TWENTY-NINETH SUNDAY AFTER PENTECOST
Troparion and Kontakion:
Troparion (4): When the disciples of the Lord learned from the angel the glorious news of the resurrection and cast off
the ancestral condemnation, they proudly told the apostles: Death has been plundered! Christ our God is risen, granting
to the world great mercy.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Kontakion (4): My Savior and Deliverer from the grave, as God, has raised out of bondage the children of earth and
shattered the gates of Hades; and as Master, He rose on the third day.
Now and for ever and ever: Amen.
Theotokion (4): By your birth, O Immaculate One, Joachim and Anna were freed from the reproach of childlessness,
and Adam and Eve from the corruption of death. And your people, redeemed from the guilt of their sins, celebrate as
they cry out to you: The barren one gives birth to the Mother of God and the nourisher of our life.
Prokimenon:
Prokimenon (4): How great are Your works, O Lord; You have made all things in wisdom.
Verse: Bless the Lord, O my soul; O Lord my God, You are exceedingly great.
Prokimenon (4): How great are Your works, O Lord; You have made all things in wisdom.
Epistle:
Reading of the Epistle of St. Paul to the Colossians.
(Col 3,12-16)
THIRTYTH SUNDAY AFTER PENTECOST

Brethren: Put on, as God's chosen ones, holy and beloved, heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and
patience, bearing with one another and forgiving one another, if one has a grievance against another; as the Lord has
forgiven you, so must you also do. And over all these put on love, that is, the bond of perfection. And let the peace of
Christ control your hearts, the peace into which you were also called in one body. And be thankful. Let the word of
Christ dwell in you richly, as in all wisdom you teach and admonish one another, singing psalms, hymns, a spiritual
songs with gratitude in your hearts to God.
Alleluia Verses:
Verse (4): Poise yourself and advance in triumph and reign in the cause of truth, and meekness, and justice.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse (4): You have loved justice and hated iniquity.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel:
(Lk 17,12-19)
At that time, as Jesus was entering a village, ten lepers met him, They stood at a distance from him and raised their
voice, saying, “Jesus, Master! Have pity on us!” And when he saw them, he said, “Go show yourselves to the priests.”
As they were going they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a
loud voice; and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, “Ten were
cleansed, were they not? Where are the other nine? Has none but this foreigner returned to give thanks to God?” Then
he said to him, “Stand up and go, your faith has saved you.”
Communion Verse:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

29-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА
Тропарі і Кондаки:
Тропар (4): Світлу про воскресіння розповідь від ангела почувши і від прадідного засуду звільнившись,
Господні учениці, радіючи, казали апостолам: Здолана смерть, воскрес Христос Бог, що дає світові велику
милість.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (4): Спас і мій визволитель, як Бог, із гробу воскресив землян від узів і розбив брами адові та воскрес
на третій день, як Владика.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний (4): Йоаким і Анна народженням Твоїм, Пречиста, з неслави бездітности, Адам же і Єва від
тління смерти визволилися. Звільнений від вини за гріхи, Твій народ святкує, взиваючи: Неплідна народжує
Богородицю і кормительку Життя нашого.
Прокімен:
Прокімен (4): Які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти.
Стих: Благослови, душе моя, Господа! Господи, Боже мій, Ти вельми великий.
Прокімен (4): Які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти.
Апостоль:
До Колосян послання св. апостола Павла читання.
(Кол 3,12-16)
30-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА

Браття, вдягніться, отже, як вибрані Божі, святі й любі, у серце спочутливе, доброту, смиренність,
довготерпеливість, терплячи один одного й прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу.
Так, як Господь простив вам, чиніть і ви так само. А над усе будьте в любові, що є зв’язок досконалості, і нехай
панує в серцях ваших мир Христовий, до якого ви були покликані, в одному тілі, та й будьте вдячні.
Слово Христове нехай у вас перебуває щедро: Навчайтесь усякій мудрості й напоумлюйте одні одних,
співаючи Богові з подякою від свого серця псалми, гимни та духовні пісні.
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих (4): Натягни лук і наступай, і пануй істини ради, лагідности і справедливости.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих (4): Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія:
(Лк 17,12-19)
Того часу, коли Ісус входив в одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони
піднесли голос і казали: “Ісусе, Наставнику, змилуйся над нами!” Побачивши їх, він промовив: “Ідіть та
покажіться священикам.” І сталось так, як вони йшли, очистилися. Один же з ним, побачивши, що видужав,
повернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був
самарянин. Озвавсь Ісус і каже: “Хіба не десять очистилось? Де ж дев’ять? І не знайшовся між ними, щоб
повернутись, Богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім оцього чужинця?” І він сказав до нього: “Встань, іди;
віра твоя спасла тебе.”
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
Алилуя, алилуя, алилуя.

