
Ïåðøèé Àíòèôîí   

Âîçëþáèâ ÿ, áî âèñëóõàâ Ãîñïîäü голос ìîëiííÿ 

ìîãî Ìîëèòâàìè Áîãîðîäèöi, Сïàñå, сïàñè íàñ. 

Ñëàâà Îòöþ i Ñèíó i Ñâÿòîìó Äóõîâi i íèíi i 

ïîâñÿêчàñ i íàâiêè âiêiâ. Àìiíü. ªäèíîðîäíèé 

Ñèíó... 

Òðåòèé Àíòèôîí  

Ñïîâiäóéòåñÿ Ãîñïîäåâi áî Âií áëàãèé, áî íà âiêè 

ìèëiñòü éîãî. 

ÒÐÎÏÀÐ  гëàñ 1  

Ñïiëüíå âîñêðåñåííÿ ïåðåä òâîїìè ñòðàñòÿìè 

çàïåâíÿþчè,* ç ìåðòâèõ âîçäâèãíóâ òè Ëàçaðÿ, 

Õðèñòå Áîæå;* òèì-òî é ìè, ÿê îòðîêè, çíàìåíà 

ïåðåìîãè íîñÿчè,* òîái ïåðåìîæöåâi ñìåðòè 

âîçêëèêóºìî:* Îñàííà â âèøíiõ, áëàãîñëîâåí, õòî 

éäå â iì’ÿ Ãосïоäíº. 
Âõiäíå  

Áлàгослоâåí, õòо éäå â iì’ÿ Ãосïоäíº ìè 

áëàãîñëîâëÿëè Âàñ iç äîìó Ãîñïîäíüîãî, Áîã - 

Ãîñïîäü i ÿâèâñÿ íàì. 

ÒÐÎÏÀÐ  гëàñ 1  Сïiлüíå âосêðåсåííÿ ….. 

ÒÐÎÏÀÐ  ãëàñ 4   

Ñëàâà Îòöþ i Ñèíó i Ñâÿòîìó Äóõîâi  

Ïîãðeáàâøè ñåáå ðàçîì ç òîáîþ чåðåç õðåùåííÿ, 

Хðèсòå Áожå íàш,* сïоäобèлèсÿ ìè бåсìåðòíої 

жèзíі чåðåç òâîº âîñêðåñåííÿ* i, çàñïiâóþчè 

êëèчèìî:* Îñàííà â âèøíiõ, áëàãîñëîâåí, õòî éäå â 

iì’ÿ Ãîñïîäíº.                               .                                                                                         

            KОНДАК ãë. 6   

i íèíi i ïîâñÿêчàñ i íàâiêè âiêiâ. Àìiíü. 

Нà ïðåсòолi íà íåбi, íà жåðåб’ÿòi íà зåìлi* òåбå 

íîñÿòü Õðèñòå Áîæå;* àíãåëiâ õâàëiííÿ i äiòåé 

îñïiâóâàííÿ ïðèéíÿâ òè;* âîíè êëèêàëè äî òåáå:* 

Áëàãîñëîâåííèé òè, ùî éäåø Àäàìà ïðèçâàòè. 

         ÏÐÎÊIÌÅÍ гëàñ 4  

Áлàгослоâåí, õòо éäå â iì’ÿ Ãосïоäíº, Áог - 

Ãîñïîäü i ÿâèâñÿ íàì. Ñïîâiäóéòåñÿ Ãîñïîäåâi áî 

Âií áëàãèé, áî íà âiêè ìèëiñòü éîãî.                           

              

            AÏÎÑÒÎË   

Äî Єâðåїâ  чèòàííÿ. 

Áðàòòÿ, Ðàäóéòåñÿ çàâæäè â Ãîñïîäi, ùå ðàç 

êàæó ðàäóéòåñÿ. Õàé ëàãiäíiñòü âàøà áóäå 

âiäîìà âñiì ëþäÿì. Ãîñïîäü áëèçüêî. Íi ïðî ùî 

íå æóðiòüñÿ, àëå â óñüîìó âèÿâëÿéòå Áîãîâi âàøi 

ïðîõàííÿ ìîëèòâîþ i áëàãàííÿì ç ïîäÿêîþ. I ìèð 

Áîæèé, ùî ïåðåâèùàº âñÿêå ïîíÿòòÿ, áåðåãòèìå 

âàøi ñåðöÿ  é äóìêè â Õðèñòi Iñóñi. Íà îñòàíêó, 

áðàòè, óñå, ùî ïðàâäèâå, ùî чåñíå, ùî ëþáå, ùî 

ãiäíå ïîõâàëè, êîëè ÿêà чèñíîòà чè ÿêà ïîõâàëà - 

ïðî òå äóìàéòå. чîãî âè íàâчèëèñÿ, ùî ïðèéíÿëè, 

ùî чóëè é áàчèëè â ìåíi, òå чèíiòü, i Áîã ìèðó 

áóäå ç âàìè.                                            

   АЛИЛУЯ   

Çàñïiâàéòå Ãîñïîäåâi ïiñíþ íîâó, áî äèâíå ñòâîðèâ 

Ãîñïîäü.                                                                                                       

Âèäiëè âñi êiíöi çåìëi ñïàñåííÿ Áîãà íàøîãî. 

First Antiphon 

I love the Lord because he has heard my voice in supplica-

tion. Through the prayers of the Mother of God, O Sav-

iour, save us.  Glory be to the Father and to the Son and to 

the Holy Spirit now and for ever and ever. Amen. Only 

Begotten Son…                       

         Third Antiphon  

Give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy 

endures forever. 

TROPAR  tone 1.   

O Christ our God, you confirmed the resurrection of 

all before the time of your passion by raising Lazarus 

from the dead: therefore we, as children of Israel car-

ry the symbols of victory and cry out to you, the Con-

queror of Death: Hosana in the highest! Blessed is He 

who comes in the name of the Lord. 

Small entrance  

Blessed is He who comes in the name of the Lord. We 

bless you from the house of the Lord. 

TROPAR  tone 1      O Christ our God…..  

TROPAR tone 4  

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

Spirit ,   

We have been baptised with you through baptism, O 

Christ our God! We have become worthy of immortal 

life through your resurrection. We cry out to you: Ho-

sana in the highest! Blessed is He who comes in the 

name of the Lord. 

KONDAK tone 6   

now and for ever and ever. Amen. 

In heaven you are enthroned on high; on earth you 

rode upon a donkey. O Christ our God you received 

the praise of angels and the hymns of children crying 

out to you: Blessed is He who comes to restore Adam. 

PROKIMEN tone 4   

Blessed is He who comes in the name of the Lord. 

God is the Lord and has revealed himself to us.  

Praise the Lord for he is good, his mercy is forever. 

 
APOSTOL READING 

A reading of the letter of St. Paul to the Hebrews 

Brethren, Rejoice in the Lord always, again I say re-

joice! Show a gental attitude towards everyone. The 

Lord is comming soon. Do not worry about anything, 

but in all your prayers ask God for what you need, al-

ways asking him with a thankful heart. And God’s 

peace, which is far beyond human understanding, will 

keep your hearts and minds safe in union with Christ 

Jesus. In Conclusion, fill your minds with those things 

that are good and deserve praise: things that are true, 

noble, right, pure, lovely, and honourable. Put into 

practice what you learned from me, both from my 

words and my actions. And the God who gives us 

peace will be with you.                                                 

    АLLELUIA   

Sing a new song to the Lord, for his creation is 

great.   

All the ends of the earth have seen God’s redemption. 

КВІТНА НЕДІЛЯ  

Palm Sunday                                                                                                                  24.04.2016 



 ªÂÀÍÃÅËIß 

Âiä Іâàíà Ñâ. ªâàíãåëiÿ ÷èòàííÿ 

Шість день перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, 
де перебував Лазар, якого воскресив був з 
мертвих. Там отже справили йому вечерю, і 
Марта прислуговувала; а й Лазар був серед тих, 
які разом з ним посідали до столу Марія ж узяла 
літру мира з щирого нарду, вельми дорогого, 
помазала ноги Ісуса й обтерла їх волоссям своїм; і 
наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з 
його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його 
зрадити: “Чому не продано це миро за триста 
динаріїв і не роздано бідним?” Сказав же так не 
тому, що піклувався про бідних, але тому, що був 
злодій: із скарбнички, яку тримав при собі, крав 
те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив: 
“Лиши її. На день мого похорону вона зберегла те 
миро. Бідних маєте з собою повсякчас, мене ж 
матимете не завжди.” Тим часом дізналася сила 
народу, що він там, то й посходились — не тільки 
Ісуса ради, а й побачити Лазаря, якого він з 
мертвих воскресив. Тоді первосвященики 
ухвалили і Лазаря вбити, численні бо юдеї 
залишили їх із-за нього й увірували в Ісуса. 
Наступного дня сила людей, що прийшли на 
свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли 
пальмове гілля й вийшли йому на зустріч з 
окликами: “Осанна! Благословен той, хто йде в 
ім'я Господнє, ізраїльський цар!” І знайшовши 
осля, Ісус сів на нього, - як ото написано: Не 
страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхи на 
жереб'яті ослициному. Не збагнули того спершу 
його учні, але коли Ісус прославився, згадали 
вони, що то було написано про нього й що то з 
ним таке вчинено. Але й народ, що був при ньому, 
коли то він був викликав Лазаря з гробу та його з 
мертвих воскресив , - про те свідчив. Тим то, 
власне, народ і вийшов йому на зустріч довідався 
бо, що він учинив те чудо.                           
              ÇÀÌIÑÒÜ ÄÎÑÒÎÉÍÎ 

Âåëèчàé äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà, ùî ñèäèòü íà 

жåбð’ÿòi. Áог - Ãîñïîäü i ÿâèâñÿ íàì, Ñïðàâëÿéòå 

ïðàçíèê i, âåñåëÿчèñü, ïðèéäiòü, âîçâåëèчàéìî 

Õðèñòà ç êâiòàìè i ãàëóçêàìè, â ïiñíÿõ êëèчóчè: 

Áлàгослоâåí, õòо éäå â iì’ÿ Ãосïоäà, Сïàсà 

íàøîãî. 

Причасний   

Áлàгослоâåí, õòо éäå â iì’ÿ Ãосïоäíº, Áог - 

Ãîñïîäü i ÿâèâñÿ íàì.. Алилуя (3 рази). 

GOSPEL 

A reading of the Holy Gospel according to John  

Six days before the Passover ceremonies began, Jesus 
arrived in Bethany where Lazarus was the man he had 
brought back to life. A banquet was prepared in Jesus’ 
honour. Martha served, and Lazarus sat at the table 
with him. Then Mary took a jar of costly perfume made 
from essence of nard and anointed Jesus’ feet with it 
and wiped them with her hair. And the house was filled 
with fragrance. But Judas Escariot, one of his disciples 
- the one who would betray him- said, “That perfume 
was worth a fortune. It should have been sold and the 
money given to the poor.” Not that he cared for the 
poor, but he was in charge of the disciples’ funds and 
often dipped into them for his own use!. Jesus replied, 
“Let her alone. She did it in preparation for my burial. 
You can always help the poor but I won’t be with you 
very long.” When the ordinary people of Jerusalem 
heard of his arrival, they flocked to see him and also to 
see Lazarus - the man who had come back to life again. 
Then the chief priests decided to kill Lazarus too, For it 
was because of him that many of the Jewish leaders 
had deserted and believed in Jesus as their Messiah. 
The next day, the news that Jesus was on the way to Je-
rusalem swept through the city and a huge crowd of 
Passover visitors Took palm branches and went down 
the road to meet him, shouting; “The Saviour! God 
bless the King of Israel! Hail to God’s Ambassador!” 
Jesus rode along on a young donkey, fulfilling the 
prophecy that said: “Don’t be afraid of your King, peo-
ple of Israel, for he will come to you meekly, sitting on 
a donkey’s colt!”  His  disciples didn’t realise at the 
time that this was a fulfilment of prophecy; but after 
Jesus returned to his glory in heaven, then they noticed 
how many prophecies of Scripture had come true be-
fore their eyes. And those in the crowd who had seen 
Jesus call Lazarus back to life were telling all about it. 
That was the main reason why so many went out to 
meet him- because they had heard about this mighty 
miracle.  

INSTEAD OF  “IT IS RIGHT” 

Praise my soul O Lord, who sits on a donkey. The 

Lord God has apperd to us, let us celebrate, let us 

come and give praise at this feast, with flowers and 

palms let us all sing: Blessed is he who comes in the 

name of the Lord, our Saviour. 

Communion verse  

Blessed is He who comes in the name of the Lord. 

God is the Lord and has revealed himself to us.                

Alleluia.  

Звернення Блаженнішого Святослава  
до вірних Української Греко-Католицької Церкви  

і всіх людей доброї волі  
з приводу тридцятих роковин Чорнобильської катастрофи 

 
Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо й землю;  

життя і смерть появив я перед тобою, благословення й прокляття.  
Вибирай життя, щоб жити на світі тобі і твоєму потомству. 

Втор. 30, 19 



Дорогі в Христі! 
Двадцять шостого квітня минає 30 років із часу аварії на Чорнобильській атомній 

електростанції, яка призвела до найбільшої в історії людства соціально-екологічної атомної 
катастрофи. Внаслідок вибуху реактора і радіаційного забруднення безмірних просторів 
постраждали мільйони людей. Сотні тисяч були змушені покинути свої домівки, тікаючи від 
нищівної дії радіації, багато хто втратив здоров’я і навіть життя. Мільйони людей ще й 
сьогодні живуть на забруднених територіях.  

Особливо від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС постраждали ліквідатори, які 
ціною свого здоров’я та життя зупинили поширення вбивчої радіоактивної хвилі і не 
допустили атомної катастрофи ще більш глобальних масштабів. Пам’ятаючи про цей їхній 
жертовний чин, у вдячності й пошані має нині схилити перед ними голову весь наш народ і 
цілий світ. 

Навіть через три десятки років від цієї трагедії мусимо з жалем припускати, що 
Чорнобиль ще довго буде «плодоносити» на нашій землі і в сусідніх країнах. Нині ми можемо 
побачити лише верхівку айсберга багатогранних медичних, соціальних, економічних та 
екологічних проблем, які фокусуються в долях постраждалих. Їхній біль стає ще 
дошкульнішим на тлі суспільної байдужості та недостатніх зусиль з боку державної влади. 

Справді, багато постраждалих від Чорнобильської катастрофи почуваються забутими і 
залишеними сам-на-сам зі своїми хворобами, проблемами та щоденними викликами. 
Самотність у болі є подвійним болем. Радіація отруює навколишнє середовище та нищить 
людське тіло, натомість байдужість руйнує душу людини, заподіюючи смерть таким 
фундаментальним почуттям, як милосердя, співчуття і солідарність із стражденними. А без 
цих почуттів людське середовище перетворюється на пустелю, в якій майже неможливо жити.  

Святіший Отець Франциск проголосив 2016 рік Роком Божого милосердя, що є 
особливим імпульсом для пробудження приспаного плином часу і байдужістю сумління та 
вияву чесноти солідарності стосовно всіх потребуючих, а зокрема – постраждалих від 
наслідків Чорнобильської аварії. Кожен зрілий християнин, кожен свідомий громадянин і 
кожна відповідальна громадська чи державна інституція повинні зробити все від них залежне, 
щоб простягнути руку дієвої допомоги тим, хто донині несе хрест наслідків цієї техногенної 
катастрофи. До чинної любові й солідарності з постраждалими закликаю особливо 
духовенство і мирян нашої Церкви. Ревною молитвою, захистом справедливих прав 
постраждалих, щирою людською підтримкою маємо виявити їм нашу близькість і 
християнське милосердя.  

Проте пам'ять про Чорнобиль означає не лише плекання вдячності ліквідаторам і 
турботу про захист прав постраждалих. Вона передбачає рівно ж відповідальне ставлення до 
Богом даного створіння. Трагедія тридцятирічної давнини чітко показала, якою загрозою для 
людства може стати технічний прогрес, поставлений на служіння ідеології та позбавлений 
етичних і моральних принципів.  

Господь дає людині велику владу над створінням, проте цей дар передбачає і неабияку 
відповідальність, – відповідальність за природні ресурси та навколишнє середовище, яке є 
нашим спільним домом і має бути затишним та безпечним помешканням для прийдешніх 
поколінь. Одначе навіть поверховий погляд на хижацьке ставлення до природи, на 
засміченість наших річок, полів і доріг, на безоглядне вирубування лісів і карпатських схилів 
дає підстави ствердити про наявність у нашому суспільстві руйнівної моральної вади – 
невдячності супроти Творця і гідної кари безвідповідальності перед наступними 
поколіннями.  

Справжня і жива пам’ять – це вироблення постійно діючих механізмів захисту та 
надання належної соціальної опіки всім, хто постраждав від цієї мегакатастрофи. Навіть 
більше, пам'ять про це атомне лихо вимагає відповідної політики у сфері енергетики, щоб 
вона керувалася пріоритетом етики над технікою і стояла на служінні гарантуванню 
основоположних прав та оправданих потреб людей, а не загрожувала їх благополуччю і 
життю. Відповідно, необхідно розвивати та впроваджувати більш сталі та безпечні для 
людини й довкілля джерела енергії. 



LITURGY TIMETABLE 25.04 - 1.05. 2016 
HOLY WEEK 

Holy Weänåsday  27.04.2016 -  10.00am - Liturgy 

of  Presanctified Gifts .    

Holy Thursday 28.04. 2016 

6.00pm - Matins of the Passion. Readings of  the 

Twelve Gospels. 

Great and Good Friday  29. 04. 2016, COMPULSO-

RY FASTING , 5.00pm-Vespers with the Exposition  

of the Shroud and Jerusalem Matins. 

Holy Saturday –  30.04. 2016 

9.00am- Solemn Vespers and the Holy Liturgy  

of  St. Basil the Great. 

3.30pm - Blessing of the Easter Baskets.(Pasky) in 

st. Anna. 

5.30pm - Resurrection Matins and  Blessing of the 

Easter Baskets.(Pasky). 

Easter Sunday 1. 05. 2016 

10.00am  - Solemn Holy Liturgy.  

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 25.04 - 1.05. 2016 
СТРАСНИЙ  ТИЖДЕНЪ 

Вåлèêà Сåðåäà 27.04.2016 - 10.00 Ліòуðгіÿ   

Нàïåðåäосâÿчåíèõ Дàðіâ.          

чåòâåð 28. 04. 2016 

6.00 âåч. Óòðåíÿ Ñòðàñòåé Iñóñà Õðèñòà  ç 

чèòàííÿì 12  ªâàíãåëié 

Вåлèêà Ï’ÿòíèöÿ  29. 04. 2016, СТРОÃИЙ ÏІСТ 

5.00 ïï. Âåчiðíÿ ç âèíåñåííÿì Ïëàùàíèöi i 

ªðóñàëèìñüêà Óòðåíÿ 

Âåëèêà Ñóáîòà-  30. 04. 2016 

9.00 ðàíо, Вåëèêà Âåчiðíÿ çi Ñë. Áîæîþ ñâ. Âàñèëÿ 

Âåëèêîãî (ñâÿчåííÿ ïàñîê äëÿ òèõ,  ÿêi íå ìîæóòü 

ïðèїõàòè âåчîðîì) 

3.30 ï.ï. Áлàгослоâåííÿ  Ïàсоê– â Сâ.Аííè                                                                                                                                                                                                                   

5.30 веч. - Нàäгðобíå, Âîñêðåñíà Óòðåíÿ i 

ñâÿчåííÿ ïàñîê 

ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ -  1. 05. 2016  

10.00  - Тоðжåсòâåííà Сëóæáà Áîæà.  

СЬОГОДНІ.  
10.00 - Служба Божа за упокій душ усіх, хто став жертвою Чорнобильського лиха. 
11.30ам - Liturgy for children. Після Служб Божих посвячення лози. After the Litur-
gies, we will bless the palm branches.  
            Сьогодні є третя таца для постраждалих від війни в Україні.  

      The third collection is to raise money for a special humanitarian initiative for Ukraine.  
                                                                              ПОДЯКА. 

Складаємо щиру подяку всім, хто робив вареники, лозу, спік паски і  приготовив нашу 
парафію до празнику Воскресіння Христового. Нехай Господь Бог винагородить сторицею. 

          ПОВІДОМЛЕННЯ. 
Проба  хору  Воскресної   Утрені  відбудеться  у  середу 27-го квітня, о год. 7.00 вечора. 
Choir rehearsal for the Resurrection Matins will be held on Wednesday the 27th of April, at 7:00pm. 
                                          П’ятниця, процесія на обхід з плащаницею.  
Хрест - др. Р. Новосільський, Патериці-Рипіди - Е. Майборода, П. Болецький. 
Євангеліє - диякон В. Демчинський, Плащаниця - Ю, Нестор, О. Пивовар,  М. 
Чепак, В. Станко. Свічконосці - Вівтарна дружина, діти.    
         Субота, процесія на обхід перед  Воскресною Утренею.  
Хрест - О. Недошитко.  Патериці-Рипіди П. Болецький, Ґ. Болецький. Ікона 
Воскесіння - О. Косак і Л. Болецка. Євангеліє - диякон В. Демчинський. 
Свічконосці - Вівтарна дружина, діти.  
                 Субота, процесія на свячення пасок.   
Хрест - П. Болецький, Патериці-Рипіди - Я. Бойко, Є. Майборода, Ікона Воскесіння 
- Л. Іванів і Л. Зуб’юк, Євангеліє - диякон В. Демчинський.   

Дорогі в Христі! Двадцять шостого квітня об’єднаймося в молитві за упокій душ усіх, 
хто став жертвою Чорнобильського лиха, благаючи, щоб воскреслий Спаситель прийняв їх у 
свої вічні батьківські обійми. Водночас прохаймо Господа зіслати на нашу землю свого 
Святого Духа, який оживляє і відновлює обличчя землі (пор. Пс. 104, 30). Нехай цей Дух 
воскреслого Христа торкнеться наших сердець, наповнить їх страхом Божим, пошаною 
природи і любов’ю одне до одного. Нехай усіх нас береже своєю материнською опікою 
Пресвята Богородиця – Цариця і Мати української землі! 

                                             Благословення Господнє на вас! 
                                                     + СВЯТОСЛАВ 

Дано у Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 
в Лазареву суботу, 23 квітня 2016 року Божого 


