TWENTY-SECOND SUNDAY AFTER PENTECOST
Troparion and Kontakion:
Troparion (5): Let us the faithful acclaim and worship the Word, co-eternal with the Father and the Spirit, and born of the
Virgin for our salvation. For He willed to be lifted up on the cross in the flesh, to suffer death and to raise the dead by His
glorious resurrection.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Kontakion (5): You, my Savior, descended to Hades, and as the Almighty, You shattered its gates. With Yourself You, as
Creator, raised the dead and shattered the sting of death, and delivered Adam from the curse, O Lover of Mankind. And so
we cry out: Save us, O Lord.
Now and for ever and ever: Amen.
Theotokion (5): Rejoice, O Impassable Door of the Lord! Rejoice, O Rampart and Protection of those who have recourse to
you! Rejoice, O Tranquil Haven and Virgin, who gave birth in the flesh to your Maker and God! Fail not to intercede for
those who sing and worship the Child you bore.
Prokimenon:
Prokimenon (5): You, O Lord, will guard us and will keep us from this generation, and for ever.
Verse: Save me, O Lord, for there is no longer left a just man.
Prokimenon (5): You, O Lord, will guard us and will keep us from this generation, and for ever.
Epistle:
Reading of the Epistle of St. Paul to the Galations.
(Gal 6,11-18)
Brethren: See with what large letters I am writing to you in my own hand! It is those who want to make a good appearance
in the flesh who are trying to compel you to have yourselves circumcised, only that they may not be persecuted for the cross
of Christ. Not even those having themselves circumcised observe the law themselves; they only want you to be circumcised
so that they may boast of your flesh. But may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the
world has been crucified to me, and I to the world. For neither does circumcision mean anything, nor does uncircumcision,
but only a new creation. Peace and mercy be to all who follow this rule and to the Israel of God. From now on, let no one
make troubles for me; for I bear the marks of Jesus on my body. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit,
brothers. Amen.
Alleluia Verses:
Verse (5): Your mercies, O Lord, I will sing for ever; from generation to generation I will announce Your truth with my
mouth.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse (5): For You have said: Mercy shall be built up for ever; in the heavens Your truth shall be prepared.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel:
(Lk 8,41-56)
TWENTY-FOURTH SUNDAY AFTER PENTECOST

At that time, a man named Jairus, an official of the synagogue, came to Jesus. He fell at the feet of Jesus and begged him to
come to his house, because he had an only daughter, about twelve years old, and she was dying. As he went, the crowds
almost crushed him. And a woman afflicted with hemorrhages for twelve years, who had spent her whole livelihood on
doctors and was unable to be cured by anyone, came up behind him and touched the tassel on his cloak. Immediately her
bleeding stopped. Jesus then asked, “Who touched me?” While all were denying it, Peter said, “Master, the crowds are
pushing and pressing in upon you.” But Jesus said, “Someone has touched me; for I know that power has gone out from
me.” When the woman realized that she had not escaped notice, she came forward trembling. Falling down before him, she
explained in the presence of all the people why she had touched him and how she had been healed immediately. He said to
her, “Daughter, your faith has saved you; go in peace.”
While he was still speaking, someone from the synagogue official's house arrived and said, “Your daughter is dead; do not
trouble the teacher any longer.” On hearing this, Jesus answered him, “Do not be afraid; just have faith and she will be
saved.” When he arrived at the house he allowed no one to enter with him except Peter and John and James, and the child's
father and mother. All were weeping and mourning for her, when he said, “Do not weep any longer, for she is not dead, but
sleeping.” And they ridiculed him, because they knew that she was dead. But he took her by the hand and called to her,
“Child, arise!” Her breath returned and she immediately arose. He then directed that she should be given something to eat.
Her parents were astounded, and he instructed them to tell no one what had happened.
Communion Verse:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

22-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА
Тропарі і Кондаки:
Тропар (5): Рівнобезначальне з Отцем і Духом Слово, що від Діви народилося на спасіння наше, прославмо, вірні, і
поклонімся, бо Воно благозволило тілом зійти на хрест і смерть перетерпіти, і воскресити померлих славним
воскресінням Своїм.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (5): До аду, Спасе мій, зійшов Ти, і, як всемогутній, сокрушивши його брами, Ти, Чоловіколюбче, як
Творець, воскресив з Собою померлих, жало смерти вирвав, й Адама від прокляття визволив. Тому всі до Тебе
взиваємо: Спаси нас, Господи!
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний (5): Радуйся, Брамо Господня, непрохідна! Радуйся, Охороно і Покрове тих, що до Тебе приходять!
Радуйся, тиха Пристане і Вседіво, що Свого Творця і Бога тілом породила! Молись безупинно за тих, що
прославляють і почитають Народженого від Тебе.
Прокімен:
Прокімен (5): Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.
Стих: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного.
Прокімен (5): Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.
До Галатян послання св. апостола Павла читання.

Апостоль:

(Гал 6,11-18)
Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть показатися гарними тілом, - вони силують
вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за хрест Христа. Бо й самі обрізані, не додержують закону, а
хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж, не доведи Боже, чимсь хвалитися, як тільки
хрестом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп’ятий, а я - світові; бо ані обрізання, ані необрізання є
щось, лише - нове створіння. На тих, які поступають за цим правилом, мир на них і милосердя, а й на Ізраїля
Божого.
На майбутнє нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса.
Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати! Амінь.
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих (5): Милості Твої, Господи, оспівуватиму повік, і з роду в рід сповіщу устами моїми Твою вірність.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих (5): Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина Твоя.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія:
(Лк 8,41-56)
24-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА

Того часу, прийшов чоловік, Яір на ім’я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він почав його просити
зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких дванадцять років, і вона вмирала. І як він ішов туди,
люди тиснулися до нього.
Аж тут жінка якась, що була хвора дванадцять років на кровотечу й витратила на лікарів увесь свій прожиток, і
ніхто з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулась краю його одежі й умить стала здоровою спинилась її кровотеча. Ісус спитав: “Хто доторкнувся до мене?” А що всі відпекувались, Петро мовив:
“Наставниче, то люди коло тебе юрмляться і тиснуться.” Ісус же сказав: “Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як
сила вийшла з мене.” Побачивши жінка, що не втаїлася, тремтячи підійшла й, упавши йому до ніг, призналася перед
усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус: “Дочко, віра твоя спасла тебе, йди
в мирі!” Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги й каже: “Твоя дочка померла, не турбуй більш
Учителя.” Ісус, почувши це, озвався до нього: “Не бійся, тільки віруй і вона спасеться.” Прийшовши до хати, він не
пустив нікого з собою в середину, крім Петра, Івана та Якова з батьком та матір’ю дитини. Всі плакали за нею і
голосили. Він же мовив: “Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить.” І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла.
А він узяв її руку й голосно промовив: “Дівчино, пробудися!” І дух її повернувсь до неї, і вона миттю стала. Тоді він
звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося.
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
Алилуя, алилуя, алилуя.

