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Tropar of Sunday, tone 7. By Thy Cross, Thou 
didst destroy death! To the thief, Thou didst open 
Paradise! For the myrrh-bearers, Thou didst 
change weeping into joy! And Thou didst 
command Thy disciples, O Christ God, to 
proclaim that Thou art risen, granting the world 
great mercy. 

Тропар Неділний на голос 7. Зруйнував Ти 
хрестом Твоїм смерть, відкрив єси розбійникові 
рай, мироносицям плач на радість змінив і 
апостолам проповідувати звелів, що Ти 
воскрес, Христе Боже, даруючи світові велику 
милість. 

Tropar of the Entry, tone 4: Today is the prelude 
of the good will of God, / of the preaching of the 
salvation of mankind. / The Virgin appears in the 
Temple of God, / in anticipation proclaiming 
Christ to all. / Let us rejoice and sing to her: 
/“Rejoice, O Fulfillment// of the Creator’s 
dispensation!“ 

Тропар Введення, голос 4: Сьогодні початок 
Божого благовоління / і провіщення про 
спасіння людей: / у храмі Божому ясно Діва 
з’являється / і про Христа всім провіщає. / Їй 
же і ми голосно заспіваймо: // радуйся, 
здійснення Творцевого Провидіння. 

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. 

Kondak of Sunday, tone 7. The dominion of 
death can no longer hold men captive, for Christ 
descended, shattering and destroying its powers! 
Hell is bound, while the prophets rejoice and cry: 
The Savior has come to those in faith! Enter, you 
faithful, into the Resurrection! 

Кондак Неділний на голос 7. Влада смерти не 
може вже тримати людей, бо зійшов Христос, 
сокрушаючи і знищуючи сили її. Пекло уже 
переможене. Пророки одностайно радуються, 
промовляючи: "Явився Спаситель сущим у 
вірі,  виходьте, вірні, до Воскресіння". 

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

Слава Отцю і Сину і Святому Духові,  

Kondak of the Entry, tone 4: The most-pure 
Temple of the Savior; / the precious Chamber and 
Virgin; / the sacred Treasure of the glory of God, 
/ is presented today to the house of the Lord. / 

Кондак Введення, голос 4: Пречистий храм 
Спасів, / дорогоцінний чертог і Діва, / свята 
скарбниця слави Божої, / сьогодні вводиться в 
дім Господній / і вносить з Собою благодать, 



She brings with her the grace of the Spirit, / 
therefore, the angels of God praise her:// “Truly 
this woman is the abode of Heaven!” 

що є в Дусі Божественному; / її оспівують 
ангели Божі; // Вона є оселя небесна. 

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 7th Tone: The Lord 
shall give strength to His people! The Lord shall 
bless His people with peace! 

Читець: Прокимен на голос 7-ий. Господь 
кріпость людям Своїм дасть. Господь 
благословить людей Своїх миром.  

Choir: The Lord shall give strength to His people! 
The Lord shall bless His people with peace! 

Хор: Господь кріпость людям Своїм дасть. 
Господь благословить людей Своїх миром.  

Reader:  Offer to the Lord, O you sons of God! 
Offer young rams to the Lord. 

Читець: Принесіть Господеві, сини Божі, 
принесіть Господеві молодих ягнят. 

Choir: The Lord shall give strength to His people! 
The Lord shall bless His people with peace! 

Хор: Господь кріпость людям Своїм дасть. 
Господь благословить людей Своїх миром. 

Reader:  The Lord shall give strength to His 
people! 

Читець: Господь кріпость людям Своїм дасть. 

Choir: The Lord shall bless His people with peace! Хор: Господь благословить людей Своїх 
миром. 

EPISTLE 
The Reading is from the Holy Apostle Paul to 

the Ephesians 
(Ephesians 2:14-22) 

АПОСТОЛ 
До Галатів Святого Апостола Павла 

Читання 
(Ephesians 2:14-22) 

Brethren! For He Himself is our peace, who has 
made both one, and has broken down the middle 
wall of separation, having abolished in His flesh 
the enmity, that is, the law of commandments 
contained in ordinances, so as to create in Himself 
one new man from the two, thus making peace, 
and that He might reconcile them both to God in 
one body through the cross, thereby putting to 
death the enmity. And He came and preached 
peace to you who were afar off and to those who 
were near. For through Him we both have access 
by one Spirit to the Father. Now, therefore, you 
are no longer strangers and foreigners, but fellow 
citizens with the saints and members of the 

Браття! Бо Вiн є мир наш, Який створив з обох 
одне i зруйнував перепону, яка стояла 
посерединi, скасувавши ворожнечу плоттю 
Своєю, а закон заповiдей вченням, щоб з двох 
створити в Собi Самому одну нову людину, 
вчинивши мир, i в єдиному тiлi примирити 
обох iз Богом хрестом, убивши ворожнечу на 
ньому. I, прийшовши, благовiстив мир вам, 
далеким i близьким, бо через Hього i тi й iншi 
маємо доступ до Отця в одному Духовi. Отже, 
ви вже не чужi i не пришельцi, а спiвгромадяни 
святим i свої Боговi, утвердженi на основi 
апостолiв i пророкiв, маючи нарiжним каменем 
Самого Iсуса Христа, на Якому вся будiвля, 



household of God, having been built on the 
foundation of the apostles and prophets, Jesus 
Christ Himself being the chief cornerstone, in 
whom the whole building, being fitted together, 
grows into a holy temple in the Lord, in whom you 
also are being built together for a dwelling place of 
God in the Spirit. 

складаючись злагоджено, зростає в святий храм 
у Господi, на якому i ви будуєтесь Духом на 
оселю Божу. 

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 7th, tone: Читець: Алилуя, на голос 7-ий: 

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Співці: Алилуя, алилуя, алилуя. 
Reader: It is good to give thanks to the Lord, to 
sing praises to Your name, O Most High! 

Читець: Благо є прославляти Господа, і 
співати Імені Твоєму, Всевишній. 

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Співці: Алилуя, алилуя, алилуя. 
Reader: To declare Your mercy in the morning, 
and Thy truth by night! 

Читець: Сповіщати вранці про милість Твою, 
і вночі про правду Твою. 

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

GOSPEL 
The Holy Gospel According to St. Luke 

(Luke 12:16-21) 

ЄВАНГЕЛІЯ 
Від Луки Святого Євангелія Читання 

(Луки 12:16-21) 
The Lord spoke this parable saying: "The ground 
of a certain rich man yielded plentifully. And he 
thought within himself, saying, 'What shall I do, 
since I have no room to store my crops?' So he 
said, 'I will do this: I will pull down my barns and 
build greater, and there I will store all my crops 
and my goods. 'And I will say to my soul, "Soul, 
you have many goods laid up for many years; take 
your ease; eat, drink, and be merry." 'But God 
said to him, 'Fool! This night your soul will be 
required of you; then whose will those things be 
which you have provided?' So is he who lays up 
treasure for himself, and is not rich toward God. 

Господь говорив цю притчу і сказав: в одного 
багатого чоловіка добре вродила нива. І 
міркував він сам собі: що мені робити? Немає 
куди мені зібрати плодів моїх. І сказав: ось що 
зроблю — зруйную житниці мої та збудую 
більші, і зберу туди весь хліб мій і все добро 
моє. І скажу душі моїй: душе, багато маєш 
добра, що лежить у тебе на багато років: 
спочивай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав 
йому: нерозумний! Цієї ночі душу твою 
візьмуть у тебе; кому ж дістанеться те, що ти 
наготував? Так буває з тим, хто збирає скарби 
для себе, а не в Бога багатіє. 

INSTEAD OF “IT IS TRULY MEET…,” ЗАДОСТОЙНИК 
The angels beheld the entrance of the Pure One 
and were amazed.// How has the Virgin entered 
into the Holy of Holies? Since she is a living Ark 
of God let no profane hand touch the Theotokos. 
But let the lips of believers unceasingly sing to 
her, praising her in joy with the angel’s song:// 
“Truly, you are more exalted than all, O pure 

Ангели, введення Пречистої / бачачи, 
здивувалися, / як то Діва входить / у Святеє 
Святих. Нехай до одушевленного Божого 
кивоту / ніяк не доторкнеться рука скверних; / 
уста ж вірних, Богородиці невпинно / глас 
ангела співаючи, / з радістю хай виголосять: / 
справді вища всіх єси, Діво чистая. 



Virgin!” 

Communion Hymn: Причасний: 
Praise the Lord in the heavens, praise Him in the 
highest.  
I will receive the cup of salvation and call on the 
Name of the Lord.  
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Хваліте Господа з небес, хваліте Його вo 
вишнiх.  
Чашу спасіння прийму й ім’я Господнє 
призову.  
Алилуя, алилуя, алилуя. 

PPaannaakkhhyyddaa  iinn  mmeemmoorryy  ooff  AAnnnnaa  KKuucchhiirrkkaa  ((11sstt  aannnniivveerrssaarryy  ooff  rreeppoossee))..  


