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3-а Неділя Пасхи.  Неділя Мироносиць. 
 

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 2): Коли зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне,* тоді ад умертвив ти 
блистінням Божества.* Коли ж і умерлих із глибин підземних воскресив Ти,* всі сили 
небесні взивали:* Життедавче, Христе Боже наш, слава Тобі. 

Тропар (глас 2): Благообразний Йосиф, з древа знявши пречистеє тіло твоє,* 
плащаницею чистою обвив,* і ароматами в гробі новім, покривши, положив;* та по 
трьох днях воскрес єси, Господи,* даруючи світові велику милість. 
 
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (глас 2): Радуватися мироносицям повелів ти,* плач праматері Єви 
втихомирив ти воскресінням твоїм, Хрйсте Боже,* апостолам же твоїм проповідувати 
повелів ти:* Спас воскрес із гробу. 

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 6): Спаси, Господи, людей Твоїх* і благослови спадкоємство Твоє  
(Пс 27,9). 

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму; Боже мій, не відвертайсь мовчки від мене  
(Пс 27,1). 

 
Апостол: (Ді 6,1-7): Тими днями, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось 
нарікання гелленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді 
дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали: «Не личить нам лишити слово 
Боже і при столах служити. Нагледіть собі, отже, з-поміж вас, брати, сімох мужів 
доброї слави, повних Духа та мудрости, а ми їх поставимо для цієї служби; самі ж ми 
будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова.» Вподобалось це слово всій 
громаді й вибрали Стефана, мужа, повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, 
Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта з Антіохії, і поставили їх перед 
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апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже та множилось 
число учнів у Єрусалимі вельми, і велика сила священиків були слухняні вірі. 
 
Алилуя (глас 8):  
Стих: Благоволив ти, Господи, землю твою, ти повернув полон Яковів (Пс 84,2). 
Стих: Милість і істина зустрілися, правда і мир обцілувалися (Пс 84,11). 
 
Євангеліє: (Мр 15,43-16,8): У той час Йосиф Ариматейський, поважний радник, що 
й сам очікував Божого Царства, прибув і, сміливо ввійшовши до Пилата, попросив 
тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер; і прикликавши сотника, спитав його, 
чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло; а Йосиф, 
купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був 
висічений у скелі; потім прикотив камінь до входу гробу; Марія ж Магдалина й 
Марія, мати Йосифа, дивились, де його покладено. Якже минула субота, Марія 
Магдалина, Марія, мати Якова, та Саломія купили пахощів, щоб піти та намастити 
його. Рано-вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та 
й говорили між собою: "Хто нам відкотить камінь від входу до гробу?" Але 
поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, – був бо дуже великий. 
Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, – і 
вжахнулись. А він до них промовив: "Не жахайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, 
розп'ятого Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Але йдіть, 
скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї: там його побачите, як 
він сказав вам." І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і 
нікому нічого не сказали, бо боялися. 

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. 
 
Причасний: Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного споживіть. 
 
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). 
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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. 


