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Resurrectional Tropar, in tone 4: When the 
women disciples of the Lord learned from the 
angel the joyous message of Your Resurrection, 
they cast away the ancestral curse and with 
gladness told the apostles; Death is overthrown. 
Christ God is risen, granting the world great 
mercy.  

Тропар воскресний, голос 4: Світлую 
воскресіння проповідь, від ангела почувши 
Господні учениці, і прадідне осудження 
відкинувши, апостолам хвалячися, промовляли. 
Знищена смерть, воскрес Христос Бог, 
даруючи світові велику милість. 

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 the Archangel, Tone 4: Supreme 
Commanders of the heavenly hosts, we, the 
unworthy, ever entreat that through your prayers 
you surround us with the protection of the wings 
of your immaterial glory. Preserve us who 
earnestly fall down before you and cry aloud: 
Deliver us from misfortunes, for you are the 
leaders of the powers on high. 

 

Тропар Cв. Архангела, голос 4: Небесних 
воїнів Архістратиже, молимо тебе завжди ми, 
недостойні щоб своїми молитвами захистив ти 
нас під покровом крил небесної твоєї слави, 
оберегаючи нас, бо усердно до тебе 
припадаємо і прохання тобі приносимо: від 
різного лиха нас визволи, тому що ти 
чиноначальник Небесних Сил. 

Kondak of Sunday in tone 4: My Savior and 
Redeemer arose from the tomb as God and 
delivered the earthborn from bondage. He has 
shattered the gates of Hades and as Master, He has 
risen on the third day. 

Кондак воскресний, голос 4: Спас і 
Визволитель мій, із гробу як Бог, воскесив від 
смертьи земнородних і врата пекельні 
сокрушив, і, як Владика, на третій день воскрес. 

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

Слава Отцю і Сину і Святому Духові,  

Kondak of the Archangel, Tone 2:: Chief 
Commanders of God, Ministers of Divine Glory, 

Кондак  Cв. Архангела, голос 2: рхістратиже 
Божий, служителю Божої слави, Ангелів 



Captains of the Angels and Guides of mankind: 
Beseech that which is beneficial for us and great 
mercy, as supreme Commanders of the bodiless 
hosts. 

начальнику і людям наставнику, прохай про 
корисне для нас та щедру милість,тому що ти 
безплотних Архістратиг. 

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 4th tone: O Lord, how 
manifold are Thy works! In wisdom hast Thou 
made them all. 

Читець: Прокимен на голос 4-ій: Які величні діла 
Твої, Господи, все премудрістю сотворив єси. 

Choir: O Lord, how manifold are Thy works! In 
wisdom hast Thou made them all. 

Співці: Які величні діла Твої, Господи, все 
премудрістю сотворив єси. 

Reader: Bless the Lord, O my soul! O Lord my 
God, Thou art very great! 

Читець: Благослови, душе моя, Господа, 
Господи Боже мій, Ти велми звеличився єси. 

Choir: O Lord, how manifold are Thy works! In 
wisdom hast Thou made them all. 

Співці: Які величні діла Твої, Господи, все 
премудрістю сотворив єси. 

Reader: O Lord, how manifold are Thy works! Читець: Які величні діла Твої, Господи! 
Choir: In wisdom hast Thou made them all. Співці: Все премудрістю сотворив єси. 

EPISTLE 
The Reading is from the First Epistle of the 

Holy Apostle Paul to the Corinthians 
(1 Corinthians 16:13-24) 

АПОСТОЛ 
Перше Послання до Коринф’ян Святого 

Апостола Павла Читання 
(I Коринф’ян 16:13-24) 

Brethren! Watch, stand fast in the faith, be brave, 
be strong. Let all that you do be done with love. I 
urge you, brethren-you know the household of 
Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and 
that they have devoted themselves to the ministry 
of the saints-that you also submit to such, and to 
everyone who works and labors with us. I am glad 
about the coming of Stephanas, Fortunatus, and 
Achaicus, for what was lacking on your part they 
supplied. For they refreshed my spirit and yours. 
Therefore acknowledge such men. The churches 
of Asia greet you. Aquila and Priscilla greet you 
heartily in the Lord, with the church that is in 
their house. All the brethren greet you. Greet one 
another with a holy kiss. The salutation with my 

Браття! Пильнуйте, стiйте у вiрi, будьте мужнi i 
твердi. Усе у вас нехай буде з любов’ю. Благаю 
вас, браття ви знаєте сiм’ю Стефанову, що 
вона є початок Ахайї i що вони присвятили 
себе на служiння святим, будьте i ви шанобливi 
до таких i до всякого, хто допомагає i 
трудиться. Я радий приходу Стефана, 
Фортуната i Ахаїка; вони заповнили вiдсутнiсть 
вашу, бо вони заспокоїли мiй i ваш дух. 
Шануйте таких. Вiтають вас Церкви Асiйськi; 
щиро вiтають вас у Господi Акила i Прискілла 
разом iз домашньою їхньою церквою. Вiтають 
вас усi браття. Вiтайте один одного святим 
цiлуванням. Моє, Павлове, вiтання власною 
рукою. Хто не любить Господа Iсуса Христа, 



own hand-Paul's. If anyone does not love the 
Lord Jesus Christ, let him be accursed. O Lord, 
come! The grace of our Lord Jesus Christ be with 
you. My love be with you all in Christ Jesus. 
Amen. 

нехай буде проклятий, мара ́нафа́. Благодать 
Господа нашого Iсуса Христа з вами, i любов 
моя з усiма вами в Христi Iсусi. Амiнь. 

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 4th, tone: Читець: Алилуя, на голос 4-ий: 

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Співці: Алилуя, алилуя, алилуя. 
Reader: Reader: Go forth and prosper and reign, 
because of truth and meekness and righteousness. 

Читець: Натягни лука та йди щасливo i 
царствуй пo правдi, лагiднo i справедливo. 

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Співці: Алилуя, алилуя, алилуя. 
Reader: You love righteousness and hate 
iniquity. 

Читець: Ти пoлюбив правду i знинавидiв 
беззакoння. 

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

GOSPEL 
The Holy Gospel According to St. Matthew 

(Matthew 21:33-42) 

ЄВАНГЕЛІЯ 
Від Матфiя Святого Євангелія Читання 

(Матфiя 21:33-42) 
The spoke this parable: There was a certain 
landowner who planted a vineyard and set a 
hedge around it, dug a winepress in it and built a 
tower. And he leased it to vinedressers and went 
into a far country. Now when vintage-time drew 
near, he sent his servants to the vinedressers, that 
they might receive its fruit. And the vinedressers 
took his servants, beat one, killed one, and stoned 
another. Again he sent other servants, more than 
the first, and they did likewise to them. Then last 
of all he sent his son to them, saying, 'They will 
respect my son. 'But when the vinedressers saw 
the son, they said among themselves, 'This is the 
heir. Come, let us kill him and seize his 
inheritance. 'So they took him and cast him out of 
the vineyard and killed him. Therefore, when the 
owner of the vineyard comes, what will he do to 
those vinedressers? They said to Him, "He will 
destroy those wicked men miserably, and lease his 
vineyard to other vinedressers who will render to 
him the fruits in their seasons." Jesus said to 
them, "Have you never read in the Scriptures: 
'The stone which the builders rejected Has 
become the chief cornerstone. This was the 

Сказав Господь притчу цю: Був якийсь 
господар дому, який посадив виноградник і 
обніс його огорожею, викопав у ньому 
виностік, збудував башту і, віддавши його 
виноградарям, від’їхав. Коли ж наблизився час 
плодів, він послав своїх слуг до виноградарів 
узяти свої плоди. Виноградарі, схопивши слуг 
його, кого побили, кого вбили, а кого побили 
камінням. Знову послав він інших слуг, 
більше, ніж перше; і з ними зробили так само. 
Наостанок послав він до них свого сина, 
кажучи: посоромляться сина мого. Але 
виноградарі, побачивши сина, сказали один 
одному: це спадкоємець, ходімо уб’ємо його і 
заволодіємо спадщиною його. І, схопивши 
його, вивели геть з виноградника і вбили. 
Отже, коли прийде господар виноградника, 
що він зробить з цими виноградарями? 
Говорять Йому: злочинців цих покарає 
смертю, а виноградник віддасть іншим 
виноградарям, які віддаватимуть йому плоди 
своєчасно. Ісус говорить їм: невже ви ніколи 
не читали в Писанні: камінь, який відкинули 
будівничі, той самий став наріжним каменем? 



Lord's doing, And it is marvelous in our eyes'?  Це від Господа, і дивне в очах наших. 

Communion Hymn: Причасний: 
Praise the Lord in the heavens, praise Him in the 
highest.  
You make Your angels spirits, and Your ministers 
a flame of fire. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Хваліте Господа з небес, хваліте Його вo 
вишнiх.  
Ти твориш духів ангелами Своїми, і слугами 
Своїми, вогненне полум’я. 
Алилуя, алилуя, алилуя. 

  


