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Неділя Сиропусна. Святого мученика Харалампія. - 10 лютого. 
 
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. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Кондак (глас 6): Премудрости наставнику,* розуму подателю,* немудрих учителю і 
нищих захиснику,* утверди. врозуми серце моє, Владико.* Ти дай мені слово, Отче 
Слово,* бо оце устам моїм не забороню, щоб звали тобі:* Милостивий, помилуй мене, 
падшого. 
 
Прокімен (глас 8): Помоліться і воздайте* Господеві, Богу нашому (Пс 75,12). 

Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім'я його (Пс 75,2). 
 

Апостол: (Рм 13,11-14,4): Браття, вже пора вам прокинутись із сну: тепер бо ближче 
нас спасіння, ніж тоді, як ми увірували. Ніч проминула, день наблизився. Відкиньмо, 
отже, вчинки темряви й одягнімось у зброю світла. Як день, – поводьмося чесно: не в 
ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не у сварні та заздрощах; але 
вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похотей. Слабкого в вірі 
приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а 
слабкий (у вірі) їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує; а хто не їсть, 
хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу 
судиш? Своєму господареві стоїть він або падає; а стоятиме, бо Господь має силу 
втримати його. 
 

Алилуя (глас 6): Алилуя, aлилуя, aлилуя! 
Стих: Благо є сповідуватись Господеві і співати імені твоєму, Всевишній (Пс 91,3). 
Стих: Сповіщати зарання милість твою і істину твою на всяку ніч (Пс 91,3). 
 
Євангеліє: (Мт 6,14-21): Сказав Господь: "Коли ви прощатимете людям їхні провини, 
то й Отець ваш небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й 
Отець ваш небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте 
сумні, як лицеміри: бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, 
мовляв, вони постять. Істинно кажу вам: Вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли 
постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти 
постиш, але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні; і Отець твій, що бачить таємне, 
віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробацтво нівечить, і де 
підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані 
хробацтво не нівечить і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій 
скарб, там буде і твоє серце." 

Причасний: Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах (Пс 148,1).  
Алилуя (х3). 


