
From the desk of Fr. Taras  

CChhooiirr  CCuueess::    2222  MMaayy  22002222  
55tthh  SSuunnddaayy  ooff  PPaasscchhaa,,  ooff  tthhee  SSaammaarriittaann  WWoommaann..  TToonnee  44..  

EEnngglliisshh  ssttaarrtt  
Priest: Blessed is the Kingdom of the Father and 
of the Son and of the Holy Spirit, now and ever 
and to the ages of ages. 

Священик: Благословенне Царство Отця, і 
Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на 
віки віків. 

Choir: Amen. Співці: Амінь. 
Priest: Christ is risen from the dead, trampling 
down death by death, and upon those in the 
tombs bestowing life. (2.5x) 

Священик: Христос воскрес iз мертвих, 
смертю смерть подолав i тим, що в гробахi 
життя дарував. (2.5p) 

Choir: and upon those in the tombs bestowing 
life.  

Співці: I тим, що в гробахi життя дарував. 

Troparia and Kontakia Тропарі і Кондаки 
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 Mid-Pentecost, tone 8: Having 
come to the middle of the feast, fill my thirsting 
soul with the waters of piety, as You, O Savior, 
cried out to all: let him who thirsts, come to Me 
and drink! O Christ God, Fountain of our Life, 
glory to You. 

Тропар Преполовення, голос 8: В 
препoлoвення празника спраглу душу мoю 
напiй вoдами благoчестя, дo всiх бo, Спасе, 
закликав Ти: спраглий нехай гряде дo Мене i 
нехай п’є. Джерелo життя нашoгo, Христе 
Бoже, слава Тoбi. 

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

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.  

Kondak of the Samaritan Woman, tone 8: 
With faith the Samaritan Woman came to the 
well. She saw You, the Water of Wisdom, and 
drank abundantly. She inherited the Kingdom on 
High and is ever glorified. 

Кондак Самарянки, голос 8: З вірою 
прийшовши до колодязя самарянка побачила 
Тебе – Воду премудрости, якої напившися 
обильно, Царство вишнє наслідувала повік, як 
приснославна. 

Now and forever and to the ages of ages. 
Amen. 

I нинi і повсякчас і на віки вічні, Амінь. 

Kodak of Mid-Pentecost, tone 4: When the 
feast of the law was half over, You said to those 
present, O Christ God, Creator and Master of all: 
Come and draw the water of immortality. 
Therefore, we fall down before You and cry out 

Кондак Преполовення, голос 4: В 
препoлoвення закoннoгo празника Ти, 
Христе Бoже всiх Твoрець i Владика, дo 
присутнiх мoвив: Прийдiть i зачерпнiть вoду 
безсмертя. Тoму дo Тебе припадаємo i вiрнo 



faithfully: Grant us Your compassions, for You 
are the Source of our Life. 

взиваємo: Милoсердя Твoï даруй нам, бo Ти 
єси Джерелo життя нашoгo. 

Epistle 
Reader: The Prokimenon in the 3nd Tone: Sing 
praises to our God, sing praises! Sing praises to 
our King, sing praises! 

Читець: Прокимен на голос 3-ий: Співайте 
Богові нашому, співайте, співайте Цареві 
нашому, співайте. 

Choir: Sing praises to our God, sing praises! Sing 
praises to our King, sing praises! 

Співці: Співайте Богові нашому, співайте, 
співайте Цареві нашому, співайте. 

Reader: Clasp your hands, all peoples! Shout to 
God with loud songs of joy! 

Читець: Всі народи, заплещіть руками, 
кликніть до Бога голосом радости. 

Choir: Sing praises to our God, sing praises! Sing 
praises to our King, sing praises! 

Співці: Співайте Богові нашому, співайте, 
співайте Цареві нашому, співайте. 

Reader: Sing praises to our God, sing praises! Читець: Співайте Богові нашому, співайте! 

Choir: Sing praises to our King, sing praises! Співці: Співайте Цареві нашому, співайте! 

EPISTLE 
The Reading is from the Acts of the Apostles 

(Acts 11:19-26, 29-30) 

АПОСТОЛ 
З Діянь Святих Апостолів  Читання 

(Діянь 11:19-26, 29-30) 

Now those who were scattered after the 
persecution that arose over Stephen traveled as 
far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching 
the word to no one but the Jews only. But some 
of them were men from Cyprus and Cyrene, 
who, when they had come to Antioch, spoke to 
the Hellenists, preaching the Lord Jesus. And the 
hand of the Lord was with them, and a great 
number believed and turned to the Lord. Then 
news of these things came to the ears of the 
church in Jerusalem, and they sent out Barnabas 
to go as far as Antioch. When he came and had 
seen the grace of God, he was glad, and 
encouraged them all that with purpose of heart 
they should continue with the Lord. For he was a 
good man, full of the Holy Spirit and of faith. 
And a great many people were added to the 
Lord. Then Barnabas departed for Tarsus to seek 
Saul. And when he had found him, he brought 
him to Antioch. So it was that for a whole year 
they assembled with the church and taught a 
great many people. And the disciples were first 
called Christians in Antioch. Then the disciples, 
each according to his ability, determined to send 
relief to the brethren dwelling in Judea. This they 
also did, and sent it to the elders by the hands of 

Тим часом розсiянi через гонiння, що сталося 
пiсля Стефана, пройшли до Фiнiкiї та Кiпру i 
Антиохiї, нiкому не проповiдуючи слово, крiм 
юдеїв. Були ж деякi з них кiпряни i киринейцi, 
якi, прийшовши до Антиохiї, говорили до 
еллiнiв, благовiстячи Господа Iсуса. I рука 
Господня була з ними, i велике число, 
увiрувавши, навернулося до Господа. Дiйшла 
чутка про це до церкви Єрусалимської, i 
доручили Варнавi йти до Антиохiї. Вiн 
прийшов i, побачивши благодать Божу, 
зрадiв i умовляв усiх триматися Господа 
щирим серцем; бо вiн був чоловік добрий i 
сповнений Духа Святого i вiри. I приєдналося 
чимало народу до Господа. Потiм Варнава 
пiшов у Тарс шукати Савла i, знайшовши 
його, привiв до Антиохiї. Цiлий рiк збиралися 
вони в церквi i вчили багато народу; i ученики 
в Антиохiї вперше почали зватися 
християнами. Тодi ученики ухвалили, щоб 
кожний‚ хто що мав‚ послав допомогу 
браттям, якi живуть у Юдеї, що й зробили, 
пославши зiбране до пресвiтерiв через 
Варнаву i Савла. 



Barnabas and Saul. 
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: Bend your bow and proceed 
prosperously, and be king because of truth, 
meekness, and righteousness. 

Читець: Натягни лука та йди щасливо і 
царствуй по правді, лагідно і справедливо. 

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

Reader: You have loved righteousness and hated 
iniquity. 

Читець: Ти полюбив правду і зненавидів 
беззаконня. 

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

The Holy Gospel According to St. John 
(John 4:5-42) 

ЄВАНГЕЛІЯ 
Від ІоанаСвятого Євангелія Читання 

(Іоана 4:5-42) 
At that time, Jesus came to a city of Samaria 
which is called Sychar, near the plot of ground 
that Jacob gave to his son Joseph.  Now Jacob's 
well was there. Jesus therefore, being wearied 
from His journey, sat thus by the well. It was 
about the sixth hour. A woman of Samaria came 
to draw water. Jesus said to her, "Give Me a 
drink." For His disciples had gone away into the 
city to buy food. Then the woman of Samaria 
said to Him, "How is it that You, being a Jew, ask 
a drink from me, a Samaritan woman?" For Jews 
have no dealings with Samaritans. Jesus answered 
and said to her, "If you knew the gift of God, and 
who it is who says to you, 'Give Me a drink,' you 
would have asked Him, and He would have given 
you living water." The woman said to Him, "Sir, 
You have nothing to draw with, and the well is 
deep. Where then do You get that living water? 
Are You greater than our father Jacob, who gave 
us the well, and drank from it himself, as well as 
his sons and his livestock? Jesus answered and 
said to her, "Whoever drinks of this water will 
thirst again, but whoever drinks of the water that 
I shall give him will never thirst. But the water 
that I shall give him will become in him a 
fountain of water springing up into everlasting 

Одного разу, прийшов Ісус до міста 
самарянського, що зветься Сихар, поблизу 
землі, яку Яків дав синові своєму Йосифу. 
Була там криниця Якова. Ісус, утомившись з 
дороги, сів біля криниці, а було близько 
шостої години. Приходить жінка з Самарії 
набрати води. Ісус говорить їй: дай Мені 
напитися. Бо ученики Його пішли до міста, 
щоб купити їжі. Жінка-самарянка каже Йому: 
як Ти, будучи юдеєм, просиш напитися у 
мене, самарянки? Адже юдеї не знаються з 
самарянами. Ісус сказав їй у відповідь: якби ти 
знала дар Божий і Хто говорить тобі: дай 
Мені напитися, — то ти попросила б у Нього, 
і Він дав би тобі води живої. Говорить Йому 
жінка: Господи! Тобі і зачерпнути нема чим, а 
криниця глибока; звідки ж Ти маєш воду 
живу? Невже Ти більший за отця нашого 
Якова, який дав нам криницю оцю і сам з неї 
пив, і діти його, і худоба його? Ісус сказав їй у 
відповідь: всякий, хто п’є цю воду, знову буде 
спраглим. А хто питиме воду, яку дам Я йому, 
той не буде спраглим повік; але вода, яку дам 
йому Я, стане в ньому джерелом води, що тече 
в життя вічне. Говорить Йому жінка: Господи, 
дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не 



life. The woman said to Him, "Sir, give me this 
water, that I may not thirst, nor come here to 
draw." Jesus said to her, "Go, call your husband, 
and come here." The woman answered and said, 
"I have no husband." Jesus said to her, "You 
have well said, 'I have no husband,' for you have 
had five husbands, and the one whom you now 
have is not your husband; in that you spoke truly. 
The woman said to Him, "Sir, I perceive that 
You are a prophet. Our fathers worshiped on this 
mountain, and you Jews say that in Jerusalem is 
the place where one ought to worship. Jesus said 
to her, "Woman, believe Me, the hour is coming 
when you will neither on this mountain, nor in 
Jerusalem, worship the Father. You worship what 
you do not know; we know what we worship, for 
salvation is of the Jews. But the hour is coming, 
and now is, when the true worshipers will 
worship the Father in spirit and truth; for the 
Father is seeking such to worship Him. God is 
Spirit, and those who worship Him must worship 
in spirit and truth. The woman said to Him, "I 
know that Messiah is coming" (who is called 
Christ). "When He comes, He will tell us all 
things." Jesus said to her, "I who speak to you am 
He." And at this point His disciples came, and 
they marveled that He talked with a woman; yet 
no one said, "What do You seek?" or, "Why are 
You talking with her?" The woman then left her 
waterpot, went her way into the city, and said to 
the men, Come, see a Man who told me all things 
that I ever did. Could this be the Christ? Then 
they went out of the city and came to Him. In the 
meantime His disciples urged Him, saying, 
"Rabbi, eat." But He said to them, "I have food 
to eat of which you do not know." Therefore the 
disciples said to one another, "Has anyone 
brought Him anything to eat?" Jesus said to 
them, "My food is to do the will of Him who sent 
Me, and to finish His work. Do you not say, 
'There are still four months and then comes the 
harvest'? Behold, I say to you, lift up your eyes 
and look at the fields, for they are already white 
for harvest! And he who reaps receives wages, 
and gathers fruit for eternal life, that both he who 
sows and he who reaps may rejoice together. For 

приходила сюди черпати. Ісус говорить їй: іди 
поклич чоловіка свого і приходь сюди. Жінка 
сказала Йому у відповідь: не маю я чоловіка. 
Говорить їй Ісус: правду сказала, що чоловіка 
не маєш, бо п’ять чоловіків мала, і той, кого 
маєш тепер, не чоловік тобі; це ти правду 
сказала. Жінка говорить Йому: Господи, бачу, 
що Ти пророк. Батьки наші поклонялися на 
цій горі, а ви говорите, що місце, де належить 
поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Ісус 
говорить їй: жінко, повір Мені, що надходить 
час, коли будете поклонятись Отцеві, і не на 
цій горі, і не в Єрусалимі. Ви кланяєтеся тому, 
чого не знаєте, а ми кланяємося тому, що 
знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але прийде час, 
і нині вже є, коли справжні поклонники 
кланятимуться Отцеві духом та істиною, бо 
таких поклонників шукає Отець Собі. Бог є 
Дух, і тим, що поклоняються Йому, належить 
поклонятися духом та істиною. Жінка 
говорить Йому: знаю, що прийде Месія, 
званий Христос; коли Він прийде, сповістить 
нам усе. Ісус сказав їй: це Я, Який розмовляю з 
тобою. В цей час прийшли ученики Його і 
здивувалися, що Він розмовляє з жінкою; 
проте ніхто не сказав: чого Тобі треба? Або: 
про що говориш з нею? Тоді жінка залишила 
свій водонос, пішла до міста і сказала людям: 
ідіть, побачите Чоловіка, Який сказав мені про 
все, що я зробила; чи не Він Христос? Вони 
вийшли з міста і пішли до Нього. Тим часом 
ученики просили Його, кажучи: Учителю, їж. 
Він же сказав їм: Я маю їжу, якої ви не знаєте. 
Тому ученики говорили між собою: хіба хто 
приніс Йому їсти? Ісус говорить їм: Моя їжа є 
творити волю Того, Хто послав Мене, і 
звершити діло Його. Чи не кажете ви, що ще 
чотири місяці, і настануть жнива? А Я говорю 
вам: зведіть очі ваші і погляньте на ниви, як 
вони пополовіли і готові до жнив. Хто жне, 
той одержує нагороду і збирає плід у життя 
вічне, щоб і сівач, і жнець разом раділи. Бо 
про це є правдиве слово: один сіє, а інший 
жне. Я послав вас жати те, над чим ви не 
працювали: інші працювали, а ви ввійшли в 
їхню працю. І багато самарян з міста того 



in this the saying is true: 'One sows and another 
reaps.' I sent you to reap that for which you have 
not labored; others have labored, and you have 
entered into their labors. And many of the 
Samaritans of that city believed in Him because 
of the word of the woman who testified, "He told 
me all that I ever did." So when the Samaritans 
had come to Him, they urged Him to stay with 
them; and He stayed there two days. And many 
more believed because of His own word. Then 
they said to the woman, "Now we believe, not 
because of what you said, for we ourselves have 
heard Him and we know that this is indeed the 
Christ, the Savior of the world." 

увірували в Нього за словом жінки, яка 
засвідчила, що Він сказав їй про все, що вона 
зробила. І тому, коли прийшли до Нього 
самаряни, то просили Його побути в них; і 
Він пробув там два дні. І ще більше увірувало 
в Нього за Його словом. А жінці тій говорили: 
вже не через твої слова віруємо, бо самі чули і 
знаємо, що Він істинно Спаситель світу, 
Христос. 

INSTEAD OF “ IT IS TRULY WORTHY : ЗАМІСТЬ ДОСТОЙНО. 
The angel cried to the Lady Full of Grace: 
Rejoice, O Pure Virgin. Again I say: Rejoice. 
Your Son is risen on the third day from the 
tomb, and He has raised up all the dead: Rejoice, 
all you people. 
Irmos: Shine! Shine! O new Jerusalem! The glory 
of the Lord has shone on you. Exult now and be 
glad, O Zion. Be radiant, O pure Theotokos, in 
the resurrection of your Son. 

Ангел звістив Благодатній: Чистая Діво, 
радуйся, І ще раз кажу: Радуйся! Твій Син 
воскрес на третій день із гробу і мертвих 
воздвигнув; люде, веселіться. 
Ірмос: Світися, світися, Новий Єрусалиме, 
слава бо Господня над Тобою зійшла. Радій 
нині й веселися, Сіоне, а Ти, Чистая, красуйся, 
Богородице, бо Воскрес Народженний 
Тобою. 

Communion Hymn: Причасний: 
Receive the Body of Christ; taste the Fountain of 
Immortality. 
Praise the Lord from the heavens, praise Him in 
the highest.  
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Тіло Христове прийміте, і Джерела 
Безсмертного споживіте. 
Хваліть Господа з небес, хваліть його в небі.  
 
Алилуя, алилуя, алилуя. 

PASCHAL DISMISSAL ПАСХАЛЬНИЙ ВІДПУСТ 
Priest: O Lord, save Thy people and bless Thine 
inheritance. 

Священик: Спаси, Боже, людей Твоїх і 
благослови насліддя Твоє. 

Choir: Christ is Risen . . . (1x) slowly Співці: Христос воскрес... (1 x) повільно 
Priest: Always now and ever and to the ages of 
ages. Amen. 

Священик: Завжди, нині, і повсякчас, і на 
віки вічні. 

Choir: Amen. Let our mouths be filled... Співці: Амінь. Нехай повні будуть уста 
наші… 

Priest: Glory to Thee, O Christ . . . Священик: Слава Тобі, Христе Боже…. 

Choir: Christ is Risen . . . (3x) quickly Співці: Христос воскрес... (3 x) швидко 
Priest: Christ is risen from the dead, trampling 
down death by death, and upon those in the 

Священик: Христос воскрес iз мертвих, 
смертю смерть подолав i тим, що в гробахi 



tombs bestowing life, our true God. . . життя дарува, Істинний Бог наш… 

Choir: Amen. Співці: Амінь. 
 
 


