі, обмив їхні
рани й охристився з усіма своїми. Як же запровадив їх до себе в
господу, то накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував
в Бога.

in caves and holes in the ground. Yet all these, though they were
commended for their faith, did not receive what was promised, since
God had provided something better so that they would not, without
us, be made perfect. Therefore, since we are surrounded by so great a
cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and the sin that
clings so closely, and let us run with perseverance the race that is
set before us, looking to Jesus the pioneer and perfecter of our faith,
who for the sake of the joy that was set before him endured the cross,
disregarding its shame, and has taken his seat at the right hand of the
throne of God.
Alleluia (Tone 4): Alleluia, alleluia, alleluia!
verse: The just cried out and the Lord heard them, and delivered
them from all their afflictions (Ps 33:18).
verse: The afflictions of the just are many, but out of them all will
the Lord deliver them (Ps 33:20).
Gospel: (Matthew 10:32-33; 37-38; 19:27-30): The Lord said to his
disciples: ‘Everyone who acknowledges me before others, I also will
acknowledge before my Father in heaven; but whoever denies me
before others, I also will deny before my Father in heaven. Whoever
loves father or mother more than me is not worthy of me; and
whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me;
and whoever does not take up the cross and follow me is not worthy
of me. Then Peter said in reply, ‘Look, we have left everything and
followed you. What then will we have?’ Jesus said to them, ‘Truly I
tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man is seated
on the throne of his glory, you who have followed me will also sit on
twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. And everyone who
has left houses or brothers or sisters or father or mother or children
or fields, for my name’s sake, will receive a hundredfold, and will
inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last
will be first.
Communion Verse: Praise the Lord from the heavens;* praise Him
in the highest (Ps 148:1).
Second Communion Verse: Rejoice in the Lord, O you just;*
praise befits the righteous (Ps 32:1). Alleluia! (3x)
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вони, яких світ був невартий, блукали пустинями, горами,
печерами та земними вертепами. І всі вони, дарма що мали
добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг
нам щось краще, щоб вони не без нас осягли досконалість. Тому
і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо
всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало
до змагання, що призначене нам, вдивляючися пильно в Ісуса,
засновника й завершителя віри, який, замість радости, що
перед ним була, витерпів хрест, на сором не звертаючи уваги, і
який возсів праворуч Божого престолу.
Алилуя (глас 4): Алилуя, aлилуя, aлилуя!
Стих: Візвали праведні, і Господь вислухав їх, і від усіх
скорбот їх ізбавив їх (Пс 33,18).
Стих: Багато скорбот у праведних і від усіх них ізбавить їх
Господь (Пс 33,20).
Євангеліє: (Мт 10,32-33. 37-38. 19,27-30): Сказав Господь своїм
учням: “Кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю
перед моїм Отцем небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми,
того й я зречусь перед Отцем моїм небесним. Хто любить батька
або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить
сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто
не бере свого хреста й не йде слідом за мною, той недостойний
мене.” Тоді озвався Петро і сказав до нього: “Ось ми покинули
все й пішли за тобою; що будемо за те мати?” Ісус відповів їм:
“Істинно кажу вам: Ви, що пішли за мною: як новий світ настане,
коли Син Чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете
й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять
поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля імени мого покине дім,
братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в сто раз більше
одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших
будуть останніми, а останні – першими.”
Причасний: Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах
(Пс 148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі,* правим належить
похвала (Пс 32,1). Алилуя (х3).
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Epistle (Acts 16:16-34): In those days as the apostles were going to the
place of prayer, we met a slave-girl who had a spirit of divination and
brought her owners a great deal of money by fortune-telling. While
she followed Paul and us, she would cry out, ‘These men are slaves
of the Most High God, who proclaim to you a way of salvation.’ She
kept doing this for many days. But Paul, very much annoyed, turned
and said to the spirit, ‘I order you in the name of Jesus Christ to come
out of her.’ And it came out that very hour. But when her owners
saw that their hope of making money was gone, they seized Paul and
Silas and dragged them into the market-place before the authorities.
When they had brought them before the magistrates, they said,
‘These men are disturbing our city; they are Jews and are advocating
customs that are not lawful for us as Romans to adopt or observe.’
The crowd joined in attacking them, and the magistrates had them
stripped of their clothing and ordered them to be beaten with rods.
After they had given them a severe flogging, they threw them into
prison and ordered the jailer to keep them securely. Following these
instructions, he put them in the innermost cell and fastened their
feet in the stocks. About midnight Paul and Silas were praying and
singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.
Suddenly there was an earthquake, so violent that the foundations of
the prison were shaken; and immediately all the doors were opened
and everyone’s chains were unfastened. When the jailer woke up and
saw the prison doors wide open, he drew his sword and was about
to kill himself, since he supposed that the prisoners had escaped.
But Paul shouted in a loud voice, ‘Do not harm yourself, for we are
all here.’ The jailer called for lights, and rushing in, he fell down
trembling before Paul and Silas. Then he brought them outside and
said, ‘Sirs, what must I do to be saved?’ They answered, ‘Believe
on the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.’
They spoke the word of the Lord to him and to all who were in his
house. At the same hour of the night he took them and washed their
wounds; then he and his entire family were baptized without delay.
He brought them up into the house and set food before them; and
he and his entire household rejoiced that he had become a believer
in God.
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Алилуя (глас 8): Алилуя, aлилуя, aлилуя!
Стих: Споглянь на мене і помилуй мене (Пс 118,132).
Стих: Возлюбив ти правду і возненавидів ти беззаконня (Пс
44.8).
Євангеліє: (Ів 9,1-38): У той час, переходивши, побачив
Ісус чоловіка, зроду сліпого. Запитали його, отже, учні його:
«Учителю, хто згрішив? Він – чи батьки його, що сліпим він
уродився?» «Ані він не згрішив, ані батьки його, – відказав Ісус,
– але щоб ділам Божим виявитись на ньому! Поки дня, маємо
виконувати діла того, хто послав мене, – бо ніч надходить,
за якої ніхто не зможе діяти. І поки я у світі – я світло світу.»
Сказавши те, сплюнув на землю, споготовив слиною глей і
помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав: «Іди, вмийся
в купелі Силоамській», – що у перекладі означає: «Зісланій».
Отож подався той, умився – і повернувся зрячим! Сусіди ж і
ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: «Чи то ж не той,
який ото все сидів – жебрачив?» Одні казали: То він, – інші: Ні,
лиш подібний до нього. Він же каже: «Це я!» Тож питались його:
«Як воно так, що прозріли твої очі?» А він: «Чоловік, що Ісусом
звуть його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив:
Піди до Силоаму, вмийся. Я пішов, умився – і прозрів.» Вони
його тоді питають: «Де він?» – «Не знаю», каже той. Тож ведуть
того, хто сліпий був, до фарисеїв. Було ж у суботу, коли то Ісус
споготовив глею і відкрив йому очі. То й фарисеї спитали його,
як він прозрів. А він їм: «Глею поклав мені на очі, я вмився, й
ось бачу.» Деякі з фарисеїв твердили: «Не від Бога цей чоловік,
бо суботи не дотримує.» Інші мовили: «Чи може ж грішний
чоловік отакі чудеса чинити?» Отож суперечка була серед них.
І знову сліпому кажуть: «А ти що про нього кажеш – про те,
що очі тобі відкрив?» Одрікає: «Пророк він.» Проте юдеї щодо
нього не вірили, що був він сліпий і прозрів, – аж поки не
закликали батьків отого прозрілого. Спитали їх: «Чи то ваш
син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер як
же він бачить?» Батьки його і відказали, мовивши: «Знаємо, що
то наш син, і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить
– не знаємо, і хто відкрив йому очі – не відаємо. Спитайте
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First Sunday after Pentecost: Sunday of All Saints;
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 576

Troparion (Tone 8): You came down from on high, O Merciful One,*
and accepted three days of burial* to free us from our sufferings.* O
Lord, our life and our resurrection,* glory be to You.
Troparion (Tone 4): Clothed as in purple and fine linen* with the
blood of Your martyrs throughout the world,* Your Church cries
out to You through them, O Christ God:* send down Your lovingkindness on Your people;* grant peace to Your community,* and to
our souls great mercy.
+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and
for ever and ever. Amen.
Kontakion (Tone 8): O Lord, Maker of nature,* the world offers You
the godly martyrs as the first-fruits of nature.* By their supplications,
through the Mother of God,* preserve Your Church and Your people
in profound peace,* O most merciful One.
Prokimenon (Tone 8): Pray and give praise to the Lord our God*
Pray and give praise to the Lord our God (Ps 75:12).
verse: In Judea God is known; His name is great in Israel (Ps
75:2).
Epistle: (Hebrews 11:33-12:2): Brethren, the saints through faith
conquered kingdoms, administered justice, obtained promises, shut
the mouths of lions, quenched raging fire, escaped the edge of the
sword, won strength out of weakness, became mighty in war, put
foreign armies to flight. Women received their dead by resurrection.
Others were tortured, refusing to accept release, in order to obtain a
better resurrection. Others suffered mocking and flogging, and even
chains and imprisonment. They were stoned to death, they were
sawn in two, they were killed by the sword; they went about in skins
of sheep and goats, destitute, persecuted, tormented— of whom the
world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, and
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1-а Неділя по Зісланні Св.
Духа Неділя Всіх Святих.
Тропар (глас 8): З висоти зійшов Ти, Милосердний,* і триденне
погребення прийняв Ти,* щоб нас звільнити від страждань.*
Життя і воскресіння наше,*Господи, слава Тобі.
Тропар (глас 4): У всьому світі мучеників твоїх кров’ю,* як
багряницею і виссоном,* церква твоя прикрасилася* і через
них воскликує тобі, Христе Боже:* Людям твоїм щедроти
твої зішли,* мир громаді твоїй даруй* і душам нашим велику
милість.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.
Кондак (глас 8): Як початки єства насадителеві творіння*
вселенна приносить тобі, Господи, богоносних мучеників.*
Їх молитвами в мирі глибокому церкву твою, громаду твою,*
Богородиці ради, збережи,* Многомилостивий.
Прокімен (глас 8): Помоліться і хвалу віддайте* Господеві, Богу
нашому (Пс 75,12).
Стих: Відомий Бог у Юдеї, в Ізраїлі велике ім’я Його (Пс
75,2).
Апостол: (Євр 11,33-12,2): Браття, всі святі вірою підбили
царства, чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили
пащі левам, силу вогню гасили, вістря меча уникали, ставали
сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність, наскоки
чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих,
які воскресали. Інші загинули в муках, відкинувши визволення,
щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші наруг і бичів зазнали та
ще й кайданів і в’язниці; їх каменовано, розрізувано пилою,
брано на допити; вони вмирали, мечем забиті; тинялися в
овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені;
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Alleluia (Tone 8): Alleluia, alleluia, alleluia!
verse: Look upon me and have mercy (Ps 118:132).
verse: Direct my steps according to Your word (Ps 118:133).
Gospel: (John 9:1-38): At that time as Jesus walked along, he saw a
man blind from birth. His disciples asked him, ‘Rabbi, who sinned,
this man or his parents, that he was born blind?’ Jesus answered,
‘Neither this man nor his parents sinned; he was born blind so that
God’s works might be revealed in him. We must work the works of
him who sent me while it is day; night is coming when no one can
work. As long as I am in the world, I am the light of the world.’ When
he had said this, he spat on the ground and made mud with the saliva
and spread the mud on the man’s eyes, saying to him, ‘Go, wash in
the pool of Siloam’ (which means Sent). Then he went and washed
and came back able to see. The neighbours and those who had seen
him before as a beggar began to ask, ‘Is this not the man who used to
sit and beg?’ Some were saying, ‘It is he.’ Others were saying, ‘No, but
it is someone like him.’ He kept saying, ‘I am the man.’ But they kept
asking him, ‘Then how were your eyes opened?’ He answered, ‘The
man called Jesus made mud, spread it on my eyes, and said to me,
“Go to Siloam and wash.” Then I went and washed and received my
sight.’ They said to him, ‘Where is he?’ He said, ‘I do not know.’ They
brought to the Pharisees the man who had formerly been blind. Now
it was a sabbath day when Jesus made the mud and opened his eyes.
Then the Pharisees also began to ask him how he had received his
sight. He said to them, ‘He put mud on my eyes. Then I washed, and
now I see.’ Some of the Pharisees said, ‘This man is not from God,
for he does not observe the sabbath.’ But others said, ‘How can a man
who is a sinner perform such signs?’ And they were divided. So they
said again to the blind man, ‘What do you say about him? It was your
eyes he opened.’ He said, ‘He is a prophet.’ The Jews did not believe
that he had been blind and had received his sight until they called
the parents of the man who had received his sight and asked them,
‘Is this your son, who you say was born blind? How then does he now
see?’ His parents answered, ‘We know that this is our son, and that
he was born blind; but we do not know how it is that now he sees,
nor do we know who opened his eyes. Ask him; he is of age. He will
7

самого: він дорослий, сам про себе скаже.» Так батьки його
казали, бо юдеїв страхалися: юдеї бо вже були домовилися, щоб
виключити кожного з синагоги, хто Христом його визнаватиме.
Тим то батьки його й казали: Дорослий він, – самого спитайте.
Отож удруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть
йому: «Богові славу воздай! Ми знаємо, що той чоловік –
грішник.» «Чи грішник він, – озвався він, – я не знаю. Знаю
одне: був я сліпим, а тепер бачу.» Вони ж йому на те знов: «Що
він таке тобі сподіяв? Як він очі тобі відкрив?» Той їм відказує:
«Я вже вам оповів, та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете?
Чи, може, і ви його учнями бажаєте стати?» Ті з лайкою
накинулись на нього, і сказали: «Ти його учень! Ми – Мойсеєві
учні! Ми знаємо: до Мойсея промовляв Бог. А цього не знаємо,
звідкіля він.» У відповідь чоловік сказав їм: «Ось воно, власне, і
дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, а він мені очі відкрив. Ми
знаємо, що Бог не вислухує грішників, коли ж хтось побожний
і його волю чинить – ось того він вислухує! Нечувано одвіку,
щоб хтонебудь відкрив очі сліповродженому. Був би він не від
Бога – нічого не спроможен би був зробити!» Озвались і сказали
йому: «Ти ввесь у гріхах уродився, а нас навчаєш?» І прогнали
його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож,
зустрівши його, промовив до нього: «Віруєш у Чоловічого
Сина?» А той: «А хто він, Господи, щоб я вірував у нього?» Ісус
же йому: «Ти бачив його; він – той, хто говорить з тобою.» Тоді
той і сказав: «Вірую, Господи!» – і поклонився йому.
Замість Достойно: Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво,
радуйся. І знову кажу: Радуйся. Твій Син воскрес тридневний із
гробу, і мертвих воздвигнув він; люди, веселіться.
Ірмос (глас 1): Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо
Господня на тобі возсіяла. Радій нині і веселися, Сіоне. А ти,
Чистая, красуйся, Богородице, востанням рождення твого.

Gospel: (Mathew 18:10-20): The Lord said: ‘Take care that you do
not despise one of these little ones; for, I tell you, in heaven their
angels continually see the face of my Father in heaven. What do you
think? If a shepherd has a hundred sheep, and one of them has gone
astray, does he not leave the ninety-nine on the mountains and go
in search of the one that went astray? And if he finds it, truly I tell
you, he rejoices over it more than over the ninety-nine that never
went astray. So it is not the will of your Father in heaven that one
of these little ones should be lost. ‘If another member of the church
sins against you, go and point out the fault when the two of you are
alone. If the member listens to you, you have regained that one. But
if you are not listened to, take one or two others along with you,
so that every word may be confirmed by the evidence of two or
three witnesses. If the member refuses to listen to them, tell it to the
church; and if the offender refuses to listen even to the church, let
such a one be to you as a Gentile and a tax-collector. Truly I tell you,
whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever
you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you, if
two of you agree on earth about anything you ask, it will be done for
you by my Father in heaven. For where two or three are gathered in
my name, I am there among them.’
Instead of “It is truly...”: O my soul, magnify the one Divinity in
three Persons.
Irmos (Tone 4): Rejoice, O Queen, boast of virgins and mothers, for
every tongue, though capable and eloquent, cannot hymn you as is
your due, and every mind is confounded in seeking to comprehend
the way in which you gave birth. Wherefore with one accord we
glorify you.
Communion Verse: Your good Spirit will lead me to the land of
righteousness (Ps 142:10). Alleluia! (3x)

Причасний: Тіло Христове прийміть,* джерела безсмертного
споживіть.
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Євангеліє: (Мт 18,10-20): Сказав Господь: “Глядіть, щоб ви
ніким з оцих малих не гордували: кажу бо вам, що ангели їхні
на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Бо Син
Чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте?
Коли хтось має сто овець і одна з них заблудить, – чи він не кине
дев’ятдесят дев’ять у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І
коли пощастить знайти її знову, істинно кажу вам, що радіє нею
більше ніж дев’ятдесят дев’ятьма, що не заблукали. Так само і
в Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих
малих. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори
йому віч-на-віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого.
Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або
двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох
свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи Церкві; коли ж не
схоче слухати й Церкви, нехай буде для тебе як поганин і митар.
Істинно кажу вам: Усе, що ви зв’яжете на землі, буде зв’язане на
небі, і все, що розв’яжете на землі, буде розв’язане на небі. Знов
істинно кажу вам: Коли двоє з вас згодиться на землі просити
що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним; бо де
двоє або троє зібрані в моє ім’я, там я серед них.”
Замість Достойно: Величай, душе моя, в трьох особах суще
єдине божество.
Ірмос (глас 4): Радуйся, царице, матеродівственна славо, всякі
бо легкомовні благоговірливі уста промовити не можуть, щоб
тебе оспівувати достойно, і безсильний ум усякий, щоб твоє
рождество розуміти. Тому тебе одноголосне славимо.
Причасний: Дух Твій благий наставить мене на землю праву
(Пс 142,10). Алилуя (х3).

speak for himself.’ His parents said this because they were afraid of
the Jews; for the Jews had already agreed that anyone who confessed
Jesus to be the Messiah would be put out of the synagogue. Therefore
his parents said, ‘He is of age; ask him.’ So for the second time they
called the man who had been blind, and they said to him, ‘Give glory
to God! We know that this man is a sinner.’ He answered, ‘I do not
know whether he is a sinner. One thing I do know, that though I was
blind, now I see.’ They said to him, ‘What did he do to you? How did
he open your eyes?’ He answered them, ‘I have told you already, and
you would not listen. Why do you want to hear it again? Do you also
want to become his disciples?’ Then they reviled him, saying, ‘You
are his disciple, but we are disciples of Moses. We know that God
has spoken to Moses, but as for this man, we do not know where he
comes from.’ The man answered, ‘Here is an astonishing thing! You
do not know where he comes from, and yet he opened my eyes. We
know that God does not listen to sinners, but he does listen to one
who worships him and obeys his will. Never since the world began
has it been heard that anyone opened the eyes of a person born blind.
If this man were not from God, he could do nothing.’ They answered
him, ‘You were born entirely in sins, and are you trying to teach us?’
And they drove him out. Jesus heard that they had driven him out,
and when he found him, he said, ‘Do you believe in the Son of Man?’
He answered, ‘And who is he, sir? Tell me, so that I may believe in
him.’ Jesus said to him, ‘You have seen him, and the one speaking
with you is he.’ He said, ‘Lord, I believe.’ And he worshipped him.
Instead of “It is truly...” (Pg. 507): The Angel cried out to the One
full of Grace: O chaste Virgin, rejoice! And again I say, Rejoice!
Your Son has risen from the tomb on the third day, and raised the
dead. Let all people rejoice!
Irmos (Tone 1): Shine, shine, O new Jerusalem! for the glory of the
Lord has risen upon you! Exult now and be glad, O Zion! And you,
O chaste Mother of God, take delight in the resurrection of your Son.
Communion Verse: Receive the Body of Christ;* taste the fountain
of immortality.
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Другий: Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах (Пс
148,1). Алилуя (х3).
Замість Благословен, хто йде в ім’я Господнє: Христос воскрес
із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя
дарував.
Замість Ми бачили світло істинне: Христос воскрес із мертвих,
смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.
Замість Нехай сповняться: Христос воскрес із мертвих, смертю
смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував (х3).
Замість Будь ім’я Господнє: Христос воскрес із мертвих, смертю
смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував (х3).
Під час відпусту “Христос воскрес” співається один раз (на
просту мелодію) замість “Слава Отцю…”
Тоді знову співається Тропар “Христос воскрес”, як і на початку
Літургії, але з додатковим закінченням.
Тропар: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і
тим, що в гробах, життя дарував (х3).
І нам дарував життя вічне, поклоняємось його тридневному
воскресінню.

Troparion (Tone 8): Blessed are You, O Christ our God, who revealed
the fishermen as most wise by sending them the Holy Spirit; through
them You caught the entire world. Loving Master, glory to You.
+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and
for ever and ever. Amen.
Kontakion (Tone 8): When the Most High came down and confused
the tongues,* He parted the nations.* When He divided the tongues
of fire,* He called all to unity;* thus with one voice* we glorify the
all-Holy Spirit.
Prokimenon (Tone 6): Save Your people, O Lord,* and bless Your
inheritance (Ps 27:9).
verse: Unto You I will cry, O Lord my God, lest You turn from
me in silence (Ps 27:1).
Epistle: (Ephesians 5:9-19): Brethren, live as children of light— for
the fruit of the light is found in all that is good and right and true. Try
to find out what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful
works of darkness, but instead expose them. For it is shameful even
to mention what such people do secretly; but everything exposed by
the light becomes visible, for everything that becomes visible is light.
Therefore it says, ‘Sleeper, awake! Rise from the dead, and Christ will
shine on you.’ Be careful then how you live, not as unwise people but
as wise, making the most of the time, because the days are evil. So do
not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Do not get
drunk with wine, for that is debauchery; but be filled with the Spirit,
as you sing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves,
singing and making melody to the Lord in your hearts.
Alleluia (Tone 2): Alleluia, alleluia, alleluia!
verse: Have mercy on me, O God, in the greatness of Your
compassion (Ps 50:3).
verse: Cast me not from Your presence, nor deprive me of Your
Holy Spirit (Ps 50:13).
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Тропар (глас 8): Благословен єси, Христе Боже наш, що
премудрими рибаків явив, зіславши їм Духа Святого, і ними
уловив вселенну. Чоловіколюбче, слава тобі.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.
Кондак (глас 8): Коли ти, зійшовши, язики змішав,* розділив
ти народи, Всевишній.* Коли ж вогненні язики ти роздавав,* у
з’єднання всіх ти призвав.* І одноголосне славимо* Пресвятого
Духа.
Прокімен (глас 6): Спаси, Господи, людей твоїх і благослови
насліддя твоє (Пс 27,9).
Стих: До тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не
відвертався ти мовчки від мене (Пс 27,1).
Апостол: (Еф 5,8-19): Браття, поводьтеся як діти світла.
Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве.
Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Не беріть
участи в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що
ті люди потай виробляють, соромно й казати. Все, що ганиться,
стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому
говорить: “Прокиньсь, о сплячий, і встань із мертвих, а Христос
освітить тебе!” Тож, уважайте пильно, як маєте поводитися, – не
як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. Тому не
будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся
вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся Духом.
Проказуйте між собою вголос псалми й гимни та духовні пісні,
співайте та прославляйте у серцях ваших Господа.

Second Communion Verse: Praise the Lord from the heavens;*
praise Him in the highest (Ps 148:1). Alleluia! (3x).
Instead of “Blessed is He...”: Christ is risen from the dead, trampling
death by death, and to those in the tombs giving life.
Instead of “We have seen the true light...”: Christ is risen from the
dead, trampling death by death, and to those in the tombs giving life.
Instead of “Let our mouths...”: Christ is risen from the dead,
trampling death by death, and to those in the tombs giving life (3x).
Instead of “Blessed be the name of the Lord...”: Christ is risen from
the dead, trampling death by death, and to those in the tombs giving
life (3x).
“Christ is risen” is sung again once (using a simple cord chant) instead
of “Glory be to the Father…” at the dismissal.
Then the Troparion “Christ is risen” is sung as in the beginning of the
Liturgy, but with an additional ending.
Troparion: Christ is risen from the dead, trampling death by death,
and to those in the tombs giving life (3x).
And to us He has granted life eternal;* we bow down before His
resurrection on the third day.

Алилуя (глас 2): Алилуя, aлилуя, aлилуя!
Стих: Помилуй мене, Боже, по великій милості твоїй (Пс 50,3).
Стих: Не відкинь мене від лиця твого і Духа твого Святого не
відійми від мене (Пс 50,13).
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Четвер Вознесіння Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа;

Антифон 1
Стих 1: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові
голосом радости (Пс 46,2).

Monday of the Holy Spirit
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 563

After “Blessed be the Kingdom...”: Heavenly King, Advocate, Spirit of
Truth, Who are everywhere present and fill all things, Treasury of
Blessings, Bestower of Life, come and dwell within us, cleanse us of
all that defiles us, and, O Good One, save our souls.

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.

First Antiphon
Verse 1: The heavens tell the glory of God, and the firmament declares
the work of His hand (Ps 18:2).

Стих 2: Бо Господь Всевишній – страшний, цар великий по всій
землі (Пс 46,3).

Refrain: Through the prayers of the Mother of God, O Saviour, save
us.

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.

Verse 2: Day to day pours forth the message and night proclaims this
knowledge to night (Ps 18:3).

Стих 3: Він покорив людей нам і народи під ноги наші (Пс 46,4).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.

Refrain: Through the prayers of the Mother of God O Saviour, save
us.

Стих 4: Зійшов Бог під оклики веселі, Господь – під голос сурми
(Пс 46,6).

Verse 3: Their utterance has gone forth into all the earth, and their
words unto the ends of the world (Ps 18:5).

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.

Refrain: Through the prayers of the Mother of God O Saviour, save
us.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.
Якщо cпіваємо 2ий aнтифон: Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе,
спаси нас.
Як ні то співаємо: Єдинородний Сину

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and
for ever and ever. Amen.
If the second antiphon is sung: (Refrain: Through the prayers of the Mother
of God O Saviour, save us.) Otherwise we sing: Only-begotten Son...

Third Antiphon
We sing the usual Third Antiphon, but with the festal refrain: O good
Advocate,* save us who sing to You: Alleluia.
12
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Понеділок Святого Духа
По Благословенне царство: Царю небесний, утішителю, Душе
істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя
подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни,
і спаси, благий, душі наші.
Антифон 1
Стих 1: Небеса повідають славу божу, творіння ж рук його
сповіщає твердь (Пс 18,2).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Стих 2: День дневі передає слово і ніч ночі об’являє розуміння
(Пс 18,3).

Ascension of our Lord God and
Saviour Jesus Christ;
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 545

First Antiphon
Verse 1: Clap your hands, all you nations; shout to God with the
voice of joy (Ps 46:2).
Refrain: Through the prayers of the Mother of God, O Saviour, save
us.
Verse 2: For the Lord most high is awesome, a great king over all the
earth (Ps 46:3).

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.

Refrain: Through the prayers of the Mother of God O Saviour, save
us.

Стих 3: На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної
глаголи їх (Пс 18,5).

Verse 3: He has subdued peoples to us, and nations under our feet
(Ps 46:4).

Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.

Refrain: Through the prayers of the Mother of God O Saviour, save
us.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.
Якщо cпіваємо 2ий aнтифон: Приспів: Молитвами Богородиці,
Спасе, спаси нас.
Як ні то співаємо: Єдинородний Сину

Verse 4: God ascended amid shouts of joy; the Lord, at the sound of
the trumpet (Ps 46:6).
Refrain: Through the prayers of the Mother of God O Saviour, save
us.
+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and
for ever and ever. Amen.

Антифон 3
Співаємо звичайні третій антифон, але зі приспівom: Спаси
нас, Утішителю благий, співаємо тобі: Алилуя.
40

If the second antiphon is sung: (Refrain: Through the prayers of the Mother
of God O Saviour, save us.) Otherwise we sing: Only-begotten Son...
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Антифон 2
Стих 1: Великий Господь і хвальний вельми у граді Бога
нашого, в горі святій його
(Пс 47,2).
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі,
співаємо тобі: Алилуя.
Стих 2: Гори сіонські, ребра північні, город царя великого
(Пс 47,5).
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі,
співаємо тобі: Алилуя.
Стих 3: Бог у хоромах його відомим стає, коли заступає його
(Пс 47,4).
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі,
співаємо тобі: Алилуя.
Стих 4: Ось бо царі земні зібрались, зійшлися разом (Пс
47,5).
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі,
співаємо тобі: Алилуя.
Слава і нині: Єдинородний Сину:

Антифон 3
Стих 1: Послухайте це, всі народи, почуйте, всі, хто живете по
вселенній (Пс 48,2).

the temple police went back to the chief priests and Pharisees, who
asked them, ‘Why did you not arrest him?’ The police answered,
‘Never has anyone spoken like this!’ Then the Pharisees replied,
‘Surely you have not been deceived too, have you? Has any one of
the authorities or of the Pharisees believed in him? But this crowd,
which does not know the law—they are accursed.’ Nicodemus, who
had gone to Jesus before, and who was one of them, asked, ‘Our law
does not judge people without first giving them a hearing to find out
what they are doing, does it?’ They replied, ‘Surely you are not also
from Galilee, are you? Search and you will see that no prophet is to
arise from Galilee.’ Again Jesus spoke to them, saying, ‘I am the light
of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but
will have the light of life.’
Instead of “It is truly...”: O my soul, magnify the one Divinity in
three Persons.
Irmos (Tone 4): Rejoice, O Queen, boast of virgins and mothers, for
every tongue, though capable and eloquent, cannot hymn you as is
your due, and every mind is confounded in seeking to comprehend
the way in which you gave birth. Wherefore with one accord we
glorify you.
Communion Verse: Your good Spirit will lead me to the land of
righteousness (Ps 142:10). Alleluia! (3x)

Тропар (глас 4): Вознісся ти у славі, Христе Боже наш,* радість
сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа,* утвердивши
їх благословенням,* бо ти єси Син Божий,* ізбавитель світу.
Стих 2: Земнородні і сини чоловічі, разом багатий і убогий (Пс
48,3).
Тропар (глас 4): Вознісся ти у славі, Христе Боже наш…
Стих 3: Уста мої промовлять премудрість і роздуми серця мого
– розуміння (Пс 48,4).
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ж відказують: «Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік
говорить.» Фарисеї ж: «Чи й не ви дали себе звести? Невже
хтось із старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий
той народ, що закону не знає!» Але озвавсь до них Никодим, що
приходив до нього вночі, а був же один з них: «Чи дозволяє наш
закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та й
не довідавшися, що він робить?» Ті ж йому: «Чи і ти з Галилеї?
Розвідайся, то й побачиш: з Галилеї пророк не приходить.» І ще
промовляв до них Ісус, і так їм казав: «Я – світло світу. Хто йде
за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя.»

Замість Достойно: Величай, душе моя, в трьох особах суще
єдине божество.
Ірмос (глас 4): Радуйся, царице, матеродівственна славо, всякі
бо легкомовні благоговірливі уста промовити не можуть, щоб
тебе оспівувати достойно, і безсильний ум усякий, щоб твоє
рождество розуміти. Тому тебе одноголосне славимо.

Second Antiphon
Verse 1: Great is the Lord and greatly praised in the city of our
God, His holy mount
(Ps 47:2).
Refrain: Son of God, who ascended in glory,* save us who sing to
You: Alleluia.
Verse 2: Mount Zion, the northern slopes, is the city of the great
king (Ps 47:5).
Refrain: Son of God, who ascended in glory,* save us who sing to
You: Alleluia.
Verse 3: God is known in its strongholds, whenever He comes to
its aid (Ps 47:4).
Refrain: Son of God, who ascended in glory,* save us who sing to
You: Alleluia.
Verse 4: For, behold, the kings of the earth have assembled, they
have come together
(Ps 47:5).
Refrain: Son of God, who ascended in glory,* save us who sing to
You: Alleluia.
Glory... now... Only-begotten Son...

Third Antiphon
Причасний: Дух Твій благий наставить мене на землю праву
(Пс 142,10). Алилуя (х3).

Verse 1 (Soloist): Hear these things all you nations, give ear, all
inhabitants of the world (Ps 48:2).
Troparion (Tone 4): You ascended in glory, O Christ our God,*
giving joy to Your disciples by the promise of the Holy Spirit,* and
assuring them through your blessing* that You are the Son of God,*
the Redeemer of the world.
Verse 2 (Soloist): Both lowly born and offspring of the privileged,
rich and poor alike (Ps 48:3).
Troparion (Tone 4): You ascended in glory, O Christ our God…
Verse 3 (Soloist): Verse 3: My mouth shall speak wisdom and the
meditation of my heart understanding (Ps 48:4).
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Тропар (глас 4): Вознісся ти у славі, Христе Боже наш…
Вхідне: Зійшов Бог під оклики веселі, Господь – під голос сурми
(Пс 46,6).
Тропар (глас 4): Вознісся ти у славі, Христе Боже наш,* радість
сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа,* утвердивши
їх благословенням,* бо ти єси Син Божий,* ізбавитель світу.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.
Кондак (глас 6): Сповнивши промисел щодо нас* і те, що на
землі, з’єднавши з небесним,* вознісся ти у славі, Хрйсте Боже
наш,* ніяк не відлучаючись, але невідступне перебуваючи,* ти
кличеш до тих, що люблять тебе:* Я з вами і ніхто проти вас.
Прокімен (глас 7): Вознесися на небеса, Боже,* і по всій землі
слава твоя (Пс 56,6).
Стих: Готове серце моє, Боже, готове серце моє,
оспівуватиму і співатиму у славі моїй (Пс 56,8).

Epistle: (Acts 2:1-11): At that time, when the day of Pentecost had
come, they were all together in one place. And suddenly from heaven
there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the
entire house where they were sitting. Divided tongues, as of fire,
appeared among them, and a tongue rested on each of them. All of
them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other
languages, as the Spirit gave them ability. Now there were devout
Jews from every nation under heaven living in Jerusalem. And at this
sound the crowd gathered and was bewildered, because each one
heard them speaking in the native language of each. Amazed and
astonished, they asked, ‘Are not all these who are speaking Galileans?
And how is it that we hear, each of us, in our own native language?
Parthians, Medes, Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea
and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt
and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome,
both Jews and proselytes, Cretans and Arabs—in our own languages
we hear them speaking about God’s deeds of power.’
Alleluia (Tone 1): Alleluia, alleluia, alleluia!
verse: By the Lord’s word the heavens were established, and by the
Breath of His mouth all their host (Ps 32:6).
verse: The Lord has looked down from heaven and beheld the
whole human race (Ps 32:13).

Апостол: (Ді 1,1-12): Першу книгу я написав, о Теофіле, про
все, що Ісус робив та що навчав від початку аж до дня, коли
вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких собі
вибрав. Він показував їм себе також у численних доказах живим
після своєї муки, з’являючись сорок день їм і розповідаючи про
Боже Царство. Тоді ж саме, як споживав хліб-сіль із ними, він
наказав їм Єрусалиму не кидати, але чекати обітниці Отця, що
її ви від мене чули; бо Йоан христив водою, ви ж будете хрищені
по кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони
питали його: «Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві
царство?» Він відповів їм: «Не ваша справа знати час і пору, що
їх Отець призначив у своїй владі. Та ви приймете силу Святого
Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у

Gospel: (John 7:37-52; 8:12): On the last day of the festival, the
great day, while Jesus was standing there, he cried out, ‘Let anyone
who is thirsty come to me, and let the one who believes in me drink.
As the scripture has said, “Out of the believer’s heart shall flow rivers
of living water.” ’ Now he said this about the Spirit, which believers in
him were to receive; for as yet there was no Spirit, because Jesus was
not yet glorified. When they heard these words, some in the crowd
said, ‘This is really the prophet.’ Others said, ‘This is the Messiah.’
But some asked, ‘Surely the Messiah does not come from Galilee,
does he? Has not the scripture said that the Messiah is descended
from David and comes from Bethlehem, the village where David
lived?’ So there was a division in the crowd because of him. Some
of them wanted to arrest him, but no one laid hands on him. Then
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Апостол: (Ді 2,1-11): Тими днями, як настав день П’ятидесятниці,
всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька
з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім,
де вони сиділи. І з’явились їм поділені язики, мов вогонь, і
осів на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і
почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх
народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась велика
юрба і хвилювалася, бо кожний чув, як вони говорили його
мовою. Здивовані й остовпілі, вони один до одного казали:
«Хіба не галилеяни всі оці, що розмовляють? Як же воно, що
кожний з нас чує нашу рідну мову: партяни, мідяни, еламії, і
мешканці Месопотамії, Юдеї і Каппадокії, Понту й Азії, Фригії і
Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що
тут перебувають, юдеї і прозеліти, крітяни й араби – ми чуємо
їх, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі?»
Алилуя (глас 1): Алилуя, aлилуя, aлилуя!
Стих: Словом Господнім небеса утвердилися і духом уст його
вся сила їх (Пс 32,6).
Стих: 3 неба споглянув Господь, видів усіх синів людських (Пс
32,13).

Troparion (Tone 4): You ascended in glory, O Christ our God…
Entrance Verse (Soloist): God ascended amid shouts of joy; the Lord,
at the sound of the trumpet (Ps 46:6).
Troparion (Tone 4): You ascended in glory, O Christ our God,*
giving joy to Your disciples by the promise of the Holy Spirit,* and
assuring them through your blessing* that You are the Son of God,*
the Redeemer of the world.
+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and
for ever and ever. Amen.
Kontakion (Tone 6): When You had fulfilled Your plan for us* and
united things on earth with those in heaven,* You ascended in glory,
O Christ our God,* in no way distant, but remaining insep’rable,*
You cried to those who love You:* I am with You and there is none
against you.
Prokimenon (Tone 7): Be exalted, O God, above the heavens;* above
all the earth be Your glory (Ps 56:6).
verse: My heart is ready, O God, my heart is ready. I will sing
and make music in my glory (Ps 56:8).

Євангеліє: (Ів 7,37-52. 8,12): Останнього ж великого дня свята
стояв Ісус і закликав на ввесь голос: «Коли спраглий хтось, нехай
прийде до мене і п’є! Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки
води живої з нутра його потечуть!» Так він про Духа казав, що
його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був
ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з
народу, вчувши ті слова, казали: «Він дійсно пророк.» Інші ж:
«Він – Христос.» Ще інші: «Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба
в Писанні не сказано, ще з роду Давидового Христос прийде, з
села Вифлеєму, звідки був Давид?» І роздор виник із-за нього
серед народу. Бажали і схопити його деякі, та ніхто не наклав
рук на нього. Повернулись, отже, слуги до первосвящеників
та фарисеїв, а ті питають їх: «Чому не привели його?» Слуги

Epistle: (Acts 1:1-12): In the first book, Theophilus, I wrote about
all that Jesus did and taught from the beginning until the day when
he was taken up to heaven, after giving instructions through the
Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. After his suffering
he presented himself alive to them by many convincing proofs,
appearing to them over the course of forty days and speaking about
the kingdom of God. While staying with them, he ordered them not
to leave Jerusalem, but to wait there for the promise of the Father.
‘This’, he said, ‘is what you have heard from me; for John baptized
with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many
days from now.’ So when they had come together, they asked him,
‘Lord, is this the time when you will restore the kingdom to Israel?’
He replied, ‘It is not for you to know the times or periods that the
Father has set by his own authority. But you will receive power when
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всій Юдеї та Самарії й аж до краю землі.» І сказавши це, коли
вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла з-перед очей
їхніх. І як вони дивилися пильно на небо, коли він відходив, два
мужі стали коло них у білій одежі і сказали: «Мужі галилейські!
Чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був
взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого
на небо.» Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, що зветься
Оливною, що близько Єрусалиму – день ходи в суботу.

Third Antiphon
Verse 1 (Soloist): O Lord, by Your power the king shall rejoice and
greatly exult in Your salvation (Ps 20:2).
Troparion (Tone 8): Blessed are You, O Christ our God, who revealed
the fishermen as most wise by sending them the Holy Spirit; through
them You caught the entire world. Loving Master, glory to You.
Verse 2 (Soloist): You gave him his heart’s desire and did not deny the
request on his lips (Ps 20:3).

Алилуя (глас 2): Алилуя, aлилуя, aлилуя!
Стих: Зійшов Бог під оклики веселі, Господь – під голос сурми
(Пс 46,6).
Стих: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові
голосом радости (Пс 46,2).
Євангеліє: (Лк 24,36-53): У той час, воскреснувши з мертвих,
Ісус став посеред своїх учнів і сказав до них: “Мир вам!” Вони
ж, налякані та повні страху, думали, що духа бачать. Та він
сказав їм: “Чого стривожились? Чого ті сумніви постають у
серцях ваших? Гляньте на мої руки та на мої ноги: це ж я сам.
Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла й костей не має,
як бачите, що я їх маю.” Сказавши це, він показав їм руки й
ноги. А як вони з радощів не йняли йому ще віри й чудувались,
він сказав: “Чи маєте ви тут що їсти?” Вони подали йому кусень
печеної риби. Він узяв його й спожив перед ними. Потім Ісус
до них промовив: “Це власне ті слова, що я, бувши ще з вами,
сказав вам: Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в
законі Мойсея, в пророків та у псалмах.” Тоді відкрив їм розум,
щоб вони розуміли Писання, і до них мовив: “Так написано,
що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес
із мертвих, і щоб у його ім’я проповідувалось покаяння на
відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви
– свідки того (всього). Я вам пошлю те, що мій Отець обіцяв
був. Сидіть у місті, аж поки не одягнетеся силою з висоти.” І
він вивів їх аж до Витанії і, знявши руки свої, благословив їх. А
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Troparion (Tone 8): Blessed are You, O Christ our God…
Verse 3 (Soloist): For You have gone before him with gracious
blessings, you have placed upon his head a crown of precious stones
(Ps 20:4).
Troparion (Tone 8): Blessed are You, O Christ our God…
Entrance Verse (Soloist): Be exalted, O Lord, in Your strength; we
will sing and make music to Your might (Ps 20:14).
Troparion (Tone 8): Blessed are You, O Christ our God…
+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and
for ever and ever. Amen.
Kontakion (Tone 8): When the Most High came down and confused
the tongues,* He parted the nations.* When He divided the tongues
of fire,* He called all to unity;* thus with one voice* we glorify the
all-Holy Spirit.
Instead of “Holy God...”: All you, who have been baptized into
Christ, you have put on Christ! Alleluia!
Prokimenon (Tone 8): Their utterance has gone forth into all the
earth,* and their words unto the ends of the world (Ps 18:5).
verse: The heavens tell the glory of God, and the firmament
declares the work of His hand (Ps 18:2).
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Антифон 3
Стих 1: Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням
твоїм возрадується вельми (Пс 20,2).
Тропар (глас 8): Благословен єси, Христе Боже наш, що
премудрими рибаків явив, зіславши їм Духа Святого, і ними
уловив вселенну. Чоловіколюбче, слава тобі.
Стих 2: Бажання серця його дав ти йому і хотіння уст його ти
не відмовив йому (Пс 20,3).
Тропар (глас 8): Благословен єси, Христе Боже наш…
Стих 3: Бо попередив ти його благословенням благостінним,
поклав ти на голові його вінець із каменя цінного (Пс 20,4).
Тропар (глас 8): Благословен єси, Христе Боже наш…
Вхідне: Вознесися, Господи, силою твоєю, оспівуватимемо і
співатимемо сили твої (Пс 20,14).
Тропар (глас 8): Благословен єси, Христе Боже наш…
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.
Кондак (глас 8): Коли ти, зійшовши, язики змішав,* розділив
ти народи, Всевишній.* Коли ж вогненні язики ти роздавав,* у
з’єднання всіх ти призвав.* І одноголосне славимо* Пресвятого
Духа.
Замість Трисвятого: Ви, що в Христа хрестилися, у Христа
зодягнулися. Алилуя!
Прокімен (глас 8): На всю землю вийшло вістування їх* і до
кінців вселенної глаголи їх (Пс 18,5).
Стих: Небеса повідають славу божу, творіння ж рук
його сповіщає твердь (Пс 18,2).
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the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in
Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.’
When he had said this, as they were watching, he was lifted up,
and a cloud took him out of their sight. While he was going and
they were gazing up towards heaven, suddenly two men in white
robes stood by them. They said, ‘Men of Galilee, why do you stand
looking up towards heaven? This Jesus, who has been taken up from
you into heaven, will come in the same way as you saw him go into
heaven.’ Then they returned to Jerusalem from the mount called
Olivet, which is near Jerusalem, a sabbath day’s journey away.
Alleluia (Tone 2): Alleluia, alleluia, alleluia!
verse: God ascended amid shouts of joy, the Lord at the sound of
the trumpet (Ps 46:6).
verse: Clap your hands, all you nations, shout to God with the voice
of joy (Ps 46:2).
Gospel: (Luke 24:36-53): At that time, Jesus having been raised from
the dead, stood among them and said to them, ‘Peace be with you.’
They were startled and terrified, and thought that they were seeing a
ghost. He said to them, ‘Why are you frightened, and why do doubts
arise in your hearts? Look at my hands and my feet; see that it is I
myself. Touch me and see; for a ghost does not have flesh and bones
as you see that I have.’ And when he had said this, he showed them
his hands and his feet. While in their joy they were disbelieving and
still wondering, he said to them, ‘Have you anything here to eat?’
They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate in their
presence. Then he said to them, ‘These are my words that I spoke
to you while I was still with you—that everything written about me
in the law of Moses, the prophets, and the psalms must be fulfilled.’
Then he opened their minds to understand the scriptures, and he said
to them, ‘Thus it is written, that the Messiah is to suffer and to rise
from the dead on the third day, and that repentance and forgiveness
of sins is to be proclaimed in his name to all nations, beginning from
Jerusalem. You are witnesses of these things. And see, I am sending
upon you what my Father promised; so stay here in the city until you
have been clothed with power from on high.’ Then he led them out
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як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись
на небо. Вони ж, поклонившися йому, повернулися з радістю
великою в Єрусалим, і перебували ввесь час у храмі, славлячи
та хвалячи Бога.

Holy and Glorious Pentecost – the Eighth Sunday of
Pascha (Trinity Sunday)
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 563

First Antiphon

Замість Достойно: Величай, душе моя, Господа, що з плоттю во
славі вознісся на небеса.

Verse 1: The heavens tell the glory of God, and the firmament declares
the work of His hand (Ps 18:2).

Ірмос (глас 5): Тебе, вище ума і слова Матір Божу, що в часі
безлітнього несказанно родила, вірні однодумне величаємо.

Refrain: Through the prayers of the Mother of God, O Saviour, save
us.

Причасний: Зійшов Бог під оклики веселі, Господь – під голос
сурми (Пс 46,6). Алилуя (х3).
Згідно Галицької традиції, ми співаємо:
Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя (Пс 56,6).
Замість “Ми бачили світло істинне…” (x1) “Нехай сповняться
уста…” (x3) і “Нехай буде ім’я…” (x3).

Verse 2: Day to day pours forth the message and night proclaims this
knowledge to night (Ps 18:3).
Refrain: Through the prayers of the Mother of God O Saviour, save
us.
Verse 3: Their utterance has gone forth into all the earth, and their
words unto the ends of the world (Ps 18:5).
Refrain: Through the prayers of the Mother of God O Saviour, save
us.
+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and
for ever and ever. Amen.
If the second antiphon is sung: (Refrain: Through the prayers of the Mother
of God O Saviour, save us.) Otherwise we sing: Only-begotten Son...
Second Antiphon
Verse 1: The Lord hear you in the day of tribulation; the name of
the God of Jacob protect you (Ps 19:2).
Refrain: O good Advocate,* save us who sing to You: Alleluia.
Verse 2: May He send you help from His holy place, and give you
support from Zion (Ps 19:3).
Refrain: O good Advocate,* save us who sing to You: Alleluia..
Verse 3: May the Lord give you your heart’s desire, and fulfill your
every plan (Ps 19:5)
Refrain: O good Advocate,* save us who sing to You: Alleluia...
Glory... now... Only-begotten Son...
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Неділя П’ятидесятниці - 8-а Неділя Пасхи
(День Святої Тройці)
Антифон 1
Стих 1: Небеса повідають славу божу, творіння ж рук його
сповіщає твердь (Пс 18,2).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Стих 2: День дневі передає слово і ніч ночі об’являє розуміння
(Пс 18,3).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Стих 3: На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної
глаголи їх (Пс 18,5).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.

as far as Bethany, and, lifting up his hands, he blessed them. While
he was blessing them, he withdrew from them and was carried up
into heaven. And they worshipped him, and returned to Jerusalem
with great joy; and they were continually in the temple blessing God.
Instead of “It is truly...”: O my soul, magnify the Lord who in glory
ascended bodily into the heavens.
Irmos (Tone 5): O Mother of God, you transcended both mind and
word, and in time, ineffably bore the Timeless One: it is you who,
with one accord, we, the faithful, magnify.
Communion Verse: God ascended amid shouts of joy, the Lord at
the sound of the trumpet (Ps 46:6). Alleluia! (3x)
According to Galician usage, we sing:
Be exalted, O God, above the heavens; above all the earth be Your
glory (Ps 56:6).
Instead of “We have seen the true light…” (1x) “May our mouths be
filled…” (3x) and “Blessed be the Name of the Lord…” (3x).

Якщо cпіваємо 2ий aнтифон: Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе,
спаси нас. Як ні то співаємо: Єдинородний Сину
Антифон 2
Стих 1: Вислухає тебе Господь у день печалі, захистить тебе
ім’я Бога Якова (Пс 19,2).
Приспів: Спаси нас, Утішителю благий, співаємо тобі:
Алилуя.
Стих 2: Пошле тобі поміч зо святині і з Сіону заступить
тебе (Пс 19,3).
Приспів: Спаси нас, Утішителю благий, співаємо тобі:
Алилуя.
Стих 3: Дасть тобі Господь по серцю твоєму і ввесь задум
твій сповнить (Пс 19,5).
Приспів: Спаси нас, Утішителю благий, співаємо тобі:
Алилуя.
Слава і нині: Єдинородний Сину:
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7-а Неділя Пасхи. Неділя Святих Отців
першого вселенського собору в Нікеї.

Антифон 1
Стих 1: Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові
голосом радости (Пс 46,2).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Стих 2: Бо Господь Всевишній – страшний, цар великий по всій
землі (Пс 46,3).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
Стих 3: Він покорив людей нам і народи під ноги наші (Пс 46,4).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.

Instead of “It is truly...”: O my soul, magnify the Lord who in glory
ascended bodily into the heavens.
Irmos (Tone 5): O Mother of God, you transcended both mind and
word, and in time, ineffably bore the Timeless One: it is you who,
with one accord, we, the faithful, magnify.
Communion Verse: Praise the Lord from the heavens;* praise Him
in the highest (Ps 148:1).
Second Communion Verse: Rejoice in the Lord, O you just;*
praise befits the righteous (Ps 32:1). Alleluia! (3x)
According to Galician usage, we sing:
Be exalted, O God, above the heavens; above all the earth be Your
glory (Ps 56:6).
Instead of “We have seen the true light…” (1x) “May our mouths be
filled…” (3x) and “Blessed be the Name of the Lord…” (3x).

Стих 4: Зійшов Бог під оклики веселі, Господь – під голос сурми
(Пс 46,6).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.
Якщо cпіваємо 2ий aнтифон: Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе,
спаси нас.
Як ні то співаємо: Єдинородний Сину
Антифон 2
Стих 1: Великий Господь і хвальний вельми у граді Бога
нашого, в горі святій його
(Пс 47,2).
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі,
співаємо тобі: Алилуя.
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Замість Достойно: Величай, душе моя, Господа, що з плоттю во
славі вознісся на небеса.
Ірмос (глас 5): Тебе, вище ума і слова Матір Божу, що в часі
безлітнього несказанно родила, вірні однодумне величаємо.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс
148,1).
Другий: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить
похвала (Пс 32,1). Алилуя (х3).
Згідно Галицької традиції, ми співаємо:
Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя (Пс 56,6).
Замість “Ми бачили світло істинне…” (x1) “Нехай сповняться
уста…” (x3) і “Нехай буде ім’я…” (x3).

Seventh Sunday of Pascha: Sunday of the Holy Fathers
of First Ecumenical Council of Nicaea.
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 551

First Antiphon
Verse 1: Clap your hands, all you nations; shout to God with the
voice of joy (Ps 46:2).
Refrain: Through the prayers of the Mother of God, O Saviour, save
us.
Verse 2: For the Lord most high is awesome, a great king over all the
earth (Ps 46:3).
Refrain: Through the prayers of the Mother of God O Saviour, save
us.
Verse 3: He has subdued peoples to us, and nations under our feet
(Ps 46:4).
Refrain: Through the prayers of the Mother of God O Saviour, save
us.
Verse 4: God ascended amid shouts of joy; the Lord, at the sound of
the trumpet (Ps 46:6).
Refrain: Through the prayers of the Mother of God O Saviour, save
us.
+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Now and
for ever and ever. Amen.
If the second antiphon is sung: (Refrain: Through the prayers of the Mother
of God O Saviour, save us.) Otherwise we sing: Only-begotten Son...
Second Antiphon
Verse 1: Great is the Lord and greatly praised in the city of our
God, His holy mount (Ps 47:2).
Refrain: Son of God, who ascended in glory,* save us who sing to
You: Alleluia.
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Стих 2: Гори сіонські, ребра північні, город царя великого
(Пс 47,5).
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі,
співаємо тобі: Алилуя.
Стих 3: Бог у хоромах його відомим стає, коли заступає його
(Пс 47,4).
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі,
співаємо тобі: Алилуя.
Стих 4: Ось бо царі земні зібрались, зійшлися разом (Пс
47,5).
Приспів: Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі,
співаємо тобі: Алилуя.
Слава і нині: Єдинородний Сину:

Антифон 3
Співаємо звичайні третій антифон, але зі приспівom: Спаси нас,
Сину Божий, що родився від Діви, співаємо тобі: Алилуя.
Тропар (глас 6): Ангельські сили на гробі Твоїм* і сторожі
омертвіли;* Марія ж стояла при гробі,* шукаючи пречистого
тіла Твого.* Полонив Ти ад і, не переможений від нього,* зустрів
Ти Діву, даруючи життя.* Воскреслий з мертвих, Господи, слава
Тобі!
Тропар (глас 4): Вознісся ти у славі, Христе Боже наш,* радість
сотворивши ученикам обітуванням Святого Духа,* утвердивши
їх благословенням,* бо ти єси Син Божий,* ізбавитель світу.
Тропар (глас 8): Препрославлений ти, Христе Боже наш,*
світила на землі – отців наших оснував ти* і ними до істинної
віри всіх нас направив ти.* Багатомилосердний, слава тобі.
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
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himself said, “It is more blessed to give than to receive.” ’ When he
had finished speaking, he knelt down with them all and prayed.
Alleluia (Tone 1): Alleluia, alleluia, alleluia!
verse: The God of gods, the Lord, spoke and summoned the earth
from the rising of the sun to its setting (Ps 49:1).
verse: Gather to Him His devout ones, who with sacrifice make
covenant with Him (Ps 49:5).
Gospel: (John 17:1-13): At that time, Jesus looked up to heaven
and said, ‘Father, the hour has come; glorify your Son so that the
Son may glorify you, since you have given him authority over all
people, to give eternal life to all whom you have given him. And this
is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus
Christ whom you have sent. I glorified you on earth by finishing the
work that you gave me to do. So now, Father, glorify me in your own
presence with the glory that I had in your presence before the world
existed. ‘I have made your name known to those whom you gave
me from the world. They were yours, and you gave them to me, and
they have kept your word. Now they know that everything you have
given me is from you; for the words that you gave to me I have given
to them, and they have received them and know in truth that I came
from you; and they have believed that you sent me. I am asking on
their behalf; I am not asking on behalf of the world, but on behalf of
those whom you gave me, because they are yours. All mine are yours,
and yours are mine; and I have been glorified in them. And now I am
no longer in the world, but they are in the world, and I am coming
to you. Holy Father, protect them in your name that you have given
me, so that they may be one, as we are one. While I was with them,
I protected them in your name that you have given me. I guarded
them, and not one of them was lost except the one destined to be
lost, so that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to
you, and I speak these things in the world so that they may have my
joy made complete in themselves.
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що сам сказав: «Більше щастя – давати, ніж брати.» Промовивши
це, він упав на коліна і з усіма ними почав молитися.
Алилуя (глас 1): Алилуя, aлилуя, aлилуя!
Стих: Бог богів, Господь мовив, і призвав землю від сходу
сонця до заходу (Пс 49,1).
Стих: Зберіть йому преподобних його, що заповідують завіт
його в жертвах (Пс 49,5).
Євангеліє: (Ів 17,1-13): У той час Ісус, підвівши очі свої до
неба, проказав: «Отче, прийшла година! Прослав свого Сина,
щоб Син твій тебе прославив, згідно з владою, що її ти дав йому
над усяким тілом: дарувати життя вічне тим, яких ти передав
йому. А вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного,
істинного Бога, і тобою посланого – Ісуса Христа. Я тебе на землі
прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання.
Тепер же прослав мене, Отче, у себе – славою тією, що її я мав
у тебе перед тим, як постав світ! Я об’явив твоє ім’я людям,
яких ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж передав
мені їх, і зберегли вони слово твоє. Нині збагнули вони, що все,
тобою дане мені – від тебе; слова бо, тобою мені дані, я їм дав, і
сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і
увірували, що ти мене послав. Молю ж за них: не за світ молю,
лише за тих, яких ти передав мені, бо вони – твої. І все моє –
твоє, твоє ж – моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі,
а вони у світі, і я до тебе йду. Отче Святий! Заради імени твого
бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми!
Бувши з ними у світі, я беріг їх у твоє ім’я; тих, яких ти передав
мені, я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб
збулося Писання. Тепер же іду до тебе, і кажу те, у світі бувши,
щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть.»

Verse 2: Mount Zion, the northern slopes, is the city of the great
king (Ps 47:5).
Refrain: Son of God, who ascended in glory,* save us who sing to
You: Alleluia.
Verse 3: God is known in its strongholds, whenever He comes to
its aid (Ps 47:4).
Refrain: Son of God, who ascended in glory,* save us who sing to
You: Alleluia.
Verse 4: For, behold, the kings of the earth have assembled, they
have come together (Ps 47:5).
Refrain: Son of God, who ascended in glory,* save us who sing to
You: Alleluia.
Glory... now... Only-begotten Son...

Third Antiphon
We sing the usual Third Antiphon, but with the festal refrain: Son of
God, who ascended in glory,* save us who sing to You: Alleluia.
Troparion (Tone 6): Angelic powers were upon Your tomb* and
the guards became like dead men;* Mary stood before Your tomb*
seeking Your most pure body.* You captured Hades without being
overcome by it.* You met the Virgin and granted life.* O Lord, risen
from the dead,* glory be to You!
Troparion (Tone 4): You ascended in glory, O Christ our God,*
giving joy to Your disciples by the promise of the Holy Spirit,* and
assuring them through your blessing* that You are the Son of God,*
the Redeemer of the world.
Troparion (Tone 8): Christ our God, You are glorified above all,*
You established our fathers as beacons on earth* and through them
guided all of us to the true faith.* Glory to You, most compassionate
Lord.
+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
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Кондак (глас 8): Апостолів проповідування і отців догмати*
єдину віру утвердили Церкві,* яка і, ризу істини з богословія
вишнього носячи,* право править, і славить благочестя велике
таїнство.

Kontakion (Tone 8): The apostles’ preaching and the Fathers’
doctrine* confirmed the Church’s one faith,* and wearing the
garment of truth* woven from theology that descends on high,* she
rightly imparts* the mystery of godliness* and sings its glory.

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

Now and for ever and ever. Amen.

Кондак (глас 6): Сповнивши промисел щодо нас* і те, що на
землі, з’єднавши з небесним,* вознісся ти у славі, Хрйсте Боже
наш,* ніяк не відлучаючись, але невідступне перебуваючи,* ти
кличеш до тих, що люблять тебе:* Я з вами і ніхто проти вас.

Kontakion (Tone 6): When You had fulfilled Your plan for us* and
united things on earth with those in heaven,* You ascended in glory,
O Christ our God,* in no way distant, but remaining insep’rable,*
You cried to those who love You:* I am with You and there is none
against you.

Прокімен (глас 4): Благословен єси, Господи, Боже отців наших,*
і хвальне, і прославлене ім’я твоє на віки (Дан 3,26).

Prokimenon (Tone 4): Blessed are You, Lord God of our fathers,*
and praised and glorified is Your Name forever (Dn 3:26).

Стих: Бо праведний єси в усьому, що сотворив ти нам
(Дан 3,27).

verse: For You are righteous in everything that You have done
to us (Dn 3:27).

Апостол: (Ді 20,16-18. 28-36): Тими днями Павло вирішив
плисти попри Ефес, щоб не баритися в Азії; поспішав бо, щоб,
по змозі, на день П’ятидесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету
він послав у Ефес і прикликав пресвітерів Церкви. Коли ж
вони прийшли до нього, він до них промовив: «Ви знаєте, як
з першого дня, коли я вступив у Азію, увесь час поводився я
з вами. Зважайте на самих себе й на все стадо, над яким Дух
Святий поставив вас єпископами, щоб пасли Церкву Божу,
що її він придбав кров’ю власною. Я знаю, що по моїм відході
ввійдуть поміж вас вовки хижі, які не щадитимуть стада. Та й
з-поміж вас самих повстануть люди, що говоритимуть погубні
речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому чувайте, пригадуйте
собі, що я три роки, ніч і день, не переставав кожного з вас із
сльозами наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і слову
його благодаті, що може збудувати й дати вам спадщину між
усіма освяченими. Ні срібла, ні золота, ані одежі я не вимагав
ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною,
служили оці руки. У всьому я показав вам, що, так працюючи,
треба допомагати слабосильним і пам’ятати слова Господа Ісуса,

Epistle: (Acts 20:16-18, 28-36): For Paul had decided to sail past
Ephesus, so that he might not have to spend time in Asia; he was eager
to be in Jerusalem, if possible, on the day of Pentecost. From Miletus
he sent a message to Ephesus, asking the elders of the church to meet
him. When they came to him, he said to them: ‘You yourselves know
how I lived among you the entire time from the first day that I set foot
in Asia, Keep watch over yourselves and over all the flock, of which
the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of
God that he obtained with the blood of his own Son. I know that
after I have gone, savage wolves will come in among you, not sparing
the flock. Some even from your own group will come distorting the
truth in order to entice the disciples to follow them. Therefore be
alert, remembering that for three years I did not cease night or day
to warn everyone with tears. And now I commend you to God and
to the message of his grace, a message that is able to build you up and
to give you the inheritance among all who are sanctified. I coveted
no one’s silver or gold or clothing. You know for yourselves that I
worked with my own hands to support myself and my companions.
In all this I have given you an example that by such work we must
support the weak, remembering the words of the Lord Jesus, for he
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