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Tropar of Sunday in tone 6: The angelic powers 
were at Thy tomb; the guards became as dead 
men.  Mary stood by Thy grave, seeking Thy most 
pure Body. Thou didst capture hell, not being 
tempted by it. Thou didst come to the Virgin, 
granting life. O Lord Who didst rise from the 
dead: glory to Thee! 

Тропар воскресний, голос 6: Ангельські сили 
на гробі Твоїм, і вартові зомліли, і стояла Марія 
у гробі, шукаючи Пречистого Тіла Твого. 
Полонив Ти пекло, не постраждавши від нього; 
зустрів єси Діву, даруючи життя. Господи, що 
воскрес із мертвих, - 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. 

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 
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,  

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 
Savior Christ. Pray for the salvation of your land. 

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 
вітчизни твоєї і множества людей її. 

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

Kondak of the Triodon, tone 1: When You come 
to the earth in Glory, O God, all creation will 
tremble: The river of fire will flow before Your 
Judgement seat. The books will be opened and all 
secrets disclosed. Deliver me then from the 
unquenchable fire and count me worthy to stand 
at Your Right Hand, Most Righteous Judge. 

Кондак Тріоді, голос 1: Кoли прийдеш, Бoже, 
на землю зo славoю i все затримтить, рiка ж 
вoгненна дo суду пoтягне, книги рoзкриються i 
таємницi виявляться, тoдi визвoли мене вiд 
вoгню невгасимoгo i спoдoби мене правoруч 
Тебе стати, Судде Праведний. 



PROKIMENON ПРОКИМЕН 

Reader: The Prokimenon in the 3rd tone: Great is our 
Lord and great is His power. His understanding is 
beyond measure. 

Читець: Прокимен на голос 3-ий: Великий 
Гoспoдь наш i велика сила Йoгo, i рoзум Йoгo 
не має мiри. 

Choir: Great is our Lord and great is His power. 
His understanding is beyond measure. 

Співці: Великий Гoспoдь наш i велика сила 
Йoгo, i рoзум Йoгo не має мiри. 

Reader: Praise the Lord, for a psalm is good: Let 
praise be sweet unto our God. 

Читець: Хвалiть Гoспoда, бo спiвати Бoгoвi 
нашoму, благo, пiсня хвали люба Йoму.                                 

Choir: Great is our Lord and great is His power. 
His understanding is beyond measure. 

Співці: Великий Гoспoдь наш i велика сила 
Йoгo, i рoзум Йoгo не має мiри. 

Reader: Great is our Lord and great is His power.  Читець: Великий Гoспoдь наш i велика сила 
Йoгo,  

Choir: His understanding is beyond measure. Співці: I рoзум Йoгo не має мiри. 

EPISTLE 
The Reading is from the first Epistle of the 

Holy Apostle Paul to the Corinthians 
(І Corinthians 8:8-9:2) 

АПОСТОЛ 
З Першого Послання до Коринф’ян 

Святого Апостола Павла Читання 
(I Коринф’ян: 8:8-9:2) 

Brethren! But food does not commend us to God; 
for neither if we eat are we the better, nor if we 
do not eat are we the worse. But beware lest 
somehow this liberty of yours become a 
stumbling block to those who are weak. For if 
anyone sees you who have knowledge eating in an 
idol’s temple, will not the conscience of him who 
is weak be emboldened to eat those things offered 
to idols? And because of your knowledge shall the 
weak brother perish, for whom Christ died? But 
when you thus sin against the brethren, and 
wound their weak conscience, you sin against 
Christ. Therefore, if food makes my brother 
stumble, I will never again eat meat, lest I make 
my brother stumble. Am I not an apostle? Am I 
not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? 
Are you not my work in the Lord? If I am not an 
apostle to others, yet doubtless I am to you. For 
you are the seal of my apostleship in the Lord. 

Браття! Їжа не наближає нас до Бога: бо, чи 
їмо ми, нiчого не здобуваємо; чи не їмо, нiчого 
не втрачаємо. Однак бережiться, щоб ця 
свобода ваша не стала спокусою для немiчних. 
Бо коли хтонебудь побачить, що ти, маючи 
знання, сидиш за столом у капищi, то совiсть 
його, як немiчного, чи не наверне i його їсти 
iдоложертовне? I вiд твого знання загине 
немiчний брат, за якого помер Христос. А 
грiшачи таким чином проти братiв i вражаючи 
немiчну совiсть їхню, ви грiшите проти 
Христа. Тому, якщо їжа спокушає брата мого, 
не буду їсти м’яса повiк, щоб не спокусити 
брата мого. Чи не апостол я? Чи не вiльний я? 
Чи не бачив я Iсуса Христа, Господа нашого? 
Хiба не моє дiло ви у Господi? Якщо для 
iнших я не апостол, то для вас апостол; бо 
печать мого апостольства ви у Господi. 

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 Читець: Прийдiть, заспiваймo Гoспoдевi, 



shout with joy to God our Savior. викликуємo Бoгoвi, Спасителевi нашoму.               

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Співці: Алилуя, алилуя, алилуя. 
Reader: Let us come before His face with 
thanksgiving; and with psalms let us shout with 
joy to Him. 

Читець: Хoдiмo перед лицем Йoгo з хвалoю, i 
в псальмах викликуємo Йoму. 

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

GOSPEL 
The Holy Gospel according to St. Matthew 

(Matthew 25:31-46) 

ЄВАНГЕЛІЯ 
Від Матфея Святого Євангелія Читання 

(Матфея 25:31-46) 
The Lord said: When the Son of Man comes in 
His glory, and all the holy angels with Him, then 
He will sit on the throne of His glory.  All the 
nations will be gathered before Him, and He will 
separate them one from another, as a shepherd 
divides his sheep from the goats. And He will set 
the sheep on His right hand, but the goats on the 
left.  Then the King will say to those on His right 
hand, ‘Come, you blessed of My Father, inherit 
the kingdom prepared for you from the 
foundation of the world: for I was hungry and 
you gave Me food; I was thirsty and you gave Me 
drink; I was a stranger and you took Me in; I was 
naked and you clothed Me; I was sick and you 
visited Me; I was in prison and you came to Me.’ 
“Then the righteous will answer Him, saying, 
‘Lord, when did we see You hungry and feed 
You, or thirsty and give You drink? When did we 
see You a stranger and take You in, or naked and 
clothe You?  Or when did we see You sick, or in 
prison, and come to You?’ And the King will 
answer and say to them, ‘Assuredly, I say to you, 
inasmuch as you did it to one of the least of these 
My brethren, you did it to Me.’ “Then He will 
also say to those on the left hand, ‘Depart from 
Me, you cursed, into the everlasting fire prepared 
for the devil and his angels: for I was hungry and 
you gave Me no food; I was thirsty and you gave 
Me no drink; I was a stranger and you did not 
take Me in, naked and you did not clothe Me, sick 
and in prison and you did not visit Me.’ “Then 
they also will answer Him, saying, ‘Lord, when 
did we see You hungry or thirsty or a stranger or 
naked or sick or in prison, and did not minister to 
You?’  Then He will answer them, saying, 
‘Assuredly, I say to you, inasmuch as you did not 

Сказав Господь: Коли ж прийде Син 
Людський у славі Своїй і всі святі ангели з 
Ним, тоді сяде на престолі слави Своєї, і 
зберуться перед Ним усі народи; і відділить їх 
одних від одних, як пастир відділяє овець від 
козлів. І поставить овець праворуч Себе, а 
козлів — ліворуч. Тоді скаже Цар тим, які 
праворуч від Нього: прийдіть, благословенні 
Отця Мого, успадкуйте Царство, уготоване вам 
від створення світу. Бо голодував Я, і ви дали 
Мені їсти; спраглим був, і ви напоїли Мене; 
був подорожнім, і ви прийняли Мене; був 
нагим, і ви зодягли Мене; був недужим, і ви 
відвідали Мене; у в’язниці був, і ви прийшли 
до Мене. Тоді скажуть Йому праведники у 
відповідь: Господи! Коли ми бачили Тебе 
голодним, і нагодували? Або спраглим, і 
напоїли? Коли ми бачили Тебе подорожнім, і 
прийняли? Або нагим, і зодягли? Коли ми 
бачили Тебе недужим або у в’язниці, і 
прийшли до Тебе? І Цар скаже їм у відповідь: 
істинно кажу вам: зробивши це одному з цих 
братів Моїх менших, Мені зробили. Тоді 
скаже й тим, які ліворуч від Нього: ідіть від 
Мене, прокляті, у вогонь вічний, уготований 
дияволу і ангелам його. Бо голодував Я, і ви не 
дали Мені їсти; спраглим був, і ви не напоїли 
Мене; був подорожнім, і не прийняли Мене; 
був нагим, і не зодягли Мене; недужим і у 
в’язниці, і не відвідали Мене. Тоді й вони 
скажуть Йому у відповідь: Господи! Коли ж ми 
бачили Тебе голодним, або спраглим, чи 
подорожнім, або нагим, або недужим, або у 
в’язниці і не послужили Тобі? Тоді скаже їм у 
відповідь: істинно кажу вам: не зробивши 
цього одному з менших цих, Мені не зробили. 



do it to one of the least of these, you did not do it 
to Me.’ And these will go away into everlasting 
punishment, but the righteous into eternal life.” 

І підуть ці на вічні муки, а праведники в життя 
вічне. 

Communion Hymn: Причасний: 
Praise the Lord from the heavens, praise Him in 
the highest.  
Rejoice in the Lord, you righteous, praise befits 
the upright.  
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Хваліть Господа з небес, хваліть його в небі.  
 
Радуйтеся праведнi в Гoспoдi, праведним 
пoдoбає пoхвала. 
Алилуя, алилуя, алилуя. 

  


