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Resurrectional Troparion, Tone 8: Thou didst 
descend from on high, O Merciful One! Thou 
didst accept the three-day burial to free us from 
our sufferings! O Lord, our Life and Resurrection: 
glory to Thee! 

Тропар недільні, голос 8: З висоти зійшов Ти, 
Милосердний, погребення прийняв єси на три 
дні, щоб визволити нас від страждань; Життя і 
Воскресіння наше, Господи, слава Тобі. 

Tropar of St. Vladimir, Tone 4: You were like a 
merchant who searches for a precious pearl, O 
glorious sovereign Volodymyr, sitting on the high 
throne of the mother of cities, God protected 
Kyiv, searching and sending to the imperial city to 
know the Orthodox faith, you found the priceless 
pearl – Christ, Who chose you, as a second Paul, 
and shook off your physical and spiritual blindness 
in the holy font. Therefore we, your people, 
celebrate your falling asleep. Pray that our souls be 
saved. 

Тропар Cв. Володимира, голос 4: 
Упoдoбився єси купцевi, щo шукає дoбрoï 
перлини, славнoвладний Вoлoдимире, щo 
сидиш на висoкoму престoлi матерi гoрoдiв, 
Бoгoбереженoгo Києва. Дoслiджуючи i 
пoсилаючи дo Царгороду, щoб пiзнати 
правoславну вiру, знайшoв ти неoцiненну 
перлину, Христа, щo вибрав тебе, як другoгo 
Павла, i oтряс слiпoту у святiй купелi разoм 
душевну i тiлесну. Тoму святкуємo твoє успiння 
ми, люди твoï. Мoлися, щoб спастися душам 
нашим. 

Tropar of apostle, tone 3: You abandoned the 
tax-booth and followed Christ the Master, Who, in 
His goodness, became a man on earth. You were 
chosen to be one of the apostles and a clarion-
voiced proclaimer of the Holy Gospel to the 
whole world.  Therefore, we honor your precious 
memory, O divinely eloquent Matthew. Pray to the 
merciful God, that He grant remission of sins for 
our souls. 

Тропар апостола, голос 3: Mитницю 
залишивши i за Христoм, Який на землi 
зрoбився Людинoю пo дoбрoтi Свoïй, ревнo 
пiшoвши, став ти oдин iз вибраних апoстoлiв i 
був благoвiсникoм Євангелiя для свiту. А тoму й 
ми шануємo святу твoю пам’ять, Матвiє, 
Бoжoгo слoва прoвiснику, мoли Милoстивoгo 
Бoга, хай Вiн грiхiв прoщення пoдасть душам 
нашим.        

Resurrectional Kontakion, Tone 8: By rising 
from the tomb, Thou didst raise the dead and 
resurrect Adam. Eve exults in Thy Resurrection, 
and the world celebrates Thy rising from the dead, 
O greatly Merciful One. 

Кондак  недільні, голос 8: Воскресши із 
гробу, померлих підняв і Адама воскресив єси, і 
Єва радується Твоєму воскресінню, і кінці світу 
святкують Твоє із мертвих воскресіння, 
Многомилостивий. 

Kontakion of St. Volodymyr, Tone 8: Emulating 
the great Apostle Paul, O most glorious 
Volodymyr, in your maturity you put aside all zeal 
for idols as childish thought. As a mature man you 
were adorned with the royal robe in divine 
baptism, and now you stand joyfully before the 

Кондак  Cв. Володимира, голос 8: 
Уподібнившись великому апостолові Павлу, 
всеславний Володимире,  ти на старість 
відкинув, як дитячі мудрування, служіння ідолам  
і, як муж звершений, прикрасився багряницею 
божественного хрещення; і нині, стоячи перед 
Спасом Христом у радості, молися за спасіння 



Savior Christ. Pray for the salvation of your land. вітчизни твоєї і множества людей її. 

Glory to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit,  

Слава Отцю і Сину і Святому Духові,  

Kondak of apostle, tone 4: You did cast off the 
yoke of your publican’s office, then you accepted 
the yoke of righteousness and became a most 
excellent merchant, bringing in the wisdom from 
on high as riches. You preached the Word of truth 
and did uplift the souls of the despondent, by 
preaching about the hour of judgment. 

Кондак апостола, голос 4: Ярмo митництва 
вiдкинув ти i запрягся у ярмo правди, а тoму 
зрoбився купцем вдатним i багатствo принiс, 
яким була з висoти премудрiсть. Звiдти пoчути 
прoпoвiдував слoвo iстини i прoбудив 
засмучених душi, прoвiстивши прo час судний. 

Now and forever and to the ages of ages. Amen. I нинi і повсякчас і на віки вічні, Амінь. 

Theotokion, tone 6: O Protection of Christians 
that cannot be put to shame, unchanging 
mediation unto the Creator, do not despise the 
suppliant voices of sinners, but be quick to come 
to our aid, O Good One, who in faith cry out to 
You: hasten to intercession and come quickly to 
make supplication, for You, O Theotokos, always 
protect those who honor You. 

Богородичний, голос 6: Заступнице християн 
усердная, молитвенниця до Творця надійная, не 
зневаж молитви грішників, але прийди 
швидше, як Благая, на поміч нам, що з вірою 
взиваємо до Тебе, поспіши на молитву і скоро 
прийди на благання, бо Ти заступаєшся завжди 
за тих, що шанують Тебе, Богородице. 

PROKIMENON ПРОКИМЕН 

Reader:  The Prokimenon in the 8th tone: Pray and 
make your vows before the Lord our God! 

Читець: Прокимен на голос 8-ий: Помоліться і 
хвалу віддайте Господеві Богу нашому. 

Choir: Pray and make your vows before the Lord 
our God! 

Співці: Помоліться і хвалу віддайте Господеві 
Богу нашому. 

Reader: In Judah God is known; His name is 
great in Israel! 

Читець: Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике 
ім’я Його. 

Choir: Pray and make your vows before the Lord 
our God! 

Співці: Помоліться і хвалу віддайте Господеві 
Богу нашому. 

Reader: Pray and make your vows. Читець: Помоліться і хвалу віддайте. 

Choir: Before the Lord our God! Співці: Господеві Богу нашому. 

EPISTLE 
The Reading is from the Holy Apostle Paul to 

the Ephesians 
(Ephesians 4:1-6) 

АПОСТОЛ 
До Галатів Святого Апостола Павла 

Читання 
(Ephesians 4:1-6) 

Brethren! I, therefore, the prisoner of the Lord, 
beseech you to walk worthy of the calling with 
which you were called, with all lowliness and 
gentleness, with longsuffering, bearing with one 
another in love, endeavoring to keep the unity of 
the Spirit in the bond of peace. There is one body 
and one Spirit, just as you were called in one hope 
of your calling; one Lord, one faith, one baptism; 
one God and Father of all, who is above all, and 

Браття! Отже, я, в’язень ради Господа, благаю 
вас поводитися гiдно звання, до якого ви 
покликанi, з усякою смиренномудрiстю й 
лагiднiстю та довготерпiнням, терплячи один 
одного з любов’ю, прагнучи зберiгати єднiсть 
духу в союзi миру. Одне тiло й один дух, як ви 
й покликанi в однiй надiї покликання вашого; 
один Господь, одна вiра, одне хрещення, один 
Бог i Отець усiх, Який над усiма, i через усiх, i 



through all, and in you all. в усiх нас. 
When the reading has been completed 

Priest:  Peace be with you who reads. Священик: Мир тобі. 
Reader:  And with your spirit. Читець: І духові твоєму. 

Deacon:  Wisdom. Диякон: Премудрість. 
Reader: Alleluia, in the 8th, tone: Читець: Алилуя, на голос 8-ий: 

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Співці: Алилуя, алилуя, алилуя. 
Reader: Come let us rejoice in the Lord! Let us 
make a joyful noise to God our Savior! 

Читець: Прийдіть, заспіваймо Господеві, 
викликуємо Богові, Спасителеві нашому. 

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Співці: Алилуя, алилуя, алилуя. 
Reader: Let us come before His face with 
thanksgiving; let us make a joyful noise to Him 
with psalms! 

Читець: Ходімо перед лицем Його з хвалою, і 
в псаьмах викликуємо Йому! 

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Співці: Алилуя, алилуя, алилуя. 

GOSPEL 
The Holy Gospel According to St. Luke 

(Luke 10:25-37) 

ЄВАНГЕЛІЯ 
Від Луки Святого Євангелія Читання 

(Луки 10:25-37) 
At that time, a certain lawyer stood up and tested 
Him, saying, "Teacher, what shall I do to inherit 
eternal life?" He said to him, "What is written in 
the law? What is your reading of it?" So he 
answered and said, "'You shall love the LORD 
your God with all your heart, with all your soul, 
with all your strength, and with all your mind,' 
and 'your neighbor as yourself.' "And He said to 
him, "You have answered rightly; do this and you 
will live." But he, wanting to justify himself, said 
to Jesus, "And who is my neighbor?" Then Jesus 
answered and said: "A certain man went down 
from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, 
who stripped him of his clothing, wounded him, 
and departed, leaving him half dead. Now by 
chance a certain priest came down that road. And 
when he saw him, he passed by on the other side. 
Likewise a Levite, when he arrived at the place, 
came and looked, and passed by on the other 
side. But a certain Samaritan, as he journeyed, 
came where he was. And when he saw him, he 
had compassion. So he went to him and 
bandaged his wounds, pouring on oil and wine; 
and he set him on his own animal, brought him to 
an inn, and took care of him. On the next day, 
when he departed, he took out two denarii, gave 
them to the innkeeper, and said to him, 'Take care 

У той час, один законник встав і, спокушаючи 
Його, сказав: Учителю, що зробити мені, щоб 
успадкувати життя вічне? Він же сказав йому: в 
законі що написано? Як читаєш? Він сказав у 
відповідь: люби Господа Бога твого всім 
серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією 
силою твоєю, і всім розумом твоїм, і 
ближнього твого як самого себе. Ісус сказав 
йому: правильно ти відповідав; так роби і 
будеш жити. Він же, бажаючи виправдати 
себе, сказав Ісусові: а хто ж мій ближній? На 
це Ісус сказав: один чоловік ішов з Єрусалима 
до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які 
зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, 
залишивши його ледве живого. Випадково 
один священик проходив тією дорогою і, 
побачивши його, пройшов мимо. Так само і 
левит, що був на тому місці, підійшов, 
подивився і пройшов мимо. Якийсь же 
самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, 
побачивши його, змилосердився; і, 
підійшовши, перев’язав йому рани, поливши 
оливою і вином; і, посадивши його на свого 
осла, привіз його до заїжджого двору і 
потурбувався про нього; а на другий день, 
відходячи, вийняв два динарії, дав господареві 
заїжджого двору і сказав йому: подбай про 



of him; and whatever more you spend, when I 
come again, I will repay you.'So which of these 
three do you think was neighbor to him who fell 
among the thieves? And he said, "He who 
showed mercy on him." Then Jesus said to him, 
"Go and do likewise." 

нього; і якщо витратиш на нього більше, я, 
коли повертатимусь, віддам тобі. Отже, кого з 
тих трьох вважаєш ти ближнім того, хто 
потрапив до рук розбійників? Він сказав: того, 
який змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав 
йому: іди і ти роби так само. 

Communion Hymn: Причасний: 
Praise the Lord from the heavens, praise Him in 
the highest.  
Their proclamation has gone into all the earth and 
their words to the ends of the universe. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Хваліть Господа з небес, хваліть його в небі.  
 
Пo всiй землi лунає гoлoс ïх i дo краю вселенoï 
слoва ïх.  
Алилуя, алилуя, алилуя. 

  


