
 

Troparia & Kontakia Тропарi i Кондаки 

Resurrectional Tropar, tone 8: You did descend 
from on high, O Merciful One! You did accept 
the three-day burial to free us from our sufferings! 
O Lord, our Life and Resurrection: glory to You! 

Тропар недільні, голос 8: З висоти зійшов 
Ти, Милосердний, погребення прийняв єси на 
три дні, щоб визволити нас від страждань; 
Життя і Воскресіння наше, Господи, слава 
Тобі. 

Tropar , 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 Богородиці, 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. 

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

Слава Отцю і Сину і Святому Духові, 

Resurrectional Kondak, tone 8: By rising from 
the tomb, You did raise the dead and resurrect 
Adam. Eve exults in Your Resurrection, and the 
world celebrates Your rising from the dead, O 
greatly Merciful One. 

Кондак  недільні, голос 8: Воскресши із 
гробу, померлих підняв і Адама воскресив єси, 
і Єва радується Твоєму воскресінню, і кінці 
світу святкують Твоє із мертвих воскресіння, 
Многомилостивий. 

now and ever, and unto ages of ages. Amen. I нинi і повсякчас і на віки вічні, Амінь. 

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

Кондак Введення Богородиці, голос 4: 
Пречистий храм Спасів, / дорогоцінний 
чертог і Діва, / свята скарбниця слави Божої, / 
сьогодні вводиться в дім Господній / і вносить 
з Собою благодать, що є в Дусі 
Божественному; / її оспівують ангели Божі; / 
Вона є оселя небесна. 

Prokimenon Прокимен 

Reader:  The Prokimenon in the 8th tone: Pray and 
make your vows before the Lord our God! 

Читець: Прокимен на голос 8-ий: Помоліться і 
хвалу віддайте Господеві Богу нашому. 

Choir: Pray and make your vows before the Lord 
our God! 

Співці: Помоліться і хвалу віддайте Господеві 
Богу нашому. 

Reader: In Judah God is known; His name is 
great in Israel! 

Читець: Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике 
ім’я Його. 



Choir: Pray and make your vows before the Lord 
our God! 

Співці: Помоліться і хвалу віддайте Господеві 
Богу нашому. 

Reader:  Prokimenon in the 3rd tone: My soul does 
magnify the Lord, and my spirit has rejoiced in 
God my Savior. 

Читець: Прокимен на голос 3-ий: Величає душа 
моя Господа, і зрадів дух Мій у Бозі, Спасі 
Моїм. 

Choir: My soul does magnify the Lord, and my 
spirit has rejoiced in God my Savior. 

Співці: Величає душа моя Господа, і зрадів дух 
Мій у Бозі, Спасі Моїм. 

EPISTLE 
The Reading is from the Holy Apostle Paul to 

the Ephesians 
(Ephesians 4:1-6) 

АПОСТОЛ 
До Галатів Святого Апостола Павла 

Читання 
(Ephesians 4:1-6) 

Brethren! I, therefore, the prisoner of the Lord, 
beseech you to walk worthy of the calling with 
which you were called, with all lowliness and 
gentleness, with longsuffering, bearing with one 
another in love, endeavoring to keep the unity of 
the Spirit in the bond of peace. There is one body 
and one Spirit, just as you were called in one hope 
of your calling; one Lord, one faith, one baptism; 
one God and Father of all, who is above all, and 
through all, and in you all. 

Браття! Отже, я, в’язень ради Господа, благаю 
вас поводитися гiдно звання, до якого ви 
покликанi, з усякою смиренномудрiстю й 
лагiднiстю та довготерпiнням, терплячи один 
одного з любов’ю, прагнучи зберiгати єднiсть 
духу в союзi миру. Одне тiло й один дух, як ви 
й покликанi в однiй надiї покликання вашого; 
один Господь, одна вiра, одне хрещення, один 
Бог i Отець усiх, Який над усiма, i через усiх, i в 
усiх нас. 

Brethren!  Then indeed, even the first covenant had 
ordinances of divine service and the earthly 
sanctuary. For a tabernacle was prepared: the first 
part, in which was the lampstand, the table, and the 
showbread, which is called the sanctuary; and 
behind the second veil, the part of the tabernacle 
which is called the Holiest of All, which had the 
golden censer and the ark of the covenant overlaid 
on all sides with gold, in which were the golden pot 
that had the manna, Aaron's rod that budded, and 
the tablets of the covenant; and above it were the 
cherubim of glory overshadowing the mercy seat. 
Of these things we cannot now speak in detail. 
Now when these things had been thus prepared, 
the priests always went into the first part of the 
tabernacle, performing the services. But into the 
second part the high priest went alone once a year, 
not without blood, which he offered for himself 
and for the people's sins committed in ignorance. 
(Hebrews 9:1-7) 

Браття! Перший завiт мав постанову про 
Богослужiння i святилище земне; бо 
побудована була скинiя перша, в якiй був 
свiтильник i трапеза та жертовнi хлiби i яка 
називається «святе». За другою ж завiсою була 
скинiя, названа «Святе святих», яка мала золоту 
кадильницю i обкутий з усiх боків золотом 
ковчег завiту, де були золотий сосуд з манною, 
жезл Ааронiв розквiтлий та скрижалi завiту, а 
над ним херувими слави, що осiняли вівтар; про 
що не час тепер говорити докладно. При 
такому влаштуваннi, до першої скинiї завжди 
входять священики вiдправляти Богослужiння; 
а до другої — раз на рiк один тiльки 
первосвященик, не без крови, яку приносить за 
себе i за грiхи народу. (Євреїв 9:1-7) 

Reader: Alleluia in the 8th Tone: Come let us rejoice 
in the Lord, let us shout with jubilation unto God our 
Savior. 

Читець: Алилуя, на голос 8-ий: Прийдіть, 
заспіваймо Господеві, викликуємо Богові, 
Спасителеві нашому. 

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



Reader:  Let us come before His countenance with 
thanksgiving, and with psalms let us shout in jubilation 
unto Him. 

Читець: Ходімо перед лицем Його з хвалою, і 
в псаьмах викликуємо Йому! 

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

Reader: Listen, O daughter, and see, and incline your 
ear. 

Читець: Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо 
Твоє. 

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

GOSPEL ЄВАНГЕЛІЯ 
The Holy Gospel According to St. Luke 

(Luke 12:16-21) 
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. 

At that time Jesus, entered a certain village; and a 
certain woman named Martha welcomed Him into 
her house. And she had a sister called Mary, who 
also sat at Jesus' feet and heard His word. But 
Martha was distracted with much serving, and she 
approached Him and said, "Lord, do You not care 
that my sister has left me to serve alone? Therefore 
tell her to help me." And Jesus answered and said 
to her, "Martha, Martha, you are worried and 
troubled about many things. But one thing is 
needed, and Mary has chosen that good part, which 
will not be taken away from her. And it happened, 
as He spoke these things, that a certain woman 
from the crowd raised her voice and said to Him, 
"Blessed is the womb that bore You, and the 
breasts which nursed You!" But He said, "More 
than that, blessed are those who hear the word of 
God and keep it!" (Luke 10:38-42;11:27-28) 

Одного разу прийшов Ісус, до одного села. 
Одна ж жінка, Марта їй на ім’я, прийняла Його 
в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія; 
вона сіла в ногах у Ісуса, та й слухала слова 
Його. А Марта великою послугою клопоталась, 
а спинившись, сказала: Господи, чи байдуже 
Тобі, що на мене саму полишила служити 
сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла. 
Господь же промовив у відповідь їй: Марто, 
Марто, турбуєшся й журишся ти про багато 
чого, а потрібне одне. Марія ж обрала 
найкращу частку, яка не відбереться від неї... 
Коли ж він це говорив, одна жінка з натовпу, 
піднісши голос, сказала Йому: блаженна 
утроба, що носила Тебе, і груди, що годували 
Тебе! А Він сказав: блаженні ті, що слухають 
слово Боже і виконують його. (Луки 10:38-
42;11:27-28) 

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 

Ангели, введення Пречистої / бачачи, 
здивувалися, / як то Діва входить / у Святеє 
Святих. Нехай до одушевленного Божого 



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 
Virgin!” 

кивоту / ніяк не доторкнеться рука скверних; / 
уста ж вірних, Богородиці невпинно / глас 
ангела співаючи, / з радістю хай виголосять: / 
справді вища всіх єси, Діво чистая. 

Communion Verse Причасний 

Praise the Lord from the heavens, praise Him in 
the highest!  

Хваліть Господа з небес, хваліть його в небі. 

I will take the cup of salvation, and I will call 
upon the name of the Lord. 

Чашу спасіння прийму й ім’я Господнє 
призову. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia! Алилуя, алилуя, алилуя. 


