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Tropar of Sunday, 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 the Theophany, tone 1: When You, 
Lord were baptized in the Jordan, / the worship of 
the Trinity was made manifest, / for the voice of 
the Father bore witness to You, / and called You 
His beloved Son. / and the Spirit, in the form of a 
dove, / confirmed the truthfulness of His word. / 
O Christ, our God, You have revealed Yourself// 
and have enlightened the world, Glory to You! 

Тропар Богоявлення, голос 1: Коли в 
Йордані хрестився Ти, Господи, / відкрилось 
поклоніння Святій Тройці, / бо голос Отця 
про Тебе свідчив, / називаючи Тебе 
улюбленим Сином, / і Дух у вигляді 
голубиному / ці слова стверджував. / Слава 
Тобі, Христе Боже, / що з’явився і світ 
просвітив. 

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 Saint, tone 4: O God of our 
Fathers, forever act with kindness towards us and 
do not take Your mercy from us, we beseech that 
you guide our lives in peace through the prayers of 
the hierarchs Gregory and Dometian. 

Тропар святому, голос 4: Боже отців наших, 
що завжди поступаєш із нами по доброті 
Своїй, не забери милість Свою від нас, а 
молитвами їхніми у спокої влаштуй життя 
наше. 

Kondak of Sunday, tone 6: When Christ God, 
the Giver of Life, raised all of the dead from the 
valleys of misery with His mighty hand, He 
bestowed resurrection on the human race. He is 
the Savior of all, the Resurrection, the Life, and the 
God of all. 

Кондак воскресний, голос 6: Життядавець 
Христос Бог, животворчою рукою 
воскресивши з темряви безодні всіх померлих, 
подав воскресіння людському родові, - Він бо є 
Спаситель усіх, Воскресіння, Життя і Бог усіх. 



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

Слава Отцю і Сину і Святому Духові,  

Kontakion of the Saint, tone 4: You did keep 
watch with the eyes of your soul O holy bishop, 
and you revealed yourself as a watchful pastor for 
the world. You did drive away all heretics like 
wolves with the staff of your wisdom and your 
fervent intercession, you preserved your flock free 
from harm, most wise Gregory! 

Кондак  Святого, голос 4: Пухом ніколи не 
дрімаючи, надійним пастерим був ти для світу, 
жезлом мудрості своєї та теплим заступництвом 
перед Богом, немов вовків, відігнав тих, хто 
дихав злобою, і цілим зберіх стадо, Григорію 
всемудрий. 

Now and forever and to the ages of ages. Amen. I нинi і повсякчас і на віки вічні, Амінь. 
Kontakion of Theophany, tone 4: Today You 
have appeared to the universe / and Your light, O 
Lord, has shone on us / who with understanding 
praise You: / You have come and revealed 
Yourself,// light unapproachable. 

Кондак  Богоявлення, голос 4: Явився єси 
днесь у вселенній, / і світ Твій, Господи, 
знаменується на нас, / що свідомо Тебе 
славимо. / Ти прийшов і з’явився єси, / Світе 
Неприступний. 

PROKIMENON ПРОКИМЕН 
Reader: The Prokimenon in the 1st tone: Let Thy 
mercy, O Lord, be upon us as we have set our 
hope on Thee. 

Читець: Прокимен на голос 1-ий: Милість Твоя, 
Господи, хай буде над нами, бо уповаємо на 
Тебе. 

Choir: Let Thy mercy, O Lord, be upon us as we 
have set our hope on Thee. 

Співці: Милість Твоя, Господи, хай буде над 
нами, бо уповаємо на Тебе. 

Reader: Rejoice in the Lord, O you righteous! 
Praise befits the just! 

Читець: Радуйтеся, праведні, в Господі, 
праведним належиться похвала.” 

Choir: Let Thy mercy, O Lord, be upon us as we 
have set our hope on Thee. 

Співці: Милість Твоя, Господи, хай буде над 
нами, бо уповаємо на Тебе. 

Reader: Let Thy mercy, O Lord, be upon us! Читець: Милість Твоя, Господи, хай буде над 
нами, 

Choir: As we have set our hope on Thee. Співці: бо уповаємо на Тебе. 

EPISTLE 
The Reading is from the Epistle of the Holy 

Apostle Paul to the Ephesians 
(Ephesians 4:7-13) 

АПОСТОЛ 
З Послання до Ефесян св. Апостола  

Павла читання 
(Ефесян: 4:7-13) 

Brethren: But to each one of us grace was given 
according to the measure of Christ's gift. 
Therefore He says: "When He ascended on high, 
He led captivity captive, And gave gifts to men." 
(Now this, "He ascended"-what does it mean but 
that He also first descended into the lower parts of 
the earth? He who descended is also the One who 
ascended far above all the heavens, that He might 
fill all things.) And He Himself gave some to be 
apostles, some prophets, some evangelists, and 
some pastors and teachers, for the equipping of 

Браття! Кожному ж iз нас дана благодать у мiру 
дару Христового. Тому й сказано: «Пiднявшись 
на висоту, полонив полон i дав дари людям». А 
«пiднявшись» що означає, як не те, що Вiн i 
сходив ранiше в пекельнi мiсця землi? Хто 
зiйшов, Той же i пiднявся вище всiх небес, щоб 
наповнити все. I Вiн настановив одних 
апостолами, iнших пророками, iнших 
євангелістами, iнших пастирями та вчителями, 
на довершення святих, на дiло служiння, для 
створення Тiла Христового, аж доки всi 



the saints for the work of ministry, for the edifying 
of the body of Christ, till we all come to the unity 
of the faith and of the knowledge of the Son of 
God, to a perfect man, to the measure of the 
stature of the fullness of Christ. 

прийдемо до єдности вiри й пiзнання Сина 
Божого, в мужа досконалого, до мiри зростання 
в нас повноти Христової. 

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 5th tone: Читець: Алилуя, на голос 5-ий: 

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Співці: Алилуя, алилуя, алилуя. 
Reader: Of Your mercies O Lord, I will sing 
forever; unto generation and generation I will 
proclaim Your truth with my mouth. 

Читець: Милості Твої, Господи, повік 
оспівуватиму, з роду в рід оповім істину Твою 
устами моїми. 

Choir: Alleluia, Alleluia, Alleluia! Співці: Алилуя, алилуя, алилуя. 
Reader: You have said: Mercy will be established 
forever and My Truth will be prepared in the 
heavens. 

Читець: Бо Ти сказав, повік збудується 
милість, на небесах утвердиться істина Твоя. 

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

GOSPEL 
The Holy Gospel according to St. Matthew 

(Matthew 4:12-17) 

ЄВАНГЕЛІЯ 
Від Матвія Святого Євангелія читання 

(Матвія 4:12-17) 
At that time, when Jesus heard that John had 
been put in prison, He departed to Galilee. And 
leaving Nazareth, He came and dwelt in 
Capernaum, which is by the sea, in the regions of 
Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled 
which was spoken by Isaiah the prophet, saying: 
The land of Zebulun and the land of Naphtali, By 
the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of 
the Gentiles: The people who sat in darkness 
have seen a great light, And upon those who sat 
in the region and shadow of death Light has 
dawned." From that time Jesus began to preach 
and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is 
at hand." 

Одного разу, коли ж почув Ісус, що Іоан 
відданий під варту, пішов до Галилеї. І, 
залишивши Назарет, прийшов і оселився в 
Капернаумі приморському, в краях 
Завулонових і Неффалимових, щоб збулося 
сказане пророком Ісаєю, який говорить: земле 
Завулонова і земле Неффалимова, за 
Йорданом на шляху приморському, Галилеє 
язичників. Народ, що сидів у темряві, побачив 
світло велике, і тим, що перебувають у країні й 
тіні смерти, світло засяяло їм. Відтоді почав 
Ісус проповідувати й говорити: покайтеся, 
наблизилося бо Царство Небесне. 

INSTEAD OF: “ IT IS TRULY WORTHY” ЗАДОСТОЙНИК 
Magnify, O my soul, the Most Pure Virgin 
Theotokos who is more honorable than the hosts 
on high. 
Irmos: Every tongue is at a loss to worthily praise 
You, even a spirit from the world above is 
overawed in trying to sing your praises, O 

Величай, душе моя, чеснішу від горніх воїнств 
Діву Пречисту Богородицю. 
Ірмос: Не в змозі ніяка людина прославляти 
достойно, не домислює навіть і ангельський 
розум оспівувати Тебе, Богородице, але Ти як 
блага віру прийми, бо знаєш любов 



Theotokos. But since You are good, accept our 
faith. You know well our God-inspired love. We 
magnify You, for You are the Protectress of 
Christians. 

божественну нашу; Ти бо християн 
заступниця, Тебе величаємо. 

Communion Hymn: Причасний: 
Praise the Lord in the heavens, praise Him in the 
highest.  
The grace of God that brings salvation unto all 
men has appeared. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Хваліте Господа з небес, хваліте Його вo 
вишнiх.  
З‘явилася благодать Божа, спасительна для 
всіх людей. 
Алилуя, алилуя, алилуя. 

  


