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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. Єдинородний Сину

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). 
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and still others Jeremiah or one of the prophets.” He said to them, 
“But who do you say that I am?” Simon Peter answered, “You 
are the Messiah, the Son of the living God.” And Jesus answered 
him, “Blessed are you, Simon son of Jonah! For flesh and blood 
has not revealed this to you, but my Father in heaven. And I tell 
you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the 
gates of Hades will not prevail against it. I will give you the keys 
of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be 
bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in 
heaven.”

Hymn to the Mother of God 

O my soul, magnify Peter the solid rock of Christ’s Church and 
Paul her chosen vessel. 
and the Irmos, Tone 4: You, most glorious Bride and all holy 
Mother of God,* in song do we magnify;* for the Maker of all 
things seen and unseen* was born of you.

Communion Hymn 

Their utterance has gone forth into all the earth,* and their word 
unto the ends of the world.* Alleluia, alleluia,* alleluia. (Psalm 
18:5)
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відповіли: “Одні за Йоана Христителя, інші за Іллю, ще інші 
за Єремію або одного з пророків.” “На вашу ж думку”, – до 
них каже, – “хто я?” Озвався Симон Петро і заявляє: “Ти – 
Христос, Бога живого син.” У відповідь Ісус сказав до нього: 
“Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров це тобі 
відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти 
– Петро (скеля), і що я на цій скелі збудую мою Церкву й що 
пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного 
Царства, і що ти на землі зв’яжеш, те буде зв’язане на небі; і те, 
що ти на землі розв’яжеш, те буде розв’язане й на небі.”
 
Замість Достойно: Величай, душе моя, твердий камінь – 
Петра, і сосуд ізбранний – Павла, Христової Церкви.

Ірмос (глас 4): Тебе, преславну Невісту і Пресвяту Богородицю, 
що родила Створителя невидимих і всіх видимих, в піснях 
величаємо.

Причасний:  
По всій землі залунав їх голос,* на край світу - їхні слова (Пс 
18,5). Алилуя (х3).
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Sunday, June 4, 2017: Holy and Glorious Pentecost 
Rank: Feast of our Lord
Antiphon 1 

The heavens tell the glory of God, and the firmament declares the 
work of his hand. 
Through the prayers of the Mother of God,* O Saviour, save us. 
 
Day to day pours forth the message and night proclaims this 
knowledge to night. 
Through the prayers of the Mother of God,* O Saviour, save us. 
 
Their utterance has gone forth into all the earth, and their words 
unto the ends of the world. 
Through the prayers of the Mother of God,* O Saviour, save us. 
 
Glory… Now… Only-begotten Son…

 

Antiphon 3 

v. O Lord, by Your power the king shall rejoice and greatly exult in 
Your salvation.

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.

v. You gave him his heart’s desire and did not deny the request of 
his lips.

Troparion, Tone 8: Blessed are You, O Christ our God...

v. For You have gone before him with gracious blessings, you have 
placed upon his head a crown of precious stones.

Troparion, Tone 8: Blessed are You, O Christ our God...

Entrance 

Be exalted, O Lord, in Your strength; we will sing and make music 
to Your might. 
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Тропарі і Кондаки 
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.
Замість Трисвятого:  
Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя! 
(x3)  
+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на 
віки вічні. Амінь.  
У Христа зодягнулися. Алилуя!  
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).

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: 
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and naked. And, besides other things, I am under daily pressure 
because of my anxiety for all the churches. Who is weak, and I am 
not weak? Who is made to stumble, and I am not indignant?

If I must boast, I will boast of the things that show my weakness. 
The God and Father of the Lord Jesus (blessed be he forever!) 
knows that I do not lie. In Damascus, the governor under King 
Aretas guarded the city of Damascus in order to seize me, but 
I was let down in a basket through a window in the wall, and 
escaped from his hands.

It is necessary to boast; nothing is to be gained by it, but I will 
go on to visions and revelations of the Lord. I know a person in 
Christ who fourteen years ago was caught up to the third heaven—
whether in the body or out of the body I do not know; God knows. 
And I know that such a person—whether in the body or out of the 
body I do not know; God knows— was caught up into Paradise 
and heard things that are not to be told, that no mortal is permitted 
to repeat. On behalf of such a one I will boast, but on my own 
behalf I will not boast, except of my weaknesses. But if I wish to 
boast, I will not be a fool, for I will be speaking the truth. But I 
refrain from it, so that no one may think better of me than what 
is seen in me or heard from me, even considering the exceptional 
character of the revelations. Therefore, to keep me from being too 
elated, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan 
to torment me, to keep me from being too elated. Three times I 
appealed to the Lord about this, that it would leave me, but he said 
to me, “My grace is sufficient for you, for power is made perfect in 
weakness.” So, I will boast all the more gladly of my weaknesses, 
so that the power of Christ may dwell in me.

Alleluia, Tone 1 

verse: The heavens shall confess our wonders, O Lord, and Your 
truth in the church of the saints. 
verse: God is glorified in the assembly of the saints. (Psalm 88:6,8)

Gospel: Matthew 16:13-19 
At that time, as Jesus came into the district of Caesarea Philippi, 
he asked his disciples, “Who do people say that the Son of Man 
is?” And they said, “Some say John the Baptist, but others Elijah, 
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недосипаннях часто, у голоді та спразі, часто в постах, у холоді 
й наготі! Крім інших випадків, моя щоденна настирлива думка 
– журба про всі Церкви! Хтось слабкий, а я не слабкий? Хтось 
спокушається, а я не розпалююся? Коли ж треба хвалитися, 
то я моєю неміччю буду хвалитись. Бог і Отець Господа Ісуса, 
– благословен вовіки! – знає, що я не говорю неправди. В 
Дамаску правитель царя Арети стеріг місто дамащан, щоб 
мене схопити; та мене спущено віконцем у коші з муру, і я 
втік з його рук. Чи треба хвалитися? Воно й не личить, але я 
таки приступлю до видінь та до об’явлення Господа. Я знаю 
чоловіка в Христі, що чотирнадцять років тому, – чи то було 
в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю, Бог знає, – був він 
узятий аж до третього неба. І знаю, що той чоловік – чи в тілі, 
чи без тіла, не знаю, Бог знає, – був узятий у рай і чув слова 
несказанні, яких годі людині вимовити. Таким буду хвалитися, 
собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. А коли 
я захочу хвалитися, я не буду безумний, бо скажу правду; але 
я стримуюся, щоб про мене хтось не сказав більше, ніж у мені 
бачить або від мене чує. А щоб я не загордів надмірно висотою 
об’явлень, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив 
мене в обличчя, щоб я не зносився вгору.  
Я тричі благав Господа ради нього, щоб він від мене 
відступився, та він сказав мені: «Досить тобі моєї благодаті, 
бо моя сила виявляється в безсиллі.» Отож, я краще буду 
радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила 
перебувала.

Алилуя (глас 1):  
Стих: Небеса прославляють чуда Твої, Господи, й істину Твою 
в церкві святих (Пс 88,6).  
Стих: Бог, прославлюваний на раді святих (Пс 88,8).

Євангеліє: (Мт 16,13-19):  
У той час Ісус, прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус 
спитав своїх учнів: “За кого мають люди Сина Чоловічого?” Ті 
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Troparia and Kontakia 

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.

Instead of Holy God… 

All you who have been baptized into Christ, you have put on 
Christ! Alleluia! (3) 
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now 
and for ever and ever. Amen. 
You have put on Christ! Alleluia! 
All you who have been baptized into Christ, you have put on 
Christ! Alleluia!

Prokeimenon, Tone 8 

Their utterance has gone forth into all the earth,* and their words 
unto the ends of the world. 
verse: The heavens tell the glory of God, and the firmament 
declares the work of His hand. (Psalm 19:5,2)

Epistle: Acts 2:1-11 
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 
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«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):  
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).

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 
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 
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Thursday, June 29, 2017: The Holy, Glorious, All-
Praiseworthy and Chief Apostles Peter and Paul; Passing 
into Eternal Life (1941) of Blessed Iakym (Joachim) (Senkivsky), 
Basilian Protohegoumen and Martyr of Drohobych, where his 
body was boiled - Rank: All-Night Vigil

Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 4: As the leaders of the apostles* and teachers of 
the whole world,* intercede with the Master of all* to grant peace 
to the world* 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 2: You received Your inspired and steadfast 
preachers, Your chief disciples,* into the enjoyment of Your good 
things and into repose.* You, Who alone know the heart, accept 
their labours and death* more gladly than any holocaust.

Prokeimenon, Tone 8 

Their utterance has gone forth into all the earth, and their word 
unto the ends of the world. 
verse: The heavens tell the glory of God, and the firmament 
declares the work of His hands. (Psalm 18:5,2)

Epistle: 2 Corinthians 11:21-12:9 
Brothers and Sisters, whatever anyone dares to boast of—I am 
speaking as a fool—I also dare to boast of that. Are they Hebrews? 
So am I. Are they Israelites? So am I. Are they descendants of 
Abraham? So am I. Are they ministers of Christ? I am talking like 
a madman—I am a better one: with far greater labors, far more 
imprisonments, with countless floggings, and often near death. 
Five times I have received from the Jews the forty lashes minus 
one. Three times I was beaten with rods. Once I received a stoning. 
Three times I was shipwrecked; for a night and a day I was adrift 
at sea; on frequent journeys, in danger from rivers, danger from 
bandits, danger from my own people, danger from Gentiles, 
danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger 
from false brothers and sisters; in toil and hardship, through many 
a sleepless night, hungry and thirsty, often without food, cold 
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Святих, славних і всехвальних, і первоверховних апостолів 
Петра й Павла - 29 червня 
 
 
 
Тропарі і Кондаки
Тропар (глас 4): Апостолів первопрестольні* і вселенної 
вчителі,* Владику всіх моліть,* щоб мир вселенній дарував* і 
душам нашим велику милість.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  І нині, і повсякчас, і 
на віки вічні. Амінь.

Кондак (глас 2): Сильних і боговісних проповідників,* 
найвищих апостолів Твоїх, Господи,* прийняв Ти в насолоду 
дібр Твоїх і упокій,* бо болісті їх і смерть прийняв Ти вище 
всяких плодів,* єдиний Серцевідче.

Прокімен (глас 8):  
По всій землі залунав їх голос,* на край світу - їхні слова (Пс 
18,5). 
Стих: Небеса оповідають славу Божу, і діло рук Його 
проголошує твердь небесна  (Пс 18,2).

Апостол: (2Кр 11,21-12,9):  
Браття і Сестри, у чому б там хто не виявляв сміливости, 
– говорю мов безумний! – я також можу її виявити. Вони 
євреї? Я теж! Вони ізраїльтяни? Я теж! Потомки Авраама? Я 
теж! Слуги Христові? Говорю неначе нерозумний: Я більш 
від них. Куди більше в працях, куди більше в тюрмах, під 
ударами надмірно, у смертельних небезпеках часто. Від 
юдеїв я прийняв п’ять раз по сорок (ударів) без одного; 
тричі киями мене бито, раз каменовано, тричі корабель 
зо мною розбивався; день і ніч перебув я у безодні. У 
подорожах часто, у річкових небезпеках, у небезпеках від 
розбійників, у небезпеках від земляків, у небезпеках від поган, 
у небезпеках у місті, у небезпеках у пустині, у небезпеках на 
морі, у небезпеках від братів неправдивих; у праці та втомі, в 

7

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 

verse: By the Lord’s words the heavens were established, and by 
the Breath of His mouth all their host. 
verse: The Lord has looked down from heaven and beheld the 
whole human race.

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 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? 
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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.

Причасний:  
Дух Твій благий наставить мене на землю праву (Пс 142,10). 
Алилуя (х3).
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kingdom of God and his righteousness, and all these things will be 
given to you as well.”

Communion Hymn 

Praise the Lord from the heavens;* praise Him in the highest.* 
Alleluia, alleluia,* alleluia. (Psalm 148:1)
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справедливість, а все те вам докладеться.”
 
 
Причасний:  
Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах  
(Пс 148,1). Алилуя (х3).
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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.”

Hymn to the Mother of God 

O my soul, magnify the one Divinity in three Persons. 
 
Irmos: Rejoice, O Queen, boast of the 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 Hymn 

Your good Spirit will lead me* to the land of righteousness.* 
Alleluia, alleluia,* alleluia. (Psalm 142:10)
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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). 
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. Єдинородний Сину

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

Вхідне:  
Вознесися, Господи, силою твоєю, оспівуватимемо і 
співатимемо сили твої (Пс 20,14).
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time Christ died for the ungodly. Indeed, rarely will anyone die for 
a righteous person—though perhaps for a good person someone 
might actually dare to die. But God proves his love for us in that 
while we still were sinners Christ died for us. Much more surely 
then, now that we have been justified by his blood, will we be 
saved through him from the wrath of God. For if while we were 
enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, 
much more surely, having been reconciled, will we be saved by his 
life.

Alleluia, Tone 2 

verse: The Lord will hear you in the day of tribulation; the name of 
the God of Jacob will shield you. 
verse: Lord, grant victory to the king and hear us in the day that we 
shall call upon You. (Psalm 19:2,10)

Gospel: Matthew 6:22-33 
The Lord said to his disciples, “The eye is the lamp of the body. 
So, if your eye is healthy, your whole body will be full of light; but 
if your eye is unhealthy, your whole body will be full of darkness. 
If then the light in you is darkness, how great is the darkness! No 
one can serve two masters; for a slave will either hate the one and 
love the other, or be devoted to the one and despise the other. You 
cannot serve God and wealth. Therefore I tell you, do not worry 
about your life, what you will eat or what you will drink, or about 
your body, what you will wear. Is not life more than food, and the 
body more than clothing? Look at the birds of the air; they neither 
sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father 
feeds them. Are you not of more value than they? And can any of 
you by worrying add a single hour to your span of life? And why 
do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how 
they grow; they neither toil nor spin, yet I tell you, even Solomon 
in all his glory was not clothed like one of these. But if God so 
clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow 
is thrown into the oven, will he not much more clothe you—you 
of little faith? Therefore do not worry, saying, ‘What will we eat?’ 
or ‘What will we drink?’ or ‘What will we wear?’ For it is the 
Gentiles who strive for all these things; and indeed your heavenly 
Father knows that you need all these things. But strive first for the 
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даний. Христос бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору, 
помер за безбожних. Воно навряд чи хто за праведника 
вмирає; бо за доброго, може, хтось і відважився б умерти. 
Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за 
нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, 
оправдані його кров’ю, ми спасемося ним від гніву. Бо коли, 
бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю його Сина, 
то тим більше тепер, примирившися, спасемося його життям.

Алилуя (глас 2):  
Стих: Вислухає тебе Господь у день печалі, захистить тебе ім’я 
Бога Якова (Пс 19,2). 
Стих: Господи, спаси царя і вислухай нас, коли будемо взивати 
до Тебе (Пс 19,10).

Євангеліє: (Мт 4,18-23):  
Сказав Господь: “Світло тіла – око. Як, отже, твоє око здорове, 
все тіло твоє буде світле. А коли твоє око лихе, все тіло 
твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі, темрява, то 
темрява – якою ж великою буде! Ніхто не може двом панам 
служити: бо або одного зненавидить, а другого буде любити, 
або триматиметься одного, а того знехтує. Не можете Богові 
служити – і мамоні. Ось чому кажу вам: Не турбуйтеся 
вашим життям, що вам їсти та що пити; ні тілом вашим, у 
що одягнутись. Хіба життя не більш – їжі, тіло – не більш 
одежі. Гляньте на птиць небесних: не сіють і не жнуть, ані 
не збирають у засіки, а Отець ваш небесний їх годує! Хіба 
ви від них не вартісніші? Хто з вас, журячись, спроможен 
добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу чого ж 
вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони: 
не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій 
своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли зілля польове, 
яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, 
то чи не багато більше вас, маловірні? Отож не турбуйтеся, 
промовлявши: Що будемо їсти, що пити й у що зодягнемося? 
Про все те побиваються погани. Отець же ваш небесний знає, 
що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та його 
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Monday, June 5, 2017: Monday of the Holy Spirit; Holy 
Priest-Martyr Dorotheus, Bishop of Tyre; Holy Priest-Martyr 
Cosmas, Presbyter of Armenia; Veneration of the Icon of the 
Mother of God, “Of Ihor,” so called because it belonged to Ihor 
Olhovych, Prince of Kiev 
No fasting or abstinence

At the beginning of the Liturgy, immediately after Blessed be the 
Kingdom… and Amen, we all kneel and sing the following in Tone 
6:

Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth, Who are everywhere 
present and filing all things, Treasury of all blessings and Giver of 
Life: come, dwell within us, and cleanse us from every stain, and 
save our soul, O Gracious Lord.

Antiphon 1 

The heavens tell the glory of God, and the firmament declares the 
work of his hand. 
Through the prayers of the Mother of God,* O Saviour, save us. 
 
Day to day pours forth the message and night proclaims this 
knowledge to night. 
Through the prayers of the Mother of God,* O Saviour, save us. 
 
Their utterance has gone forth into all the earth, and their words 
unto the ends of the world. 
Through the prayers of the Mother of God,* O Saviour, save us. 
 
Glory… Now… 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.
Entrance 
Be exalted, O Lord, in Your strength; we will sing and make music 
to Your might.
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Тропарі і Кондаки 
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 і Сестри, 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.

Алилуя (глас 2):  
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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Sunday, June 25, 2017: 3rd Sunday after Pentecost; 
Octoechos Tone 2; Holy Venerable-Martyr Febronia 
Apostles’ Fast. Day of fast

Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 2: When You went down to death, O Life 
Immortal,* You struck Hades dead with the blazing light of Your 
divinity.* When You raised the dead from the nether world,* all 
the powers of heaven cried out:* “O Giver of Life, Christ our God, 
glory be to You!”

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

Kontakion, Tone 2: You rose from the tomb, O almighty Saviour;* 
and Hades, seeing this wonder, was stricken with fear; and the 
dead arose.* Creation saw and rejoices with You, and Adam 
exults.* And the world, my Saviour, sings Your praises for ever.

Now and for ever and ever. Amen.

Theotokion, Tone 2: The tomb and death could not hold the Mother 
of God,* unceasing in her intercession and an unfailing hope of 
patronage,* for as the Mother of Life she was transferred to life* 
by Him Who had dwelt in her ever-virgin womb.

Prokeimenon, Tone 2 

The Lord is my strength and my song of praise, and He has 
become my salvation. 
verse: The Lord has indeed chastised me, but He has not delivered 
me to death. (Psalm 117:14,18)

Epistle: Romans 5:1-10 
Brothers and Sisters, since we are justified by faith, we have peace 
with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have 
obtained access to this grace in which we stand; and we boast 
in our hope of sharing the glory of God. And not only that, but 
we also boast in our sufferings, knowing that suffering produces 
endurance, and endurance produces character, and character 
produces hope, and hope does not disappoint us, because God’s 
love has been poured into our hearts through the Holy Spirit that 
has been given to us. For while we were still weak, at the right 
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3-я Неділя по Зісланні Св. Духа. 
 
 
Тропарі і Кондаки 
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.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Кондак (глас 2): Воскрес єси з гробу, всесильний Спасе,* і ад, 
увидівши чудо, зжахнувся та й мертві встали;* а творіння, 
бачивши, радіє з Тобою, й Адам веселиться,* і світ, Спасе мій, 
повсякчас Тебе оспівує.

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

Богородичний (глас 2): У молитвах невсипущу Богородицю,* 
і в заступництві несхитне уповання не втримали в собі гріб 
і смерть;* бо як Матір Життя покликав до життя Той,* Хто в 
лоно вселився повсякчас дівственне.

Прокімен (глас 2):  
Господь - моя сила і моя пісня,* і Він став моїм спасінням (Пс 
117,14). 
Стих: Тяжко покарав мене Господь, та не поередав мене смерті 
(Пс 117,18). 

Апостол: (Рм 5,1-10):  
Браття і Сестри, оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом 
через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою 
одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося 
надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось 
і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість, 
терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромить, 
бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам 
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Troparia and Kontakia 
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 descended and confused 
the tongues,* He parted the nations.* He called all to unity;* and 
with one voice* we glorify the all-Holy Spirit.

 

Prokeimenon, Tone 6  

Save Your people, O Lord, * and bless Your inheritance. 
verse: Unto You I will cry, O Lord, my God, lest You turn from me 
in silence. (Psalm 27:9,1)

Epistle: Ephesians 5:9-19 
Brothers and Sisters, live as children of the 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 

verse: Have mercy on me, O God, in the greatness of Your 
compassion. 
verse: Cast me not from Your presence, nor deprive me of Your 
Holy Spirit. (Psalm 50:3,13)
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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).
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Now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son. 
Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his 
great mercy to her, and they rejoiced with her. On the eighth day 
they came to circumcise the child, and they were going to name 
him Zechariah after his father. But his mother said, “No; he is 
to be called John.” They said to her, “None of your relatives has 
this name.” Then they began motioning to his father to find out 
what name he wanted to give him. He asked for a writing tablet 
and wrote, “His name is John.” And all of them were amazed. 
Immediately his mouth was opened and his tongue freed, and he 
began to speak, praising God. Fear came over all their neighbors, 
and all these things were talked about throughout the entire hill 
country of Judea. All who heard them pondered them and said, 
“What then will this child become?” For, indeed, the hand of the 
Lord was with him.

Then his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and spoke 
this prophecy:

“Blessed be the Lord God of Israel, 
for he has looked favorably on his people and redeemed them. 
And you, child, will be called the prophet of the Most High; 
for you will go before the Lord to prepare his ways”

The child grew and became strong in spirit, and he was in the 
wilderness until the day he appeared publicly to Israel.

 

Hymn to the Mother of God 

O my soul, magnify the precious birth of Christ’s Baptist and 
forerunner, John. 
 
Irmos: Words cannot express the hidden, divine, ineffable 
mystery* that is clearly fulfilled in you, Virgin immaculate,* for 
because of His loving mercy God became flesh of you.* And, 
therefore, as Mother of God, we magnify you.

Communion Hymn 

The just man shall be in everlasting remembrance;* of evil hearsay 
he shall have no fear.* Alleluia, alleluia,* alleluia. (Psalm 111:6)
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Люди ж чекали Захарії і дивувались, що він так забарився у 
святині. Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони 
зрозуміли, що він видіння бачив у святині. Він же давав їм 
знаки й зоставсь німий. А як скінчилися дні його служби, він 
повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, 
його жінка, й таїлася п’ять місяців, кажучи: “Так учинив мені 
Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між 
людьми.”
Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона вродила сина. 
Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике 
милосердя, і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли 
обрізати хлоп’я і хотіли назвати його ім’ям його батька – 
Захарія; його ж мати заговорила, кажучи: “Ні, він зватись 
буде Йоан.”Кажуть до неї: “Та у твоїй родині нема нікого, 
хто звався б таким ім’ям.” І знаками спитали його батька, 
як би хотів, щоб той назвався. І попросивши табличку, він 
написав: “Йоан – його ім’я.” Всі тому дивувались. Тієї ж 
хвилини відкрились його уста і язик розв’язався, і він почав 
говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх 
сусідів; по всіх гірських околицях Юдеї про все це говорили. 
Усі, що про те чули, берегли в своїм серці й казали між собою: 
“Що воно з того хлоп’яти буде?” І справді рука Господня була 
з ним. А Захарія, його батько, сповнився Святим Духом і 
почав пророкувати: “Благословен Господь, Бог Ізраїля, що 
навідався і звільнив народ свій. А ти, дитино, пророком 
Вишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед Господом, щоб 
приготувати йому дорогу.” Дитя ж росло й скріплялося на дусі 
та перебувало в пустині аж до дня свого об’явлення Ізраїлеві.

Замість Достойно: Величай, душе моя, чесне різдво 
Христового хрестителя і предтечі – Івана.

Ірмос (глас 4): Сокровенне Боже несказанне таїнство в тобі 
явним стається, Діво Пречистая, Бог бо з тебе воплотився з-за 
милосердя. Тому тебе як Богородицю величаємо.

Причасний: Пам’ять праведного буде вічна,* лихої слави він не 
лякається (Пс 111,6-7). Алилуя (х3).
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Gospel: Matthew 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.”

Hymn to the Mother of God 

O my soul, magnify the one Divinity in three Persons. 
Irmos: Rejoice, O Queen, boast of the 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 Hymn 

Your good Spirit will lead me* to the land of righteousness.* 
Alleluia, alleluia,* alleluia. (Psalm 142:10)
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1-а Неділя по Зісланні Св. Духа Неділя Всіх Святих.  

 

Тропарі і Кондаки 
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; вони, яких світ був невартий, блукали 
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welcomed them. Who are you to pass judgment on servants of 
another? It is before their own lord that they stand or fall. And they 
will be upheld, for the Lord is able to make them stand.

Alleluia, Tone 1 

verse: Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited His 
people and redeemed them. 
verse: And you, O child, will be called the prophet of the Most 
High (Luke 1:68,72)

Gospel: Luke 1:1-15, 57-68, 76, 80 
Since many have undertaken to set down an orderly account of the 
events that have been fulfilled among us, just as they were handed 
on to us by those who from the beginning were eyewitnesses and 
servants of the word, I too decided, after investigating everything 
carefully from the very first, to write an orderly account for 
you, most excellent Theophilus, so that you may know the truth 
concerning the things about which you have been instructed. In the 
days of King Herod of Judea, there was a priest named Zechariah, 
who belonged to the priestly order of Abijah. His wife was a 
descendant of Aaron, and her name was Elizabeth. Both of them 
were righteous before God, living blamelessly according to all 
the commandments and regulations of the Lord. But they had no 
children, because Elizabeth was barren, and both were getting on 
in years.

Once when he was serving as priest before God and his section 
was on duty, he was chosen by lot, according to the custom of the 
priesthood, to enter the sanctuary of the Lord and offer incense. 
Now at the time of the incense offering, the whole assembly of the 
people was praying outside. Then there appeared to him an angel 
of the Lord, standing at the right side of the altar of incense. When 
Zechariah saw him, he was terrified; and fear overwhelmed him. 
But the angel said to him, “Do not be afraid, Zechariah, for your 
prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, 
and you will name him John. You will have joy and gladness, and 
many will rejoice at his birth, for he will be great in the sight of the 
Lord. He must never drink wine or strong drink; even before his 
birth he will be filled with the Holy Spirit.
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Алилуя (глас 1): 
Стих: Благословен Господь, Бог Ізраїлів, що посітив і сотворив 
ізбавління людям своїм (Лк 1,68). 
Стих: І ти, дитя, пророк Вишнього наречешся (Лк 1,72).

Євангеліє: (Лк 1,1-25. 57-68. 76. 80):  
Тому, що багато хто брався скласти оповідання про речі, які 
сталися між нами, як то нам передали ті, що були від початку 
наочними свідками й слугами Слова, вирішив і я, вивідавши 
про все докладно від початків, тобі написати за порядком, 
високодостойний Теофіле, щоб ти знав стійкість науки, яку ти 
прийняв. Був за часів Ірода, царя юдейського, один священик, 
на ім’я Захарія, з черги Авії, та його жінка з дочок Арона, на 
ім’я Єлисавета. Вони були обидвоє справедливі перед Богом 
і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але 
були бездітні, бо Єлисавета була безплідна, і вони обидвоє 
були в літах похилі. І ось одного разу, коли Захарія за 
порядком своєї черги служив перед Богом, згідно зо звичаєм 
священичої служби, випав на нього жереб увійти в святилище 
Господнє і покадити. А вся сила народу під час кадіння 
молилася знадвору. Тоді з’явивсь йому ангел Господній, 
ставши праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши 
його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел же сказав до 
нього: “Не бійся, Захаріє, бо твоя молитва вислухана; жінка 
твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім’я Йоан. 
І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження 
радітимуть; бо він буде великий в очах Господніх; не питиме ні 
вина, ні напою п’янкого, і сповниться Духом святим вже з лона 
матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього 
Бога. І сам він ітиме перед ним з духом та силою Іллі, щоб 
навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрости 
праведних, щоб приготувати Господеві народ прихильний.” 
Захарія ж сказав до ангела: “По чому знатиму це? Я бо старий, 
і жінка моя на схилі свого віку.” Ангел озвавсь до нього: 
“Я Гавриїл, що стою перед Богом, і мене послано з тобою 
говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш і 
не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, 
що ти не повірив словам моїм, які здійсняться свого часу.” 

17

Sunday, June 11, 2017: 1st Sunday after Pentecost: 
Sunday of All Saints; Octoechos Tone 8 The Feast of the Holy 
Apostles Bartholomew and Barnabas is transferred from June 11 to June 9 this year.

Troparia and Kontakia 

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 loving-
kindness 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, Master 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.
Prokeimenon, Tone 8 

Pray and give thanks to the Lord our God. 
verse: In Judea God is known; His name is great in Israel. (Psalm 
76:12,2)
Epistle: Hebrews 11:33-12:2 
Brothers and Sisters, it is the saints who 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 in caves and holes in the ground. Yet all 



18

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):  
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). 
Радуйтеся, праведні, у Господі,* правим належить похвала (Пс 
32,1). Алилуя (х3).
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Saturday, June 24, 2017: The Nativity of the 
Honourable and Glorious Prophet John, Forerunner and 
Baptist of Christ - Rank: All-Night Vigil - Apostles’ Fast. Day 
of fast

Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 4: O Prophet and forerunner of the coming of 
Christ,* we, who lovingly honour you are at a loss to praise you 
worthily;* for your mother’s barrenness and your father’s silence* 
were both ended by your honoured and glorious birth,* and the 
incarnation of the Son of God* is preached to the whole world.

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now 
and for ever and ever. Amen.

Kontakion, Tone 3: She who once was barren gives birth today 
to the Forerunner of Christ,* who will fulfil every prophecy.* In 
the Jordan he placed his hand upon the One Whom the prophets 
foretold* and thus was shown to be the prophet, the herald,* and 
the Forerunner of the Word of God.

Prokeimenon, Tone 7 

The just man shall be glad in the Lord and shall hope in Him. 
verse: Hear, O God, my voice when I make my petition to You. 
(Psalm 63:11,2)

Epistle: Romans 13:11b-14:4 
Brothers and Sisters, salvation is nearer to us now than when we 
became believers; the night is far gone, the day is near. Let us then 
lay aside the works of darkness and put on the armor of light; let us 
live honorably as in the day, not in reveling and drunkenness, not 
in debauchery and licentiousness, not in quarreling and jealousy. 
Instead, put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for 
the flesh, to gratify its desires. Welcome those who are weak in 
faith, but not for the purpose of quarreling over opinions. Some 
believe in eating anything, while the weak eat only vegetables. 
Those who eat must not despise those who abstain, and those who 
abstain must not pass judgment on those who eat; for God has 
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Різдво чесного i славного пророка, предтечі i 
хрестителя Івана - 24 червня
 
Тропарі і Кондаки 
Тропар (глас 4): Пророче і предтече пришестя Христового,* 
достойно звеличати тебе не в силі ми, що любов’ю тебе 
почитаємо,* бо неплідність матері і отча безгласність 
розрішилися славним* і чесним твоїм різдвом* – і воплочення 
Сина Божого світові проповідується.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на 
віки вічні. Амінь.

Кондак (глас 3): Перше неплідна, нині Христового родить 
Предтечу,* і що є сповненням усякого пророцтва;* бо Кого 
пророки проповідували,* на Того він у Йордані руку поклав* 
і явився Божого Слова пророк, проповідник, воднораз і 
Предтеча.

Прокімен (глас 7):  
Возвеселиться праведник у Господі* і уповає на нього (Пс 
63,11). 
Стих: Вислухай, Боже, голос мiй, коли молитимусь до Тебе (Пс 
63,2).
 Апостол: (Рм 13,11-14,4):  
Браття і Сестри, тепер 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.
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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, apart from 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 

verse: The just cried out and the Lord heard them, and delivered 
them out of their afflictions. 
verse: The afflictions of the just are many, and out of them all will 
the Lord deliver them. (Psalm 33:18,20)

Gospel: Matthew 10:32-33, 37-38; 19:27-30 
At that time, the Lord said, “Everyone therefore 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 Hymn 

Praise the Lord from the heavens;* praise Him in the highest. 
(Psalm 148:1)* Rejoice in the Lord, O you just;* praise befits the 
righteous. (Psalm 32:1) Alleluia, alleluia,* alleluia.
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Торжественне поклонення пречистим тайнам тіла і 
крови Господа нашого Ісуса Христа

Антифон 1
Стих 1: Господь пасе мене і нічого не бракуватиме мені: на 
місці квітучім, там Він оселив мене (Пс 22,1-2).
Приспів: Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.

Стих 2: Бо, якщо й піду посеред тіні смертної, не побоюся зла, 
бо Ти зо мною єси (Пс 22,4).
Приспів: Молитвами Богородиці:

Стих 3: Приготовив Ти передо мною трапезу проти 
супротивників моїх (Пс 22,5).
Приспів: Молитвами Богородиці:

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на 
віки вічні. Амінь. Єдинородний Сину

Антифон 3
Стих 1:  Коли призвав я, вислухав мене Бог правди моєї (Пс 
4,2).
Тропар (глас 4): Воспоминання Твоє, Христе Боже наш, 
засвітило світові день празничий, від Тебе бо рибалки училися 
безкровну жертву хліба й вина Тобі приносити і так творити 
Твоє божественне воспоминання, яке й ми празнуємо і 
кличемо: Господи, слава Тобі.

Стих 2: Жертвуйте жертву правди і уповайте на Господа (Пс 
4,6).
Тропар (глас 4): Воспоминання Твоє, Христе Боже наш...

Стих 3: Дав Ти веселість у серці моїм, від плоду пшениці, вина і 
єлею свого збагатіли (Пс 4,2).
Тропар (глас 4): Воспоминання Твоє, Христе Боже наш...

Вхідне: Тобі пожертвую жертву хвали і в ім’я Господнє закличу 
(Пс 115,8).
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will be justified. When Gentiles, who do not possess the law, do 
instinctively what the law requires, these, though not having the 
law, are a law to themselves. They show that what the law requires 
is written on their hearts, to which their own conscience also bears 
witness; and their conflicting thoughts will accuse or perhaps 
excuse them on the day when, according to my gospel, God, 
through Jesus Christ, will judge the secret thoughts of all.

 

 

Alleluia, Tone 1 

verse: God gives me vindication, and has subdued people under 
me. 
verse: Making great the salvation of the king, and showing mercy 
to His anointed, to David, and to His posterity forever. (Psalm 
17:48,51)

Gospel: Matthew 4:18-23 
At that time, as Jesus walked by the Sea of Galilee, he saw two 
brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, 
casting a net into the sea—for they were fishermen. And he 
said to them, “Follow me, and I will make you fish for people.” 
Immediately they left their nets and followed him. As he went from 
there, he saw two other brothers, James son of Zebedee and his 
brother John, in the boat with their father Zebedee, mending their 
nets, and he called them. Immediately they left the boat and their 
father, and followed him. Jesus went throughout Galilee, teaching 
in their synagogues and proclaiming the good news of the kingdom 
and curing every disease and every sickness among the people.

Communion Hymn 

Praise the Lord from the heavens;* praise Him in the highest.* 
Alleluia, alleluia,* alleluia. (Psalm 148:1)
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і згинуть; а ті, що згрішили під законом, будуть суджені 
законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, 
а виконавці закону оправдаються. Бо коли погани, що не 
мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не 
мавши закону, самі собі закон; вони виявляють діло закону, 
написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки, 
то засуджуючи їх, то оправдуючи, – в день, коли Бог, згідно з 
моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса 
Христа.

Алилуя (глас 1):  
Стих: Бог, що дає відплату мені, і покорив народи мені (Пс 
17,48). 
Стих: Ти, що звеличуєш спасіння царя, і даєш милість 
помазаннику Своєму Давидові і родові його повіки (Пс 17,51).

Євангеліє: (Мт 4,18-23):  
Ідучи попри Галилейське море, Ісус побачив двох братів: 
Симона, що звався Петром, і Андрія, його брата, що закидали 
сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив: “Ідіть за мною, 
я вас зроблю рибалками людей.” І ті негайно кинули сіті й 
пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох 
братів: Якова, сина Заведея, та Йоана, його брата, що в човні з 
батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх покликав. Вони зараз 
же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив 
Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи 
Добру Новину про Царство й вигоюючи всяку хворобу й всяку 
недугу в народі.
 Причасний:  
Хваліте Господа з небес,* хваліте Його на висотах  
(Пс 148,1). Алилуя (х3).
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Thursday, June 15, 2017: Most Holy Eucharist 
Rank: Feast of Our Lord - Apostles’ Fast. Day of fast
Antiphon 1 

The Lord is my shepherd, I shall not want; he makes me lie down 
in green pastures. 
Through the prayers of the Mother of God, O Saviour, save us. 
 
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I 
fear no evil; for You are with me. 
Through the prayers of the Mother of God, O Saviour, save us. 
 
You prepare a table before me in the presence of my enemies. 
Through the prayers of the Mother of God, O Saviour, save us. 
 
Glory… Now… Only-Begotten Son…

 

 

Antiphon 3 

v. Answer me when I call, O God of my righteousness!

Troparion, Tone 4: Your memorial, O Christ our God,* has shone 
forth upon the world as a festal day,* for the fishermen learned 
from You to offer unbloody sacrifice with bread and wine.* And 
so, we celebrate Your divine memorial,* and doing so cry out, O 
Lord, glory be to You!

v. Offer right sacrifices, and put your trust in the Lord.

Troparion, Tone 4: Your memorial, O Christ our God...

v. You have put more joy in my heart than they have when their 
grain and wine abound.

Troparion, Tone 4: Your memorial, O Christ our God...

Entrance 

I will offer You a sacrifice of praise; I will call upon the name of 
the Lord.
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Тропарі і Кондаки 
Тропар (глас 4): Воспоминання Твоє, Христе Боже наш, 
засвітило світові день празничий, від Тебе бо рибалки училися 
безкровну жертву хліба й вина Тобі приносити і так творити 
Твоє божественне воспоминання, яке

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на 
віки вічні. Амінь. Єдинородний Сину

Кондак (глас 4): Ось предлежить Христос на поживу всім, 
прийдіте і, припадаючи, поклонімся Христу Богові, у цих 
тайнах утаємному, з умилінням кличучи: Владико, не опали 
нас, недостойних, причастям, але попали гріхи і очисти душі 
наші.

Прокімен (глас 6):  
Нагодував їх тістом пшеничним і медом з каменя наситив їх 
(Пс 80,17).

Стих:  Радуйтеся Богові, помічникові нашому (Пс 80,2).

Апостол: (1Кр 11,23-32)
Браття і Сестри, я бо, що прийняв від Господа, те й передав 
вам: Господь Ісус тієї ночі, якої був виданий, узяв хліб і, 
віддавши подяку, розламав і сказав: «Це моє тіло, воно за вас 
дається. Це робіть на мій спомин.» Так само й чашу по вечері, 
кажучи: «Ця чаша – Новий Завіт у моїй крові. Робіть це кожний 
раз, коли будете пити, на мій спомин.» Бо кожного разу, як їсте 
хліб цей і п’єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки 
він не прийде. Тому хто буде їсти хліб або пити чашу Господню 
недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Хай, отже, 
кожний випробує себе самого і тоді їсть цей хліб і п’є цю чашу. 
Бо той, хто їсть і п’є, не розрізняючи Господнього тіла, суд собі 
їсть і п’є. Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало й 
умирають. Якби ми самі себе осуджували, то нас би не судили. 
Коли ж Господь нас судить, він нас тим поправляє, щоб не були 
ми засуджені зо світом.
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Sunday, June 18, 2017: 2nd Sunday after Pentecost; 
Octoechos Tone 1; Holy Martyr Leontius (69-79) 
Apostles’ Fast. Day of fast
Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 1: Though the stone was sealed by the Judeans,* 
and soldiers guarded Your most pure body,* You arose, O 
Saviour, on the third day,* and gave life to the world.* And so the 
heavenly powers cried out to You, O Giver of Life:* Glory to Your 
resurrection, O Christ!* Glory to Your kingdom!* Glory to Your 
saving plan,* O only Lover of mankind.

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

Kontakion, Tone 1: You arose in glory from the tomb* and with 
Yourself You raise the world.* All humanity acclaims You as 
God.* and death has vanished.* Adam exults, O Master,* and Eve, 
redeemed from bondage now, cries out for joy:* “You are the One, 
O Christ, Who offer resurrection to all.”

Now and for ever and ever. Amen.

Theotokion, Tone 1: When Gabriel uttered to you, O Virgin, his 
‘Rejoice!’* at that sound the Master of all became flesh in you, 
the Holy Ark.* As the just David said,* you have become wider 
than the heavens carrying your Creator.* Glory to Him Who dwelt 
in you!* Glory to Him Who came forth from you!* Glory to Him 
Who freed us through birth from you!

Prokeimenon, Tone 1 

Let Your mercy, O Lord, be upon us, as we have hoped in You. 
verse: Rejoice in the Lord, O you just; praise befits the righteous. 
(Psalm 32:22,1)

Epistle: Romans 2:10-16 
Brothers and Sisters, glory and honour and peace for everyone 
who does good, the Jew first and also the Greek. For God shows 
no partiality. All who have sinned apart from the law will also 
perish apart from the law, and all who have sinned under the 
law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law 
who are righteous in God’s sight, but the doers of the law who 
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2-а Неділя по Зісланні Св. Духа.  
 

 
Тропарі і Кондаки
Тропар (глас 1): Хоч запечатали камінь юдеї* і воїни стерегли 
пречисте тіло Твоє,* воскрес Ти, Спасе, на третій день,* 
даруючи життя світові.* Тому сили небесні взивали до 
Тебе, Життєдавче:* Слава воскресінню Твоєму, Христе,* 
слава царству Твоєму,* слава провидінню Твоєму,* єдиний 
Чоловіколюбче!

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Кондак (глас 1): Воскрес Ти у славі як Бог із гробу* і світ із 
Собою воскресив;* людське єство Тебе, як Бога, оспівує* і 
смерть щезла.* Адам же ликує, Владико,* і Єва нині, з узів 
визволившись, радіє, взиваючи:* Ти, Христе, Той, Хто всім 
подає воскресіння.

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

Богородичний (глас 1):  Коли Гавриїл звістив Тобі, Діво: 
Радуйся!* то з цим голосом прийняв тіло Владика в Тобі, 
святім кивоті,* як мовив праведний Давид,* і Ти зявилася 
просторішою небес, носивши Творця Свого.* Слава Тому, 
що поселився в Тобі!* Слава Тому, що вийшов із Тебе!* Слава 
Тому, що визволив нас народженням Твоїм.

Прокімен (глас 1):  
Милість Твоя, Господи, хай буде над нами,* бо ми надіялись на 
Тебе (Пс 32,22).
Стих: Радуйтеся, праведні, в Господі, правим належить 
похвала (Пс 32,1).

Апостол: (Рм 2,10-16):  
Браття і Сестри, слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить 
добро: юдеєві перше, а потім грекові, бо Бог не вважає 
на особу. Бо ті, що згрішили поза законом, поза законом 
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Troparia and Kontakia 

Troparion, Tone 4: Your memorial, O Christ our God,* has shone 
forth upon the world as a festal day,* for the fishermen learned 
from You to offer unbloody sacrifice with bread and wine.* And 
so, we celebrate Your divine memorial,* and doing so cry out, O 
Lord, glory be to You!

Glory… Now…

Kontakion, Tone 4: Behold Christ is present as food for all.* Come, 
let us fall down and worship Christ our God* hidden under these 
Mysteries and humbly cry out:* Consume us not by fire through 
communion, O Master, unworthy as we are,* but be the One who 
consumes our sins by fire* and purifies our souls.

Prokeimenon, Tone 4 

He would feed you with the finest of the wheat, and with honey 
from the rock I would satisfy you. 
verse: Exalt in God, our helper! (Ps 81:16,2)

Epistle 

1 Corinthians 11:23-32 
Brothers and Sisters, I received from the Lord what I also handed 
on to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed 
took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and 
said, “This is my body that is for you. Do this in remembrance of 
me.” In the same way he took the cup also, after supper, saying, 
“This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as 
you drink it, in remembrance of me.” For as often as you eat this 
bread and drink the cup, you proclaim the Lord’s death until he 
comes. Whoever, therefore, eats the bread or drinks the cup of 
the Lord in an unworthy manner will be answerable for the body 
and blood of the Lord. Examine yourselves, and only then eat of 
the bread and drink of the cup. For all who eat and drink without 
discerning the body, eat and drink judgment against themselves. 
For this reason many of you are weak and ill, and some have died. 
But if we judged ourselves, we would not be judged. But when we 
are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be 
condemned along with the world.
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Алилуя (глас 4):  
Стих: Очі всіх на Тебе уповають і Ти своєчасно даєш їм 
поживу (Пс 144,15).
Стих: Ти відкриваєш руку Твою і сповняєш усе живе 
благоволінням (Пс 144,16).

Євангеліє: (Ів 6,48-54) 
Сказав Господь: “Я – хліб життя. Батьки ваші манну в пустині 
споживали, – і померли. Це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, 
хто їстиме його, не вмер. Я – хліб живий, що з неба зійшов. 
Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. І хліб, що його 
я дам, це – тіло моє за життя світу.» Отож юдеї заходилися 
сперечатись між собою, кажучи: «Як отой може нам своє тіло 
дати їсти?» А Ісус їм: «Істинно, істинно говорю вам: Якщо не 
споживатимете тіло Чоловічого Сина й не питимете його кров, 
не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п’є, той 
живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.”

Причасний: 
Хто їсть мою плоть і п’є мою кров, у мені перебуває і я – в 
ньому, сказав Господь (Ів 6,56). Алилуя (х3).
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Alleluia, Tone 4 

verse: The eyes of all look to You, and You give them their food in 
due season. 
verse: You open Your hand; You satisfy the desire of every living 
thing. (Ps 144: 15,16)

Gospel: John 6:48-54 
The Lord said to the Jews that came to him, “I am the bread of 
life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, and they died. 
This is the bread that comes down from heaven, so that one may 
eat of it and not die. I am the living bread that came down from 
heaven. Whoever eats of this bread will live forever; and the bread 
that I will give for the life of the world is my flesh.” The Jews then 
disputed among themselves, saying, “How can this man give us his 
flesh to eat?” So Jesus said to them, “Very truly, I tell you, unless 
you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have 
no life in you. Those who eat my flesh and drink my blood have 
eternal life, and I will raise them up on the last day.”

Communion Hymn 

Whoever feeds on My flesh and drinks My blood abides in me, and 
I in him (John 6:56).* Alleluia, alleluia,* alleluia.


