TWENTY-EIGHTH SUNDAY AFTER PENTECOST
Troparion and Kontakion:
Troparion (3): Let the heavens be glad, let the earth rejoice, for the Lord has done a mighty deed with His arm. He
trampled death by death; He became the firstborn of the dead; He saved us from the abyss of Hades and granted great
mercy to the world.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Kontakion (3): You rose from the tomb, O compassionate Lord, and led us out from the gates of death. Today Adam
exults and Eve rejoices, and the prophets together with the patriarchs unceasingly acclaim the divine might of Your
power.
Now and for ever and ever: Amen.
Theotokion (3): Today the Virgin stands before us in the church, and together with the choirs of saints invisibly prays
to God for us. Angels are worshipping with hierarchs; apostles exult with prophets, for the Mother of God prays in our
behalf to the eternal God.
Prokimenon:
Prokimenon (3): Sing to our God, sing; sing to our King, sing.
Verse: Clap your hands, all you nations; shout unto God with the voice of joy.
Prokimenon (3): Sing to our God, sing; sing to our King, sing.
Epistle:
Reading of the Epistle of St. Paul to the Colossians.
(Col 1,12-18)
Brethren: Give thanks to the Father, who has made you fit to share in the inheritance of the holy ones in light. He
delivered us from the power of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have
redemption, the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him were
created all things in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or principalities or
powers; all things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. He
is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he himself might
be preeminent.
Alleluia Verses:
Verse (3): In You, O Lord, have I hoped that I may not be put to shame for ever.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse (3): Be a protector unto me, O God, and a house of refuge to save me.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel:
(Lk 13,10-17)
TWENTY-SEVENTH SUNDAY AFTER PENTECOST

At that time, Jesus was teaching in the synagogue on the sabbath. And a woman was there who for eighteen years had
been crippled by a spirit; she was bent over, completely incapable of standing erect. When Jesus saw her, he called to
her and said, “Woman, you are set free of your infirmity.” He laid his hands on her, and she at once stood up straight
and glorified God. But the leader of the synagogue, indignant that Jesus had cured on the sabbath, said to the crowd in
reply, “There are six days when work should be done. Come on those days to be cured, not on the sabbath day.” The
Lord said to him in reply, “Hypocrites! Does not each one of you on the sabbath untie his ox or his ass from the manger
and lead it out for watering? This daughter of Abraham, whom Satan has bound for eighteen years now, ought she not
to have been set free on the sabbath day from this bondage?” When he said this, all his adversaries were humiliated;
and the whole crowd rejoiced at all the splendid deeds done by him.
Communion Verse:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

28-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА
Тропарі і Кондаки:
Тропар (3): Нехай веселяться небесні, нехай радуються земляни, бо показав владу рукою Своєю Господь. Він
смертю смерть подолав, первістком з поміж мертвих став, визволив нас із глибин аду, і подав світові велику
милість.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (3): Воскрес Ти нині з гробу, Щедрий, і нас вивів із брам смерти; нині Адам веселиться і радіє Єва,
разом же і пророки з патріярхами безустанно оспівують божественну могутність влади Твоєї.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний (3): Діва сьогодні стоїть перед нами у храмі та з хорами святих невидимо за нас молиться Богу.
Ангели з архиєреями поклоняються, апостоли ж з пророками радуються, бо за нас благає Богородиця
споконвічного Бога.
Прокімен:
Прокімен (3): Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте.
Стих: Всі народи, заплещіть руками, кликніть до Бога голосом радости.
Прокімен (3): Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому, співайте.
Апостоль:
До Колосян послання св. апостола Павла читання.
(Кол 1,12-18)
Браття, дякуйте отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світлі. Він вирвав нас із влади
тьми й переніс у царство свого улюбленого Сина, в якому маємо відкуплення, прощення гріхів.
Він - образ невидимого Бога, первородиий усякого створіння, бо в ньому все було створене, що на небі і що на
землі, видиме й невидиме: чи то престоли, чи господьства, чи начала, чи власті, все було ним і для нього
створене. Він раніш усього, і все існує в ньому. Він також голова тіла, тобто Церкви. Він - начало, первородний
з мертвих, так, щоб у всьому він мав першенство.
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих (3): На Тебе, Господи, уповаю, щоб не осоромитись навіки.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих (3): Будь мені Богом захисником і домом пристановища, щоб спасти мене.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія:
(Лк 13,10-17)
27-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА

Того часу, Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у недузі
вісімнадцять років: вона була скорчена й не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав,
промовивши до неї: “Жінко, ти звільнена від твоєї недуги.” І поклав на неї руки й вона зараз же випросталась, і
почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до
народу: “Шість день, коли маєте працювати; тоді, отже, приходьте й оздоровляйтесь, а не в день суботній.”
Господь у відповідь сказав до нього: “Лицеміри! Чи кожний з вас не відв’язує свого вола або осла від ясел і не
веде його поїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв’язав ось вісімнадцять років, не треба було від цих
узів звільнити в день суботній?” І як він говорив це, усі противники його засоромились, а ввесь народ радів
усім славним вчинкам, які він зробив.
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
Алилуя, алилуя, алилуя.

