
5-а Неділя по Зісланні Св. Духа.  
 

Тропар (глас 4): Світлу про воскресіння розповідь від ангела 
почувши* і від прадідного засуду звільнившись,* Господні учениці, 
радіючи, казали апостолам:* Здолано смерть, воскрес Христос Бог,* 
що дає світові велику милість.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Кондак (глас 4): Спас і мій визволитель,* як Бог, із гробу воскресив 
землян від узів* і розбив брами адові* та воскрес на третій день, як 
Владика.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Богородичний (глас 4): Йоаким і Анна народженням Твоїм, 
Пречиста, з неслави бездітности,* Адам же і Єва від тління смерти, 
визволилися.* Звільнений від вини за гріхи, Твій народ святкує, 
взиваючи: Неплідна народжує Богородицю і кормительку Життя 
нашого.

Прокімен (глас 4): Які величні діла Твої, Господи! Все премудрістю 
сотворив Ти (Пс 103,24).

 
Стих: Благослови, душе моя, Господа! Господи, Боже мій, Ти 
вельми великий (Пс 103,1).

Апостол: (Рм 10,1-10): Браття, маючи, згідно з даною нам благодаттю, 
різні дари: коли то дар пророцтва, виконуймо його мірою віри; хто 
має дар служіння, нехай служить; хто навчання, нехай навчає; хто 
напоумлення, нехай напоумляє. Хто дає – у простоті; хто головує 
– дбайливо; хто милосердиться – то з радістю. Любов нехай буде 
нелицемірна; ненавидівши зло, приставайте до добра. Любіть один 
одного братньою любов’ю. Пошаною один одного випереджайте. 
В ревності не будьте ліниві, духом горіть, Господеві служіть;  
веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі; святих у потребах 

Fifth Sunday after Pentecost;
Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 341 

Troparion (Tone 4): When the disciples of the Lord learned from the 
angel* the glorious news of the resurrection* and cast off the ancestral 
condemnation,* they proudly told the apostles:* “Death has been 
plundered!* Christ our God is risen,* granting to the world great mercy.”

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. 

Kontakion (Tone 4): My Saviour and Deliverer from the grave* as God 
has raised out of bondage the children of the earth* and shattered the 
gates of Hades;* and as Master, He rose on the third day.

Now and for ever and ever. Amen.

Theotokion (Tone 4): By Your birth, O immaculate one,* Joachim and 
Anna were freed from the reproach of childlessness,* and Adam and 
Eve* from the corruption of death.* And Your people, redeemed from 
the guilt of their sins,* celebrate as they cry out to You:* “The barren one 
gives birth to the Mother of God* and nourisher of our life.”

Prokimenon (Tone 4): How great are Your works, O Lord* You have 
made all things in wisdom (Ps 103:24).

verse: Bless the Lord, O my soul; O Lord my God, You are 
exceedingly great (Ps 103:1).

Epistle: (Romans 10:1-10): Brethren, my heart’s desire and prayer to God 
for them is that they may be saved. I can testify that they have a zeal for 
God, but it is not enlightened. For, being ignorant of the righteousness 
that comes from God, and seeking to establish their own, they have 
not submitted to God’s righteousness. For Christ is the end of the law 
so that there may be righteousness for everyone who believes. Moses 
writes concerning the righteousness that comes from the law, that ‘the 
person who does these things will live by them.’ But the righteousness 
that comes from faith says, ‘Do not say in your heart, “Who will ascend 
into heaven?” ’ (that is, to bring Christ down) ‘or “Who will descend into 
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спомагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас 
гонять; благословляйте, не проклинайте.

Алилуя (глас 4): Алилуя, aлилуя, aлилуя! 
Стих: Натягни лук і наступай, і пануй істини ради, лагідности і 
справедливости (Пс 44,5). 
Стих: Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня (Пс 44,8).

Євангеліє: (Мт 8,29-9:1): Одного разу, коли Ісус прибув на той бік, 
до землі Гадаринської, перестріли Його два біснуваті, що вийшли з 
могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією 
дорогою. І ось, вони стали кричати, говорячи: Що Тобі, Сину Божий, 
до нас? Прийшов Ти сюди передчасно нас мучити? А оподаль від 
них пасся гурт великий свиней. І просилися демони, кажучи: Коли 
виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней. А Він відповів їм: Ідіть. 
І вийшли вони, і пішли в гурт свиней. І ось кинувся з кручі до моря 
ввесь гурт, і потопився в воді. Пастухи ж повтікали; а коли прибули 
вони в місто, то про все розповіли, і про біснуватих. І ось, усе місто 
вийшло назустріч Ісусові. Як Його ж угледіли, то стали благати, щоб 
пішов Собі з їхнього краю! І, сівши до човна, Він переплинув, і до 
міста Свого прибув.
 
 
Причасний: Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах  
(Пс 148,1). Алилуя (х3).

the abyss?” ’ (that is, to bring Christ up from the dead). But what does 
it say? ‘The word is near you, on your lips and in your heart’ (that is, the 
word of faith that we proclaim); because if you confess with your lips 
that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from 
the dead, you will be saved. For one believes with the heart and so is 
justified, and one confesses with the mouth and so is saved.

Alleluia (Tone 4): Alleluia, alleluia, alleluia! 
verse: Poise yourself and advance in triumph and reign in the cause of 
truth, and meekness, and justice (Ps 44:5) 
verse: You have loved justice and hated iniquity (Ps 44:8).

Gospel: (Matthew 8:28-9:1):  At that time when Jesus came to the other 
side, to the country of the Gadarenes, two demoniacs coming out of the 
tombs met him. They were so fierce that no one could pass that way. 
Suddenly they shouted, ‘What have you to do with us, Son of God? Have 
you come here to torment us before the time?’ Now a large herd of swine 
was feeding at some distance from them. The demons begged him, ‘If 
you cast us out, send us into the herd of swine.’ And he said to them, 
‘Go!’ So they came out and entered the swine; and suddenly, the whole 
herd rushed down the steep bank into the lake and perished in the water. 
The swineherds ran off, and on going into the town, they told the whole 
story about what had happened to the demoniacs. Then the whole town 
came out to meet Jesus; and when they saw him, they begged him to 
leave their neighbourhood. And after getting into a boat he crossed the 
water and came to his own town.

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens;* praise Him in 
the highest (Ps 148:1). Alleluia! (3x)
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