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Неділя, 2 березня, 2014 

Неділя Сиропусна 

Воскресний Тропар, г. 8: З висоти 
зійшов Ти, Милосердний, * і триденне 
погребення прийняв Ти, * щоб нас 
звільнити від страждань. * Життя і 
воскресіння наше, * Господи, слава 
Тобі! 

Слава Отцю, і Сину, і Святому 

Духові, І нині і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь. 

Кондак Неділя Сиропусна, голос 6: 
Премудрости наставниче, розуму 
подателю, * немудрих пораднику і 
вбогих захиснику! * Укріпи і врозуми 
серце наше, Владико. * Ти дай нам 
слово, вітцівське Слово, * щоб невпинно 
взивати до тебе: * Помилуй нас грішних!  

Прокімен Сиропусний, голос 8: 
Складайте обітниці й виконуйте  
Господеві, Богові вашому. (Пс 76:12, 2) 

Стих Сиропусний: Відомий Бог у 
Юдеї, в Ізраїлі велике ім'я Його. 

Прокімен Сиропусний, голос 8: 
Складайте обітниці й виконуйте  
Господеві, Богові вашому. 

До Римлян послання Святого 
Апостола Павла читання              
(13:11-14:4) 

Браття! Тепер ближче нас спасіння, 

ніж тоді, як ми увірували. Ніч проминула, 
день наблизився. Відкиньмо, отже, 
вчинки темряви й одягнімось у зброю 
світла. Як день, — поводьмося чесно: не 
в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі 
та розпусті, не у сварні та заздрощах; 
але вдягніться у Господа Ісуса Христа і 
не дбайте про тіло задля похотей. 
Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи 
з ним у суперечки. Один вірить, що 
можна все їсти, а слабкий (у вірі) їсть 
городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, 
не гордує; а хто не їсть, хай того, що 
їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти 
хто такий, що чужого слугу судиш? 
Своєму господареві стоїть він або 
падає; а стоятиме, бо Господь має силу 
втримати його.  

Хор голос 6: Алилуя! (3 р) 

Стих Сиропусна: Добре воно 
прославляти Господа, * і співати Твоєму 
імені, Всевишній.  

Хор голос 6: Алилуя! (3 р) 

Стих Сиропусна: Звіщати вранці 
Твою милість, * ночами Твою вірність. 
(Пс 92:2, 3) 

Хор голос 6: Алилуя! (3 р) 

Від Матея Святого Євангелія 
читання (6:14-21)  

Сказав Господь: “Коли ви 
прощатимете людям їхні провини, то й 
Отець ваш небесний простить вам. А 
коли ви не будете прощати людям, то й 
Отець ваш небесний не простить вам 
провин ваших. Коли ж ви постите, не 
будьте сумні, як лицеміри: бо вони 
зміняють своє обличчя, щоб було видно 
людям, мовляв, вони постять. Істинно 
кажу вам: Вони вже мають свою 
нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти 
свою голову й умий своє обличчя, щоб 
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не показати людям, що ти постиш, але 
Отцеві твоєму, що перебуває в тайні; і 
Отець твій, що бачить таємне, віддасть 
тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, 
де міль і хробацтво нівечить, і де 
підкопуються злодії і викрадають. 
Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, 
ані хробацтво не нівечить і де злодії не 
підкопуються і не викрадають. Бо де твій 
скарб, там буде і серце твоє.”  

Причасний: Хваліте Господа з   
небес, * хваліте Його на висотах. (Пс 
148:1) * Радуйтеся праведні, у Господі: 
праведним належить похвала. (Пс 32:1)   
Алилуя! (3 р)  

/  /  / 
МОЛИТВА НА ПОЧАТКУ 
ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

Свящ: Господеві помолімся. 
Люди: Господи, помилуй.  

Всі разом: Надіє всіх кінців землі, і 
тих, хто в морі далеко, Боже, що 
Законом, і Пророками, і Євангелистами 
передрік єси святі оці пісні дні! Сподоби 
всіх перейти час Посту в чистоті, 
додержати Віру непорушну, і зберегти 
Твої Заповіді по всі дні життя нашого! 
Накажи берегти початок наш та кінець 
на всяке добре діло ангелу миру, що 
вислуховує й догоджує нам на 
досконале Причастя Святих Твоїх Таїн.  
Прийми, Владико, колінопреклонення й 
піст слуг твоїх, і подай духовне 
Благословення всім нам у Христі Ісусі, 
Господі нашім, бо Ти з Ним 
благословенний, з Пресвятим і Добрим, і 
Животворним Твоїм Духом, нині і 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  

Свящ: Благословення Господнє на 
вас, з його благодаттю і чоловіколюб'ям, 
завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні.  

Люди: Амінь.  

 
Неділя, 9 березня, 2014 

Перша Неділя Великого Посту 

Воскресний Тропар, голос 1: Хоч 
запечатали камінь юдеї * і воїни 
стерегли пречисте тіло Твоє, * воскрес 
Ти, Спасе, на третій день, * даруючи 
життя світові. * Тому сили небесні 
взивали до Тебе, Життєдавче: * Слава 
воскресінню Твоєму, Христе, * слава 
царству Твоєму, * слава провидінню 
Твоєму, єдиний Чоловіколюбче! 

Слава Отцю, і Сину, і Святому 
Духові,  

Тропар Першої Неділі Посту,   
голос 2: Пречистому образові твоєму 
поклоняємося, Благий, * просячи 
відпущення гріхів наших, Христе Боже; * 
бо ти добровільно зволив вийти тілом на 
хрест, * щоб вибавити тих, що їх ти 
створив, від неволі ворожої. * Тому 
вдячно співаємо тобі: * Ти радістю 
наповнив усе, Спасе наш, що прийшов 
спасти світ.  

І нині і повсякчас, і на віки вічні. 
Амінь.  

Кондак Першої Неділі Посту,   
голос 8: Неосяжне Слово Отця, * 
прийнявши від тебе, Богородице, 
людську природу, * стало досяжним і, 
привернувши до первісного стану 
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осквернений образ, * з'єднало його з 
божественною красою. * Визнаючи 
спасіння, * ділом і словом ми це 
виявляємо.  

Прокімен Першої Неділі Посту,     
голос 4: Благословен єси, Господи, 
Боже батьків наших, * і хвали достойний; 
ім'я твоє преславне на всі віки. 

Стих: Бо Ти праведний у всьому, що 
вчинив єси нам.  

Прокімен Першої Неділі Посту,     
голос 4: Благословен єси, Господи, 
Боже батьків наших, * і хвали достойний: 
ім'я твоє преславне на всі віки. 

До Євреїв першого послання 
Святого Апостола Павла читання           
(11:24-26, 32-12, 2)  

Браття! Вірою Мойсей, коли був 
виріс, відрікся зватися сином дочки 
фараона; волів радше страждати разом 
з людом Божим, ніж зазнавати дочасної 
гріховної втіхи, бо, дивлячись на 
нагороду, вважав за більше багатство 
наругу вибраного народу від скарбів 
Єгипту. І що ще скажу? Часу не вистане 
мені, коли почну розповідати про 
Гедеона, про Варака, про Самсона, про 
Єфту, про Давида й Самуїла та 
пророків, що вірою підбили царства, 
чинили справедливість, обітниць 
осягнули, загородили пащі левам, силу 
вогню гасили, вістря меча уникали, 
ставали сильні, бувши недолугі, на війні 
проявили мужність, наскоки чужинців 
відбивали. Жінки діставали своїх 
померлих, які воскресали. Інші загинули 
в муках, відкинувши визволення, щоб 
осягнути ліпше воскресіння. Інші наруг і 
бичів зазнали та ще й кайданів і 
в’язниці; їх каменовано, розрізувано 
пилою, брано на допити; вони вмирали, 
мечем забиті; тинялися в овечих та 

козячих шкурах, збідовані, гноблені, 
кривджені; вони, яких світ був невартий, 
блукали пустинями, горами, печерами 
та земними вертепами. І всі вони, дарма 
що мали добре засвідчення вірою, не 
одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам 
щось краще, щоб вони не без нас осягли 
досконалість. Тому і ми, маючи навколо 
себе таку велику хмару свідків, 
відкиньмо всякий тягар і гріх, що так 
легко обмотує, і біжімо витривало до 
змагання, що призначене нам, 
вдивляючися пильно в Ісуса, засновника 
й завершителя віри. 

Хор голос 4: Алилуя! (3 р) 

Стих, Першої Неділі Посту: Мойсей 
і Арон між Його священиками, і Самуїл 
між тими, що Його ім'я прикликають. 

Хор голос 4: Алилуя! (3 р) 

Стих, Першої Неділі Посту: Вони 
Господа прикликали, і Він відповідав їм. 

Хор голос 4: Алилуя! (3 р) 

Від Йоана Святого Євангелія 
читання    (1:43-51)  

У той час вирішив Ісус піти в 
Галилею; і знайшовши Филипа, мовив 
до нього: “Іди за мною”. А був Филип з 
Витсаїди, з міста Андрієвого та 
Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і 
сказав до нього: “Ми знайшли того, про 
кого Мойсей у законі писав і пророки, — 
Ісуса Йосифового сина, з Назарету”. 
Натанаїл же йому на те: “А чи може бути 
що доброго з Назарету?” Мовив до 
нього Филип: “Прийди та подивися”. 
Побачивши Ісус, що Натанаїл надходив 
до нього, сказав про нього: “Ось 
справжній ізраїльтянин, що нема в 
ньому лукавства”. Натанаїл же йому: 
“Звідкіль знаєш мене?” Ісус, у відповід 
сказав до нього: “Перше, ніж Филип 
закликав тебе, бачив я тебе, як був єси 
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під смоковницею.” Відповів же йому 
Натанаїл: “Учителю, ти — Син Божий, ти 
— цар Ізраїлів”. Ісус відказав, мовивши 
до нього: “Тому, що я повідав тобі: 
Бачив я тебе під смоковницею, — то й 
віриш! Бачитимеш більше, ніж те”. І 
сказав до нього: “Істинно, істинно кажу 
вам: Побачите небеса відкриті, й ангелів 
Божих, що піднімаються і спускаються 
на Сина Чоловічого”. 

Замість “Достойно” на стор. 56 
Ірмос, голос 8: Тобою радується 
Благодатная всяка твар. * Ангельський 
собор і людський рід. * Освяченний 
Храме і раю духовний, * дівственна 
похвало, * 3 Тебе ж бо Бог воплотився і 
хлоп'ятком став, * сущий перед віками 
Бог наш. * Үтробу бо Твою престолом 
сотворив * а Твоє лоно просторіше від 
небес учинив. * Тобою радується 
Благодатная, всяка твар. * Слава Тобі! 

Причасний: Хваліте Господа з 
небес, хваліте Його на висотах. 
Радуйтеся праведні, в Господі, правим 
належить похвала. Алилуя! Алилуя! 
Алилуя! 

“Претерпівий за нас страсті, Ісусе 
Христе, Сину Божий, помилуй нас!”



  
 
 
 

Неділя, 16 березня, 2014 

Друга Неділя Великого Посту 

Воскресний Тропар, голос 2: Коли 
зійшов Ти до смерти, Життя безсмертне, 
* тоді ад умертвив Ти сіянням Божества; 
* коли ж і померлих з глибин підземних 
Ти воскресив, * всі сили небесні 
взивали: * Життєдавче, Христе Боже 
наш, слава Тобі! 

Слава Отцю, і Сину, і Святому 
Духові, І нині і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь. 

Кондак Другої Неділі Посту     
голос 4: Час подвигу тепер настав, суд 
при дверях. * Тому візмімось до посту * і 
принесім сльози жалю з милостинями, 
взиваючи: * більше гріхів наших, як піску 
морського, * - але прости, Творче всіх, * 
щоб і нам прийняти нетлінні вінки.  

Прокімен, голос 5: Ти, Господи, 
збережеш нас і захистиш нас * від роду 
цього і повік. (Пс 12:8, 2) 

Стих: Спаси мене, Господи, * бо не 
стало праведного. 

Прокімен, голос 5: Ти, Господи, 
збережеш нас і захистиш нас * від роду 
цього і повік. 

До Євреїв послання Святого 
Апостола Павла читання (1:10 - 2:З)  

 “Ти, Господи, напочатку заснував 
землю, і небеса — діло рук твоїх. Вони 
загинуть, ти ж перебуваєш; усі, мов 
одежа, постаріються. Ти їх, неначе 
одежину, згорнеш і, немов одежа, вони 
зміняться. Ти ж — той самий, і літа твої 
не скінчаться.” До кого з ангелів він коли 
мовив: “Сідай праворуч мене, доки не 
покладу твоїх ворогів підніжком під твої 
ноги?” Хіба ж не всі вони служебні духи, 
що їх посилають до послуг тим, які 
мають успадкувати спасіння? Тому, ми 
мусимо вважати дуже пильно на те, що 
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почули, щоб бува, нас не знесло з 
дороги. Бо коли слово, оголошене 
ангелами, було таке зобов'язуюче, що 
всякий його переступ і непослух 
приймав справедливу кару, то як ми 
утечемо, коли занедбаємо таке велике 
спасіння? Воно, спочатку проповідане 
Господом, було підтверджене нам тими, 
що його чули. 

Хор, голос 2: Алилуя! (3 р) 
Стих: Вислухає тебе Господь у день 

печалі, * захистить тебе ім'я Бога Якова. 
(Пс 20:2, 10) 

Хор, голос 2: Алилуя! (3 р) 
Стих: Господи, спаси царя і 

вислухай нас, * коли будемо взивати до 
Тебе. 

Хор, голос 2: Алилуя! (3 р) 

Від Марка Святого Євангелія 
читання (2:1-12)  

Того часу ввійшов Ісус по кількох 
днях до Капернауму, і чутка пішла, що 
він у домі. І зібралося там стільки 
народу, що не було більш місця, навіть 
перед дверима; а він промовляв до них 
словом. І от прийшли до нього, несучи 
розслабленого; несли його четверо. А 
що з-за народу не могли донести до 
нього, розкрили стелю над місцем, де 
він був, й отвором спустили ліжко, на 
якому лежав розслаблений. Ісус, 
побачивши їхню віру, сказав до 
розслабленого: “Сину, відпускаються 
тобі твої гріхи”. А були й деякі книжники, 
що сиділи там та міркували собі: “Як 
може цей так говорити? Він 
богохульствує! Хто може прощати гріхи, 
крім одного лише Бога?” І зараз Ісус 
пізнав духом, що вони таке собі 
думають, і каже до них: “Чого таке ось 
думаєте у ваших серцях? Що легше — 
сказати розслабленому: Відпускаються 
тобі гріхи, а чи сказати: Встань, візьми 

твоє ліжко й ходи? Та щоб ви знали, що 
Син Чоловічий має владу на землі гріхи 
відпускати, — мовить до розслабленого: 
кажу тобі: Встань, візьми своє ліжко і 
йди до свого дому.” Устав той — і зараз 
же, взявши ліжко, вийшов перед усіма; 
тож чудувалися всі, хвалили Бога й 
казали: “Ніколи ми такого не бачили!”  

Замість “Достойно” на стор. 56 
Ірмос, голос 8: Тобою радується 
Благодатная всяка твар. * Ангельський 
собор і людський рід. * Освяченний 
Храме і раю духовний, * дівственна 
похвало, * 3 Тебе ж бо Бог воплотився і 
хлоп'ятком став, * сущий перед віками 
Бог наш. * Үтробу бо Твою престолом 
сотворив * а Твоє лоно просторіше від 
небес учинив. * Тобою радується 
Благодатная, всяка твар. * Слава Тобі! 

Причасний: Хваліте Господа з небес, 
хваліте Його на висотах. Алилуя! Алилуя! 
Алилуя! (Пс. 148:1) 

“Претерпівий за нас страсті, Ісусе 
Христе, Сину Божий, помилуй нас!”


Неділя, 23 березня, 2014 

 З-а Неділя Великого Посту 
ХРЕСТОПОКЛІННА  

Воскресний Тропар, Голос 3: 
Нехай веселяться небесні, нехай 
радуються земляни, * бо показав владу 
рукою Своєю Господь. * Він смертю 
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смерть подолав, * первістком з-поміж 
мертвих став, * визволив нас із глибин 
аду, * і подав світові велику милість. 

Тропар Хресту, голос 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; * і нині і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь.  

Кондак Хрестопоклінна, голос 7: 
Вже не стереже едемських брам зброя 
вогненна, * бо вони злучилися у 
преславному союзі — хресному дереві; 
* смертне жало й адова перемога 
знищені. * Ти бо, Спасе мій, з'явився, * 
промовивши тим, що в аді: * Увійдіть 
знову до раю! 

Замість “Трисвятого” ст. 30: 
Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, 
* і святеє воскресіння Твоє славим. (3 р)  

Слава Отцю, і Сину, і Святому 
Духові; * і нині і повсякчас, і на віки вічні. 
Амінь. І святе воскресіння Твоє славим. 
Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, 
* і святеє воскресіння Твоє славим.  

Прокімен, голос 6: Спаси, Господи, 
людей Твоїх і благослови спадкоємство 
Твоє. (Пс 28:9, 1) 

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму; 
Боже мій, не відвертайсь мовчки від 
мене.  

Прокімен, голос 6: Спаси, Господи, 
людей Твоїх і благослови спадкоємство 
Твоє.  

До Євреїв Послання Св. Апостола 
Павла Читання (4:14 - 5:6)  

Браття! Мавши великого архиєрея, 
що пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, 
тримаймося твердо віровизнання. Бо ми 

не маємо такого архиєрея, який не міг 
би співчувати нашим недугам: він же 
зазнав усього, подібно як ми, крім гріха. 
Приступім, отже, з довір’ям до престолу 
благодаті, щоб отримати милость і 
знайти благодать на своєчасну поміч. 
Кожен бо архиєрей, узятий з-поміж 
людей, настановляється для людей у 
справах Божих, щоб приносив дари та 
жертви за гріхи; він може співчувати 
нетямущим та введеним в оману, бо й 
сам він неміччю охоплений, і тому 
повинен так за людей, як і за себе 
самого приносити жертви за гріхи. Чести 
цієї ніхто не бере сам собі, лише той, 
хто покликаний Богом, як Арон. Так і 
Христос не сам собі присвоїв славу 
стати архиєреєм, вона бо від того, який 
до нього мовив: “Син мій єси, я сьогодні 
породив тебе.” Як і на іншому місці 
каже: “Ти — священик навіки за чином 
Мелхиседека.” 

Хор, Голос 8: Алилуя! (3 р) 
Стих: Пом’яни Свою громаду, яку Ти 

придбав Собі здавна. 
Хор, Голос 8: Алилуя! (3 р) 
Стих: Бог же, Цар наш предвічний, 

вчинив спасіння посеред землі. (Пс. 
73:2,12) 

Хор, Голос 8: Алилуя! (3 р) 

Від МАРКА Святої Євангелії 
читання (8:34 - 9:1) 

Сказав Господь: “Коли хто хоче йти 
за мною, хай зречеться себе самого, 
візьме на себе хрест свій і йде слідом за 
мною. Бо хто хоче спасти свою душу, 
той її погубить; а хто погубить свою 
душу мене ради та Євангелії, той її 
спасе. Бо яка користь людині здобути 
світ увесь, а занапастити свою душу? 
Що бо людина може дати взамін за 
власну душу? Хто, отже, буде 
соромитися мене й моїх слів перед цим 
родом перелюбним та грішним, того 
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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 побачать 
Царства Божого, що прийде у 
могутності.” 

Замість “Достойно”: В Тобі Радіє, 
Благодатна, все Творіння: ангельський 
хор і людський рід. * Святий Храме і раю 
духовний, Хвало дів. * 3 Тебе Бог 
воплотився і став хлоп'ятком, будучи 
предвічним Богом. * Твоє бо лоно Він 
учинив своїм престолом, просторішим 
від небес. * В Тобі радіє благодатна, все 
Творіння. * Слава Тобі. 

Причасний Хрестопоклінна: Яви 
нам Світло лиця Твого, Господи. * 
Алилуя! Алилуя! Алилуя! (Пс. 4:7) 

 
Неділя, 30 березня, 2014 

4-а Неділя Великого Посту 

Воскресний Тропар, голос 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. 

Тропар, голос 1: Пустинним 
жителем і в тілі ангелом,* і чудотворцем 
показав ти себе, богоносний отче наш 
Іване.* Постом, чуванням, молитвою 

небесні дарування прийнявши,* зціляєш 
недужих і душі, що з вірою прибігають 
до тебе.* Слава тому, що дав тобі 
кріпость,* слава тому, що вінчав тебе,* 
слава тому, що діє тобою всім зцілення. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому 
Духові; І нині і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь.  

Кондак, голос 4:  На висоті 
правдивої повздержности* Господь тебе 
поставив, як звізду необманну,* що 
просвічує світокраї,* наставнику Іване, 
отче наш. 

Прокімен, голос 4: Які величні діла 
Твої, Господи! * Все премудро сотворив 
Ти. (Пс 104:24, 1) 

Стих: Благослови, душе моя, 
Господа! * Господи, Боже мій, Ти вельми 
великий. 

Прокімен, голос 8: Хай 
торжествують праведні в славі, на своїх 
ложах хай ликують. (Пс 149:5) 

До Євреїв Послання Св. Апостола 
Павла Читання (6:13-20)  

Браття! Коли Бог учиняв Авраамові 
обітницю, не маючи поклястися ніким 
вищим, то поклявся самим собою, 
кажучи: “Справді поблагословлю тебе 
щедро й розмножу тебе вельми.” І він, 
завдяки довгій терпеливості, осягнув 
обітницю: люди клянуться більшим від 
себе, і всякі їхні суперечки кінчаються 
клятвою на ствердження. Тому й Бог, 
бажаючи дати спадкоємцям обітниці 
якнайсильніший доказ, що його рішення 
непорушне, вжив клятви, щоб двома 
незмінними речами, в яких неможливо, 
щоб Бог казав неправду, ми мали 
сильну заохоту — ми, що прибігли 
прийняти надію, призначену нам. В 
ньому маємо, неначе якір душі, 
безпечний та міцний, що входить аж до 
середини за завісу, куди ввійшов за нас, 
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як предтеча, Ісус, ставши архиєреєм 
повіки, на зразок Мелхиседека. 

Хор, голос 4: Алилуя! (3 р) 
Стих: Натягни лук і наступай, і пануй 

істини ради, * лагідности і 
справедливости. (Пс 45:5, 8) 

Хор, голос 4: Алилуя! (3 р) 
Стих: Ти полюбив правду * і 

зненавидів беззаконня. 
Стих: Посаджені в Господнім домі, 

вони на дворах Бога нашого 
квітнутимуть. (Пс. 91:14) 

Хор, голос 4: Алилуя! (3 р) 

Від МАРКА Святої Євангелі 
Читання (9:17-31) 

Того часу один чоловік прийшов до 
Ісуса і, кланяючись йому, сказав: 
“Учителю, привів я до тебе сина мого, 
що має німого духа, і де тільки його 
вхопить, кидає його об землю так, що 
пінится, скрегоче зубами, дерев'яніє. 
Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, 
та не змогли.” Він же у відповідь каже їм: 
“О роде невірний! Доки я буду з вами? 
Доки вас терпітиму? Приведіть його до 
мене.” І привели його до нього. Скоро 
дух його побачив, зараз затряс ним, і 
повалившись той на землю, 
запінившися, почав качатися. Спитав же 
його батька: “Скільки часу, як це йому 
сталося?” — “З дитинства,” — відповів 
той. “І часто він кидає його у вогонь і в 
воду, щоб його погубити. Та якщо 
можеш, поможи нам, змилосердившись 
над нами.” Ісус же каже йому: “Щодо 
того — якщо можеш — то все можливо 
тому, хто вірує.” І вмить батько хлопчини 
викрикнув крізь сльози: “Вірю, поможи 
моєму невірству!” Ісус же, бачивши, що 
збігається народ, погрозив нечистому 
духові, кажучи: “Німий та глухий душе! 
Наказую тобі: Вийди з нього й не входь 
більше в нього.” І, закричавши та сильно 
його стрясши, вийшов з нього. І наче 

змертвів той, тож многі казали: “Вмер 
він.” Але Ісус, узявши його за руку, підвів 
його, і той устав. Коли ж увійшов у дім, 
то учні його питали його насамоті: “Чому 
ми не могли його вигнати?” Він відповів 
їм: “Цей рід нічим не можна вигнати, 
тільки молитвою та постом.” Вийшовши 
звідти, проходили крізь Галилею, і він не 
хотів, щоб будь-хто знав. Навчав бо 
своїх учнів і казав їм: “Син Чоловічий 
буде виданий у руки людям, і вб'ють 
його, і, вбитий, по трьох днях, 
воскресне.” 

Замість “Достойно”: В Тобі Радіє, 
Благодатна, все Творіння: ангельський 
хор і людський рід. * Святий Храме і раю 
духовний, Хвало дів. * 3 Тебе Бог 
воплотився і став хлоп'ятком, будучи 
предвічним Богом. * Твоє бо лоно Він 
учинив своїм престолом, просторішим 
від небес. * В Тобі радіє благодатна, все 
Творіння. * Слава Тобі. 

Причасний: Хваліте Господа з 
небес, * хваліте Його на висотах. 
Пам'ять про праведника буде вічна, 
лихої слави він не лякається. * Алилуя! 
Алилуя! Алилуя! (Пс 148:1, 112:6) 

--------- 
МОЛИТВА СВ. ЄФРЕМА 

(яку належиться додавати до щоденних 
молитов) 

Господи і Владико життя мого! Духа 
лінивства, недбайливости, властолюб'я і 
пустомовства віджени від мене (доземний 
поклін).  

Духа чистоти, покори, терпеливости й 
любови даруй мені, слузі Твоєму (доземний 
поклін).  

Так, Господи, Царю! Дай мені бачити 
гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти 
благословенний на віки вічні. Амінь. 
(доземний поклін).  

Боже, милостивий будь мені грішному! 
(грішній)! (малий поклін) 

Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене! 
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(малий поклін)  
Без числа нагрішив (нагрішила) я, 
Господи, прости мені! (малий поклін) 

 
Під час Великого Посту 

Үкраїнці Католики 
В Понеділок, у перший день 

Великого Посту, повинні здержуватися від  
м'ясних і молочних страв. 

Ү Велику П'ятицю, повинні 
здержуватися від м'ясних і молочних страв. 

1. Не влаштовувати й не брати участі у 
публічних забавах із музикою та танцями. 

2. Здержуватися від м'ясних страв в 
середи і п'ятниці впродовж Великого Посту. 

3. Як спілнота, ми жертвуємо наші 
умертвіння за гріхи і провини: нашої 
Спільноти чи Парафії, нашої родини і за 
наші власні. 

Час Великого Посту — це час більшої 
жертви; час застанови над нашим 
відношенням до Бога, і до ближнього; час 
поглиблення нашої віри. 

На закінчення щоденної молитви як 
рано так і вечором ми додаємо молитву з 
доземним поклоном: 

 “Претерпівий за нас страсті, Ісусе 
Христе, Сину Божий, помилуй нас!” 
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March 2, 2014 

Cheese-fare Sunday 

Resurrectional Tropar, Tone 8: You 
came down from on high, O Merciful One, 
* and accepted three days of burial * to 
free us from our sufferings. * O Lord, our 
life and our resurrection, * glory be to You.  

Glory be to the Father and to the 
Son, and to the Holy Spirit, Now and for 
ever and ever. Amen. 

Kondak, Cheese-fare Sunday, tone 
6: O Master, Guide to Wisdom, * Bestower 
of prudent counsel, * Instructor of the 
foolish and Defender of the poor ones; * 
make firm my heart and give it 
understanding. * Give me a word, O Word 
of the Father: * Behold, I shall not stop my 
lips from crying out to You: * In Your 
mercy, have mercy on me who am fallen. 

Prokimen, tone 8: Make vows to the 
Lord your God, and fulfill them. 

Verse: In Judea God is known; * His 
name is great in Israel. (Ps.76:12,2) 

Prokimen, tone 8: Make vows to the 
Lord your God, and fulfill them. 

Reading from the Letter of the Holy 
Apostle Paul to the Romans      (13:11-
14:4) 

Brethren, do this because you know 
the time; it is the hour now for you to 

awake from sleep. For our salvation is 
nearer now than when we first believed; 
the night is advanced, the day is at hand. 
Let us then throw off the works of darkness 
(and) put on the armour of light; let us 
conduct ourselves properly as in the day, 
not in orgies and drunkenness, not in 
promiscuity and licentiousness, not in 
rivalry and jealousy. But put on the Lord 
Jesus Christ, and make no provision for 
the desires of the flesh. Welcome anyone 
who is weak in faith, but not for disputes 
over opinions. One person believes that 
one may eat anything, while the weak 
person eats only vegetables. The one who 
eats must not despise the one who 
abstains, and the one who abstains must 
not pass judgment on the one who eats; 
for God has welcomed him. Who are you 
to pass judgment on someone else's 
servant? Before his own master he stands 
or falls. And he will be upheld, for the Lord 
is able to make him stand. 

Faithful (t. 6) : Alleluia!  (3 x) 

Verse: It is good to give praise to the 
Lord; * and to sing in Your Name, O Most 
High. 

Faithful (t. 6): Alleluia! (3 x) 

Verse: To announce Your mercy in 
the morning * and Your truth every night. 
(Ps. 92:2,3) 

Faithful (t. 6): Alleluia! (3 x) 

A Reading of the Holy Gospel 
according to Matthew (6:14-21) 

The Lord said to those who came to 
him: “If you forgive others their 
transgressions, your heavenly Father will 
forgive you. But if you do not forgive 
others, neither will your Father forgive your 
transgressions. “When you fast, do not 
look gloomy like the hypocrites. They 
neglect their appearance, so that they may 
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appear to others to be fasting. Amen, I say 
to you, they have received their reward. 
But when you fast, anoint your head and 
wash your face, so that you may not 
appear to be fasting, except to your Father 
who is hidden. And your Father who sees 
what is hidden will repay you. “Do not store 
up for yourselves treasures on earth, 
where moth and decay destroy, and 
thieves break in and steal. But store up 
treasures in heaven, where neither moth 
nor decay destroys, nor thieves break in 
and steal. For where your treasure is, there 
also will your heart be.” 

Communion Verse: Praise the Lord 
from the heavens; * praise Him in the 
highest. * (Ps.148:1) Rejoice in the Lord, O 
you just;* praise befits the righteous.* 
Alleluia! (3 x) (Psalm 32:1) 

/  /  / 

Prayer for the Beginning Great Lent    
(Kneeling) 

Priest: Let us pray to the Lord. 
People: Lord have mercy. 

Priest and People: O Lord God, our 
hope which reaches to the end of the 
earth, and to the depths of the sea, Who 
by His own Law, and the prophets and the 
Evangelists, has foretold and proclaimed 
these forty days of fasting. Grant that all 
may live this time of lent in purity and 
devout faith, and that we may observe 
Your Commandments all the days of our 
lives. Command Your Angel of Peace to 
preserve us during the coming days of 
Lent and enable us to receive Your Most 
Holy Eucharist throughout this time and 
especially on the Day of Your Son's 
Resurrection. Accept the prostrations and 
fastings of your servant. Grant us Your 
blessings through Jesus Christ, our 
Saviour together with Your Life-giving 
Spirit. Amen. 

Priest: May the Blessing of the 
Almighty God: the Father, the Son and the 
Holy Spirit, descend upon you and remain 
with you, now and forever.  

People: Amen 

 
March 9, 2014 

First Sunday of Great Lent 

Resurrectional Tropar, Tone 1: 
Though the stone was sealed by the Jews 
* and soldiers guarded Your most pure 
body, * You arose, O Saviour, on the third 
day, * and gave life to the world. * And so 
the heavenly powers cried out to You, O 
Giver of life: * Glory to Your resurrection, O 
Christ! * Glory to Your kingdom! * Glory to 
Your saving plan, * O only Lover of 
Mankind. 

Glory be to the Father and to the 
Son and to the Holy Spirit, 

Tropar First Sunday of Lent, tone 2: 
We bow before Your most pure image, O 
kind Lord, * and beg pardon for our sins, O 
Christ our God. * Of Your own will You 
consented to ascend the Cross in the flesh 
* to free Your handiwork from enslavement 
to the enemy. * In thanksgiving we cry 
aloud to You: * By coming to save the 
world, our Saviour, You filled all things with 
joy. 

Now and for ever and ever. Amen. 
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Kondak First Sunday of Lent, tone 
8: The uncircumscribed Word of the 
Father, * became circumscribed when He 
took flesh of you, O Mother of God; * and 
when He restored the divine image to its 
ancient glory, * He suffused it with the 
beauty of God. * Therefore, confessing our 
salvation * in deed and word, * we portray 
it in images. 

Prokimen First Sunday of Great 
Lent, tone 4: Blessed are you, Lord God 
of our fathers, * and praised and glorified is 
Your name forever.  

Verse: For you are righteous in 
everything that you have done to us. (Dan. 
3:26, 27) 

Prokimen First Sunday of Great 
Lent, tone 4: Blessed are you, Lord God 
of our fathers, * and praised and glorified is 
Your name forever. 

Reading from the Letter of the Holy 
Apostle Paul to the Hebrews              
(11:24-26, 32-12:2) 

Brethren, by faith Moses, when he had 
grown up, refused to be known as the son 
of Pharaoh's daughter; he chose to be ill-
treated along with the people of God rather 
than enjoy the fleeting pleasure of sin. He 
considered the reproach of the Anointed 
greater wealth than the treasures of Egypt, 
for he was looking to the recompense. 
What more shall I say? I have not time to 
tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, 
of David and Samuel and the prophets, 
who by faith conquered kingdoms, did 
what was righteous, obtained the 
promises; they closed the mouths of lions, 
put out raging fires, escaped the devouring 
sword; out of weakness they were made 
powerful, became strong in battle, and 
turned back foreign invaders. Women 
received back their dead through 

resurrection. Some were tortured and 
would not accept deliverance, in order to 
obtain a better resurrection. Others 
endured mockery, scourging, even chains 
and imprisonment. They were stoned, 
sawed in two, put to death at sword's point; 
they went about in skins of sheep or goats, 
needy, afflicted, tormented. The world was 
not worthy of them. They wandered about 
in deserts and on mountains, in caves and 
in crevices in the earth. Yet all these, 
though approved because of their faith, did 
not receive what had been promised. God 
had foreseen something better for us, so 
that without us they should not be made 
perfect. Therefore, since we are 
surrounded by so great a cloud of 
witnesses, let us rid ourselves of every 
burden and sin that clings to us and 
persevere in running the race that lies 
before us while keeping our eyes fixed on 
Jesus, the leader and perfecter of faith. For 
the sake of the joy that lay before him he 
endured the cross, despising its shame, 
and has taken his seat at the right of the 
throne of God. 

Faithful (t. 4): Alleluia! (3 x) 
Verse: Moses and Aaron are among 

His priests * and Samuel among those who 
call upon His name. 

Faithful (t. 4): Alleluia! (3 x) 
Verse: They called on the Lord, and 

He heard them. 
Faithful (t. 4): Alleluia! (3 x) 

A reading of the Holy Gospel 
according to John (1:43-51) 

At that time, Jesus decided to go to 
Galilee, and he found Philip. And Jesus 
said to him, “Follow me.” Now Philip was 
from Bethsaida, the town of Andrew and 
Peter. Philip found Nathanael and told him, 
“We have found the one about whom 
Moses wrote in the law, and also the 
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prophets, Jesus, son of Joseph, from 
Nazareth.” But Nathanael said to him, “Can 
anything good come from Nazareth?” 
Philip said to him, “Come and see.” Jesus 
saw Nathanael coming toward him and 
said of him, “Here is a true Israelite. There 
is no duplicity in him.” Nathanael said to 
him, “How do you know me?” Jesus 
answered and said to him, “Before Philip 
called you, I saw you under the fig tree.” 
Nathanael answered him, “Rabbi, you are 
the Son of God; you are the King of Israel.” 
Jesus answered and said to him, “Do you 
believe because I told you that I saw you 
under the fig tree? You will see greater 
things than this.” And he said to him, 
“Amen, amen, I say to you, you will see the 
sky opened and the angels of God 
ascending and descending on the Son of 
Man.” 

In place of “It is truly right...” on      
page 57 take Irmos, tone 8: In you, O Full of 
Grace, * the angelic choirs and the human 
race, all creation rejoices in you. * O Sanctified 
temple, mystical paradise, and glory of virgins, 
* from whom God took flesh, * He Who is our 
God from before all ages, became a child. * 
For He made your womb a throne * and made 
it greater than the heavens. * In you, O Full of 
Grace, all creation rejoices: * Glory be to you!  

Communion Verse: Praise the Lord 
from the heavens; * praise Him in the 
highest. Rejoice in the Lord, O you just;* 
praise befits the righteous.* Alleluia! (3 x) 
(Ps. 148:1; Ps. 33:1) 

“Having suffered the Passion for 
us, Jesus Christ, Son of God, have 
mercy, have mercy, have mercy on us.” 

  
March 16, 2014 

Second Sunday of Great Lent 
Resurrectional Tropar, Tone 2: 

When You went down to death, O Life 
Immortal, * You struck Hades dead with 
the blazing light of Your divinity. * When 
You raised the dead from the nether world, 
* all the powers of heaven cried out: * “O 
Giver of life, Christ our God, glory be to 
You!” 

Glory be to the Father and to the 
Son and to the Holy Spirit, Now and for 
ever and ever. Amen. 

Kondak, Second Sunday of Lent,  
tone 4: The time for action is now 
revealed; * the Judge is at the    door. * Let 
us rise then and keep the fast, * offering 
tears of contrition with alms and crying 
aloud: * Our sins are more numerous than 
the sands of the sea, * but forgive us, O 
Creator of all, that we may receive 
incorruptible crowns. 

Prokimen, Tone 5: You, O Lord, will 
guard us and will keep us * from this 
generation, and forever. (Ps. 12:8,2) 

Verse: Save me, O Lord, * for there is 
no longer left a just man.  

Prokimen, Tone 5: You, O Lord, will 
guard us and will keep us * from this 
generation, and forever. 
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Reading from the Letter of the Holy 
Apostle Paul to the Hebrews       (1:10-
2:3) 

Brethren! "At the beginning, O Lord, 
you established the earth, and the heavens 
are the works of your hands. They will 
perish, but you remain; and they will all 
grow old like a garment. You will roll them 
up like a cloak, and like a garment they will 
be changed. But you are the same, and 
your years will have no end." But to which 
of the angels has he ever said: "Sit at my 
right hand until I make your enemies your 
footstool"? Are they not all ministering 
spirits sent to serve, for the sake of those 
who are to inherit salvation? Therefore, we 
must attend all the more to what we have 
heard, so that we may not be carried away. 
For if the word announced through angels 
proved firm, and every transgression and 
disobedience received its just recompense, 
how shall we escape if we ignore so great 
a salvation? Announced originally through 
the Lord, it was confirmed for us by those 
who had heard. 

Faithful, Tone 2: Alleluia! (3 x) 
Verse: The Lord will hear you in the 

day of tribulation; * the name of the God of 
Jacob will shield you. 

Faithful, Tone 2: Alleluia! (3 x) 
Verse: Lord, grant victory to the king, 

* and hear us in the day that we shall call 
upon You. (Ps. 20:2, 10) 

Faithful, Tone 2: Alleluia! (3 x) 

Reading from the Holy Gospel 
according to Mark (2:1-12) 

When Jesus returned to Capernaum 
after some days, it became known that he 
was at home. Many gathered together so 
that there was no longer room for them, 
not even around the door, and he 
preached the word to them. They came 
bringing to him a paralytic carried by four 
men. Unable to get near Jesus because of 

the crowd, they opened up the roof above 
him. After they had broken through, they 
let down the mat on which the paralytic 
was lying. When Jesus saw their faith, he 
said to the paralytic, "Child, your sins are 
forgiven." Now some of the scribes were 
sitting there asking themselves, "Why does 
this man speak that way? He is 
blaspheming. Who but God alone can 
forgive sins?" Jesus immediately knew in 
his mind what they were thinking to 
themselves, so he said, "Why are you 
thinking such things in your hearts? Which 
is easier, to say to the paralytic, 'Your sins 
are forgiven,' or to say, 'Rise, pick up your 
mat and walk'? But that you may know that 
the Son of Man has authority to forgive 
sins on earth" - he said to the paralytic, "I 
say to you, rise, pick up your mat, and go 
home." He rose, picked up his mat at once, 
and went away in the sight of everyone. 
They were all astounded and glorified God, 
saying, "We have never seen anything like 
this." 

In place of “It is truly right...” on      
page 57 take Irmos, tone 8: In you, O Full of 
Grace, * the angelic choirs and the human 
race, all creation rejoices in you. * O Sanctified 
temple, mystical paradise, and glory of virgins, 
* from whom God took flesh, * He Who is our 
God from before all ages, became a child. * 
For He made your womb a throne * and made 
it greater than the heavens. * In you, O Full of 
Grace, all creation rejoices: * Glory be to you!  

Communion Verse: Praise the Lord 
from the heavens; * praise Him in the 
highest. Alleluia! (3 x) (Ps. 148:1) 

“Having suffered the Passion for 
us, Jesus Christ, Son of God, have 
mercy, have mercy, have mercy on us.” 
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March 23, 2014 

Third Sunday of Great Lent 
Veneration of the HOLY CROSS 

Resurrectional Tropar, Tone 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 first-born of the dead; * He 
saved us from the abyss of Hades * and 
granted great mercy to the world. 

Tropar of the Holy Cross, Tone 1: 
Save your people, O Lord * and bless your 
inheritance. * Grant victory to Your faithful 
people against enemies, * and protect 
Your community by Your Cross. 

Glory be to the Father and to the Son 
and to the Holy Spirit, now and for ever 
and ever. Amen. 

Kondak of the Holy Cross, Tone 7: 
No longer does the flaming sword guard 
the gate of Eden; * the tree of the Cross 
has quenched its flames gloriously. * The 
sting of death and the victory of Hades are 
banished, * and You, O my Savior, came 
and called to those in Hades; * “Return 
again to paradise!” 

Instead of “Holy God” on page 31: To 
Your cross, O Master, we bow in 
veneration, * and we glorify Your holy 
resurrection. (3 x) (bow)  

Glory be to the Father and to the Son 
and to the Holy Spirit, now and always and 

for ever and ever. Amen. And we glorify 
Your holy resurrection. To Your cross, O 
Master, we bow in veneration, * and we 
glorify Your holy resurrection. (bow) 

Prokimen, Tone 6: Save Your people, 
O Lord, * and bless Your inheritance. 

Verse: Unto You I will cry, O Lord my 
God, * lest You turn from me in silence. 
(Ps. 28:9, 1) 

Prokimen, Tone 6: Save Your people, 
O Lord, * and bless Your inheritance. 

A Reading from St. Paul’s Letter to 
the Hebrews (4:14 - 5:6) 

Brethren, since we have a great high 
priest who has passed through the 
heavens, Jesus, the Son of God, let us 
hold fast to our confession. For we do not 
have a high priest who is unable to 
sympathize with our weaknesses, but one 
who has similarly been tested in every 
way, yet without sin. So let us confidently 
approach the throne of grace to receive 
mercy and to find grace for timely help. 
Every high priest is taken from among men 
and made their representative before God, 
to offer gifts and sacrifices for sins. He is 
able to deal patiently with the ignorant and 
erring, for he himself is beset by weakness 
and so, for this reason, must make sin 
offerings for himself as well as for the 
people. No one takes this honour upon 
himself but only when called by God, just 
as Aaron was. In the same way, it was not 
Christ who glorified himself in becoming 
high priest, but rather the one who said to 
him: “You are my son; this day I have 
begotten you”; just as he says in another 
place: “You are a priest forever according 
to the order of Melchizedek.” 

Faithful, Tone 8: Alleluia! (3 x) 
Verse: Remember your congregation, 

which You acquired from the beginning. 
(Ps. 74:2,12) 
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Faithful, Tone 8: Alleluia! (3 x) 
Verse: But God is our king from before 

the ages; He has wrought salvation in the 
midst of the earth. 

Faithful, Tone 8: Alleluia! (3 x) 

A Reading of the Holy Gospel 
according to Mark (8:34 - 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.” 

In place of “It is truly right...”: page 
57. In you, O full of grace, all creation 
rejoices: * the angelic ranks and all the 
human race. * Sanctified temple and 
spiritual paradise, * virgins’ pride and 
boast, from whom God is made flesh * and 
became a little child; * and He who is our 
God before the ages, * He made your 
womb a throne, * and He made it wider 
than all the heavens. * In you, O full of 
grace, * all creation rejoices. * Glory be to 
you. 

Communion Verse: Let the light of 
your countenance, O Lord, * shine upon 
us. Alleluia! (3 x) (Ps. 4:7) 

 
March 30, 2014  

Fourth Sunday of Great Lent  

Resurrectional Tropar, Tone 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. 

Tropar, Tone 1: O John, our God-
bearing father,* you were shown to be a 
citizen of the desert,* an angel in bodily 
form,* and a worker of miracles.* Through 
fasting, prayers and vigils you received 
heavenly gifts* to heal the sick and the 
souls of those who, with faith, run to you.* 
Glory to Him who gives you strength.* 
Glory to Him who crowned you.* Glory to 
Him who works healing for all through you. 

Now and for ever and ever. Amen. 

Kondak, Tone 4: On the heights of 
true abstinence,* the Lord established you 
as a reliable star,* giving light for guidance 
to the ends of the earth,* O father John, 
our teacher. 

Prokimen, Tone 4: How great are 
Your works, O Lord* You have made all 
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things in wisdom (Ps 103:24). 
verse: Bless the Lord, O my soul; O 

Lord my God, You are exceedingly great 
(Ps 103:1). 

Prokimen, Tone 8: The venerable 
ones will exult in glory* and they shall be 
joyful in their beds (Ps 149:5). 

A Reading of the Epistle of St. Paul 
to the Hebrews (6:13 - 20) 

Brethren, God made the promise to 
Abraham, since he had no one greater by 
whom to swear, “he swore by himself,” and 
said, “I will indeed bless you and multiply 
you.” And so, after patient waiting, he 
obtained the promise. Human beings 
swear by someone greater than 
themselves; for them an oath serves as a 
guarantee and puts an end to all argument. 
So when God wanted to give the heirs of 
his promise an even clearer demonstration 
of the immutability of his purpose, he 
intervened with an oath, so that by two 
immutable things, in which it was 
impossible for God to lie, we who have 
taken refuge might be strongly encouraged 
to hold fast to the hope that lies before us. 
This we have as an anchor of the soul, 
sure and firm, which reaches into the 
interior behind the veil, where Jesus has 
entered on our behalf as forerunner, 
becoming high priest forever according to 
the order of Melchizedek. 

Faithful, Tone 4: Alleluia! (3 x) 
verse: Poise yourself and advance in 

triumph and reign in the cause of truth, and 
meekness, and justice (Ps 44:5).  

Faithful, Tone 4: Alleluia! (3 x) 
verse: You have loved justice and 

hated iniquity (Ps 44:8).  
verse: They who are planted in the 

house of the Lord shall flourish in the 
courts of our God (Ps 91:14). 

Faithful, Tone 4: Alleluia! (3 x) 

Reading of the Holy Gospel according 
to Mark (9:17-31) 

At that time, someone from the crowd 
answered him (Jesus), “Teacher, I have 
brought to you my son possessed by a 
mute spirit. Wherever it seizes him, it 
throws him down; he foams at the mouth, 
grinds his teeth, and becomes rigid. I 
asked your disciples to drive it out, but they 
were unable to do so.” He said to them in 
reply, “O faithless generation, how long will 
I be with you? How long will I endure you? 
Bring him to me.” They brought the boy to 
him. And when he saw him, the spirit 
immediately threw the boy into 
convulsions. As he fell to the ground, he 
began to roll around and foam at the 
mouth. Then he questioned his father, 
“How long has this been happening to 
him?” He replied, “Since childhood. It has 
often thrown him into fire and into water to 
kill him. But if you can do anything, have 
compassion on us and help us.” Jesus said 
to him, “ 'If you can!' Everything is possible 
to one who has faith.” Then the boy's 
father cried out, “I do believe, help my 
unbelief!” Jesus, on seeing a crowd rapidly 
gathering, rebuked the unclean spirit and 
said to it, “Mute and deaf spirit, I command 
you: come out of him and never enter him 
again!” Shouting and throwing the boy into 
convulsions, it came out. He became like a 
corpse, which caused many to say, “He is 
dead!” But Jesus took him by the hand, 
raised him, and he stood up. When he 
entered the house, his disciples asked him 
in private, “Why could we not drive it out?” 
He said to them, “This kind can only come 
out through prayer (and fasting).” They left 
from there and began a journey through 
Galilee, but he did not wish anyone to 
know about it. He was teaching his 
disciples and telling them, “The Son of 
Man is to be handed over to men and they 
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will kill him, and three days after his death 
he will rise.” 

In place of “It is truly right...”: page 
57. In you, O full of grace, all creation 
rejoices: * the angelic ranks and all the 
human race. * Sanctified temple and 
spiritual paradise, * virgins’ pride and 
boast, from whom God is made flesh * and 
became a little child; * and He who is our 
God before the ages, * He made your 
womb a throne, * and He made it wider 
than all the heavens. * In you, O full of 
grace, * all creation rejoices. * Glory be to 
you. 

Communion Verse: Praise the Lord 
from the heavens; * praise Him in the 
highest. * The just man shall be in 
everlasting remembrance; * of evil hearsay 
he shall have no fear. Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! (Ps.148:1, 112:6)



 
THE PRAYER OF ST. EPHREM 

Can be added to one’s daily prayers 
O Lord and Master of my life, give me not 

the spirit of sloth, indifference, lust of 
power and idle chatter. (Profound bow 
to the ground) 

Indeed, grant to me, your servant, the spirit 
of temperance, humility, patience and 
love. (Profound bow to the ground) 

Yea, Lord and King, grant me the grace to 
see my faults and not to condemn my 
brother; for You are blessed for ever 
and ever. Amen. (Profound bow to the 
ground) 

God, be merciful to me a sinner. (Bow) 
God, cleanse me of my sins and have 

mercy on me. (Bow) 
I have sinned without number, forgive me, 

O Lord. (Bow) 



During Lent 

 UKRAINIAN CATHOLICS 

On Monday, the First day of the Great 
Lent, we fast and abstain from eating 
meat and dairy products. 

On Good Friday of the Great Lent we 
fast and abstain from eating meat and 
dairy products. 

1. We do not attend dances or hold 
boisterous parties without the 
dispensation from the Bishop or the 
Pastor.  

2. We do not eat meat on Wednesdays 
and Fridays during Great Lent. 

3. As a Community, we offer our 
mortifications for the sins and errors of: 
our Community (or Parish), our family 
and for our own. 

The period of the Great Fast is a time of 
greater sacrifice, a time of reflecting on 
one’s relationship with God and our 
neighbour; a time for deepening one’s 
faith. 

At the end of our daily morning and 
evening prayer we add the following 
prayer with a profound bow to the 
ground: 

“Having suffered the Passion for us, 
Jesus Christ, Son of God, have 
mercy, on us.” 
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