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UUkkrraaiinniiaann  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, Tone 3: Let the 
heavens rejoice! Let the earth be glad! For the 
Lord has shown strength with His arm! He has 
trampled down death by death! He has become 
the first-born of the dead! He has delivered us 
from the depths of hell, and has granted the 
world great mercy! 

Тропар воскресний, голос 3: Нехай 
веселяться небесні, нехай радуються земні, бо 
сотворив державу силою Своєю Господь, 
подолав смертю смерть, первістком мертвих 
став, із безодні аду визволив нас і подав 
світові велику милість. 

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

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.  

Kondak of the Paralytic, tone 3: As of old You 
raised the Paralytic, now through Your divine 
intercession, O Lord, raise my soul, paralyzed by 
all manner of sins and misguided actions,  so that 
being saved I may cry out to You: Glory to Your 
Power, O compassionate Christ. 

Кондак Розслабленого, голос 3: Душу мою, 
Господи, гріхами всілякими і безглуздими 
діяннями тяжко розслаблену, воздвигни 
Божественним Твоїм заступництвом, як 
колись і розслабленого підняв єси, щоб я, 
спасенний, взивав до Тебе: Милосердний 
Христе, слава владі Твоїй. 

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

I нинi і повсякчас і на віки вічні, Амінь. 

Kodak of the Pascha, tone 8: You did descend 
into the tomb, O Immortal One and destroyed 
the power of Hades. You did arise a victor, O 
Christ God, proclaiming to the Myrrh-Bearing 
Women, “Rejoice”! You granted peace to Your 
Apostles and bestowed Resurrection upon the 
fallen. 

Кондак Пасхи, голос 8: Хоч і до гробу 
зійшов єси, Безсмертний, проте пекельну 
переміг Ти силу, і воскрес єси, як переможець, 
Христе Боже, щo жінкам мироносицям 
сказав, “Радуйтеся”, і спокій дарував Твоїм 
Апостолам, а впавшим, подав воскресіння. 

Epistle 
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 Acts of the Apostles 
(Acts 9:32-42) 

АПОСТОЛ 
З Діянь Святих Апостолів  Читання 

(Діянь 9:32-42) 
Now it came to pass, as Peter went through all 
parts of the country, that he also came down to 
the saints who dwelt in Lydda. There he found a 
certain man named Aeneas, who had been 
bedridden eight years and was paralyzed. And 
Peter said to him, "Aeneas, Jesus the Christ heals 
you. Arise and make your bed." Then he arose 
immediately. So all who dwelt at Lydda and 
Sharon saw him and turned to the Lord. At 
Joppa there was a certain disciple named Tabitha, 
which is translated Dorcas. This woman was full 
of good works and charitable deeds which she 
did. But it happened in those days that she 
became sick and died. When they had washed 
her, they laid her in an upper room. And since 
Lydda was near Joppa, and the disciples had 
heard that Peter was there, they sent two men to 
him, imploring him not to delay in coming to 
them. Then Peter arose and went with them. 
When he had come, they brought him to the 
upper room. And all the widows stood by him 
weeping, showing the tunics and garments which 
Dorcas had made while she was with them. But 
Peter put them all out, and knelt down and 
prayed. And turning to the body he said, 
"Tabitha, arise." And she opened her eyes, and 
when she saw Peter she sat up. Then he gave her 
his hand and lifted her up; and when he had 
called the saints and widows, he presented her 
alive. And it became known throughout all 
Joppa, and many believed on the Lord. 

Трапилося, що Петро, коли обходив усiх, 
прийшов і до святих, якi жили в Лiддi. Там 
знайшов вiн одного чоловiка на iм’я Еней, 
який уже вiсiм рокiв лежав на постелi i був 
розслаблений. Петро сказав йому: «Енею! 
Зцiляє тебе Iсус Христос; встань з постелi 
твоєї». I вiн зараз же встав. I бачили його всi 
жителi в Лiддi i Саронi, якi навернулися до 
Господа. У Іоппiї ж була одна учениця на iм’я 
Тавифа, що значить «сарна»; вона була 
сповнена добрих дiл i творила багато 
милостинi. Сталося ж у тi днi, що вона 
занедужала й померла. Її обмили i поклали у 
світлиці. Лiдда ж була поблизу Іоппiї, тому 
ученики, почувши, що Петро перебуває там, 
послали до нього двох чоловiк просити, щоб 
вiн не забарився прийти до них. Петро, 
вставши, пiшов з ними; i коли вiн прийшов, 
завели його у світлицю, i всi вдови iз слiзьми 
стали перед ним i показували сорочки та 
плаття, що їх робила Сарна, живучи з ними. 
Петро вислав усiх i, ставши на колiна, 
помолився, i, звернувшись до тiла, сказав: 
«Тавифо, встань». I вона вiдкрила свої очi i, 
побачивши Петра, сiла. Вiн подав їй руку, 
пiдвiв її i, покликавши святих i вдовиць, 
поставив її перед ними живою. Це стало 
вiдомим по всiй Іоппiї, i багато хто увiрував у 
Господа. 



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 8th, tone: Читець: Алилуя, на голос 8-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. John 
(John 5:1-15) 

ЄВАНГЕЛІЯ 
Від Іоана Святого Євангелія Читання 

(Іоана 5:1-15) 
At that time, Jesus went up to Jerusalem. Now 
there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, 
which is called in Hebrew, Bethesda, having five 
porches. In these lay a great multitude of sick 
people, blind, lame, paralyzed, waiting for the 
moving of the water. For an angel went down at 
a certain time into the pool and stirred up the 
water; then whoever stepped in first, after the 
stirring of the water, was made well of whatever 
disease he had. Now a certain man was there who 
had an infirmity thirty-eight years. When Jesus 
saw him lying there, and knew that he already had 
been in that condition a long time, He said to 
him, "Do you want to be made well?" The sick 
man answered Him, "Sir, I have no man to put 
me into the pool when the water is stirred up; but 
while I am coming, another steps down before 
me." Jesus said to him, "Rise, take up your bed 
and walk." And immediately the man was made 
well, took up his bed, and walked. And that day 
was the Sabbath. The Jews therefore said to him 
who was cured, "It is the Sabbath; it is not lawful 
for you to carry your bed." He answered them, 
"He who made me well said to me, 'Take up your 
bed and walk.' "Then they asked him, "Who is 
the Man who said to you, 'Take up your bed and 

Одного разу, прийшов Ісус до Єрусалима. В 
Єрусалимі ж біля Овечих воріт є купальня, що 
по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала п’ять 
критих входів. У них лежало багато хворих, 
сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, 
бо ангел Господній щороку сходив у 
купальню і збурював воду; і хто перший 
входив після збурення води, той одужував, хоч 
би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 
тридцять вісім років. Ісус, побачивши, що він 
лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, 
говорить йому: чи хочеш бути здоровим? 
Недужий відповів Йому: так, Господи! Але 
людини не маю, щоб, коли збуриться вода, 
опустила мене в купальню; коли ж я 
приходжу, інший вже поперед мене входить. 
Ісус говорить йому: встань, візьми постіль 
твою і ходи. І він одразу одужав, взяв постіль 
свою і пішов. Була ж субота у той день. Тому 
юдеї говорили зціленому: сьогодні субота, і не 
слід було тобі брати постіль свою. Він 
відповів їм: Хто зцілив мене, Той сказав мені: 
візьми постіль твою і ходи. Його спитали: Хто 
Той Чоловік, Який сказав тобі: візьми постіль 
твою і ходи? А зцілений не знав, хто Він, бо 
Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. 



walk'?" But the one who was healed did not 
know who it was, for Jesus had withdrawn, a 
multitude being in that place. Afterward Jesus 
found him in the temple, and said to him, "See, 
you have been made well. Sin no more, lest a 
worse thing come upon you." The man departed 
and told the Jews that it was Jesus who had made 
him well. 

Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: 
ось ти одужав; не гріши більше, щоб з тобою 
не сталося чого гіршого. Чоловік цей пішов і 
сказав юдеям, що Той, Хто зцілив його, є Ісус. 

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 forth, Shine forth, O New 
Jerusalem, for the Glory of the Lord has shone 
upon you. Exult now and be glad O Zion, and 
rejoice, O pure Theotokos, in the Rising of the 
One born of you. 

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 
tombs bestowing life, our true God. . . 

Священик: Христос воскрес iз мертвих, 
смертю смерть подолав i тим, що в гробахi 
життя дарува, Істинний Бог наш… 

Choir: Amen. Співці: Амінь. 
 


