SUNDAY AFTER THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS
Troparion and Kontakion:
Troparion (6): Angelic powers were upon Your tomb and the guards became like dead men; Mary stood before Your
tomb seeking Your most pure body. You captured Hades without being overcome by it. You met the Virgin and
granted life. O Lord risen from the dead, glory be to You!
Troparion (1): Save Your people, O Lord, and bless Your inheritance; grant victory to Your Church over her enemies
and protect Your people by Your cross.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Kontakion (6): With His life-giving hand, Christ our God, the Giver of life, raised all the dead from the murky abyss
and bestowed resurrection upon humanity. He is for all, the Savior, the Resurrection and the Life, and the God of all.
Now and for ever and ever: Amen.
Kontakion (4): Willingly raised upon the cross, O Christ our God, You bestowed Your mercies upon a new people
bearing Your name. With Your power grant joy to Your church giving her victory over her enemies, with the invincible
standard, Your weapon of peace, as an ally.
Prokimenon:
Prokimenon (7): Extol the Lord, our God, and worship at His footstool; holy is He!
Verse: The Lord is King; the peoples tremble.
Prokimenon (7): Extol the Lord, our God, and worship at His footstool; holy is He!
Epistle:
Reading of the Epistle of St. Paul to the Galations.
(Gal 2,16-20)
Brethren: We know that a person is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ, even we have
believed in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the
law, no one will be justified. But if, in seeking to be justified in Christ, we ourselves are found to be sinners, is Christ
then a minister of sin? Of course not! But if I am building up again those things that I tore down, then I show myself to
be a transgressor. For through the law I died to the law, that I might live for God. I have been crucified with Christ; yet
I live, no longer I, but Christ lives in me; insofar as I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who has
loved me and given himself up for me.
Alleluia Verses:
Verse: Remember Your flock whom You have built long ago.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse: God is our King from time past, the giver of help through all the land.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel:
(Mk 8,34-38;9,1)
At that time, Jesus summoned the crowd with his disciples and said to them, “Whoever wishes to come after me must
deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his
life for my sake and that of the gospel will save it. What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his
life? What could one give in exchange for his life? Whoever is ashamed of me and of my words in this faithless and
sinful generation, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his Father's glory with the holy angels.” He
also said to them, “Amen, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see that the
kingdom of God has come in power.”
It is truly right… (Or the Hirmos of the Feast):
O my soul, extol the most precious Cross of the Lord.
Hirmos: You are a mystical garden, O Mother of God: without tilling you have brought forth Christ by Whom the lifegiving tree of the cross was planted on earth. Therefore, when we now adore Him raised upon the cross, we extol you.
Communion Verse:
O Lord, let the light of Your countenance shine upon us.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

НЕДІЛЯ ПО ВОЗДВИЖЕННІ
Тропарі і Кондаки:
Тропар (6): Ангельські сили на гробі Твоїм, і сторожі омертвіли; Марія ж стояла при гробі, шукаючи
пречистого тіла Твого. Полонив Ти ад і непереможений від нього, зустрів Ти Діву, даруючи життя. Воскреслий
з мертвих, Господи, слава Тобі!
Тропар (1): Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє! Дай перемогу благовірному
народові над супротивниками і хрестом Твоїм охорони люд Твій.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (6): Животворною рукою Життєдавець, Христос Бог, воскресив з темних безодень всіх померлих і
подав воскресіння людському родові: Він бо всіх Спаситель, воскресіння, життя і Бог усіх.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак (4): Зійшовши добровільно на хрест, оновленому людові Твоєму, Христе Боже, що носить Твоє ім'я,
даруй Твої щедроти; звесели силою Твоєю і дай перемогу над супротивниками Твоєму народові, щоб його
допоміжною зброєю став Твій мир, непоборна перемога.
Прокімен:
Прокімен (7): Прославляйте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його бо святе воно.
Стих: Господь царює, нехай тремтять народи.
Прокімен (7): Прославляйте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його бо святе воно.
Апостоль:
До Галатян послання св. апостола Павла читання.
(Гал 2,16-20)
Браття, довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, ми й увірували в
Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону. Коли ж, шукаючи оправдання у Христі
виявилося, що й ми самі грішники - то невже Христос - служитель гріхів? Жадним робом! Бо коли я знову
відбудовую то я себе самого оголошую переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити:
Я розп’ятий з Христом. Живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу я тепер у тілі, то живу вірою в
Божого Сина, який полюбив мене й видав себе за мене.
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих: Пом’яни Свою громаду, яку Ти придбав Собі здавна.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих: Бог же, Цар наш предвічний, вчинив спасіння посеред землі.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія:
(Мк 8,34-38; 9,1)
Ісус, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм: “Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе
самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу мене ради та Євангелія,
той її спасе. Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене й моїх слів
перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого
з святими ангелами.” І сказав їм: “Істинно кажу вам: Є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки
не вздріють Царства Божого, що прийде у могутності.”
Достойно:
Величай, душе моя, пресвятий хрест Господній.
Ірмос: Таїнственний Ти, Богородице, рай, що незбагненно зростила нам Христа. Він бо на землі посадив нам
хресне живоносне дерево. Тимто нині, як підносимо і поклоняємось Йому, Тебе, Богородице, величаємо.
Причасний Стих:
Яви нам світло лиця Твого, Господи.
Алилуя, алилуя, алилуя.

