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Angels in heaven, O Christ Saviour,
praise Your Resurrection with hymns,
make us worthy here on earth to glorify
You with a pure heart.
(Procession Hymn, Tone 6)

Воскресіння Твоє, Христе Спасе,
ангели оспівують на небесах, і нас на
землі сподоби чистим серцем Тебе
славити.
(Стихира, голос 6)

CHRIST IS RISEN! ХРИСТОС ВОСКРЕС! TRULY HE IS RISEN! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
We greet His Eminence, YURIJ, Archbishop of Winnipeg
and the Central Eparchy, Primate of the Ukrainian
Orthodox Church of Canada, Metropolitan of Canada; His
Grace ILARION, Bishop of Edmonton and the Western
Eparchy; His Grace ANDRIY, Bishop of the Eastern Eparchy;
His Eminence JOHN, Metropolitan-Emeritus; all parish
members and adherents, our youth and children; the
church choir with their director; our brotherhood and
sisterhood; all organizations within the parish; all our
donors; all our shut-ins in hospitals, nursing homes and in
their own homes; our brothers and sisters in Ukraine and
the Ukrainian people everywhere; and all Orthodox
Christians—with these joyous words, which consistently
arouse in us a special, lofty, joyful spirit, a surge of spiritual
strength, and a bright hope in a better future which awaits
all who worship the Risen Lord, Jesus Christ.
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On this holy and glorious day of Christ's Resurrection, let
us reach up to our Saviour, who takes each of us personally
by the hand and lifts us from the darkness of sin and death
to the light of forgiveness and eternal life. This is our hope
and our salvation. May your Paschal celebrations be
blessed with joy, peace and love.

Вітаємо Його Високопреосвященства, ЮРІЯ, Архиєпископа Вінніпегу і Середньої Єпархії,
Первоієрархa Української Православної Церкви в Канаді, Митрополита Канади; Його
Преосвященства ІЛАРІОНА, Єпископа Едмонтону і Західної Єпархії; Його Преосвященства АНДРІЯ,
Єпископа Східної Єпархії; Його Високопреосвященства ІВАНА, Митрополита-Емерита; всіх
парафіяльних членів і прихильників, нашу молодь і дітей; церковний хор з його диригентом;
братство і сестрицтво та всі парафіяльні організації; всіх наших жертводавців; всіх що перебувають
у лікарнях, у домах опіки і в своїх власних домах; наших братів і сестер в Україні та українців по
всьому світі розсіяних; та всіх Православних Християн, цими радісними словами, котрі відповідно
підняли в нас особливий, благородний, радісний настрій, оживлення духовної сили і світлої надії
на краще майбутнє, яке чекає всіх тих які, поклоняються Воскреслому Господу нашому Ісусові
Христові.
В цей святий і преславний день Воскресіння Господнього коли називаємо Його, Господом. ми
повинні запросити Його в своє життя. Віддаймо наше життя в Його опіку, і шукаймо у Ньому розраду
від нашого болю і смутку. Ми повинні звертатися до Нього за мужністю перед смертю. Ми
надіємося, що Господь на нас чекатиме коли Бог-Отець покличе нас до Свого Царства. Бажаємо Вам
піднесений настрій в цей Пасхальний час. Ми віддані Вам у Воскреслому Господі.
We remain Yours in the Risen Lord,
Rev. Fr. Eugene Maximiuk - Pastor
Rt. Rev. Protopresbyter Nicholas Orest Rauliuk
Keith Swinton - President

Very Rev. Archpriest Taras Udod
Rev. Fr. Deacon Robert Hladiuk
Dobr. Leona Hladiuk – Secretary

Schedule of Services
PASSION WEEK /
СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ:
THURSDAY, APRIL 29 –
VESPERAL DIVINE LITURGY
– 9:30 AM / Четвер, 29
квітня - Божественна
Літургія - 9:30 рано
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PASSION GOSPELS OF
CHRIST – 7:00 PM/
СТРАСТІ - 7:00 вечора

FRIDAY, APRIL 30 –
PLASHCHANYTSIA – 6:00 PM/ П'ятниця, 30 квітня - Винос Плащаниця - 6:00 вечора
SATURDAY, MAY 1 – HOLY SATURDAY: DIVINE LITURGY – 9:30 AM / Субота, 1 травня - Страсна субота:
Божественна Літургія - 9:30 рано
DRIVE THROUGH BLESSING OF PASCHAL BASKETS — 6:00 PM / БЛАГОСЛОВЕННЯ КОШИКІВ
6:00 вечора
SUNDAY, MAY 2 – PASCHA: 6:30 AM / Неділя, 2 травня - ПАСХА: 6:30 рано:
TAKING IN OF SHROUD / ПОЛУНОШНИЦЯ
PROCESSION/ВХІД
PASCHAL MATINS / ЄРУСАЛИМСЬКА УТРЕНЯ
PASHCAL HOURS / ПАСХАЛЬНІ ЧАСИ
PASCHAL DIVINE LITURGY-8:00 АM / ПАСХАЛЬНА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ: 8:00 рано
VIRTUAL BLESSING AFTER THE LITURGY AND DRIVE THROUGH BLESSING OF PASCHAL BASKETS
10:00 AM/ БЛАГОСЛОВЕННЯ КОШИКІВ 10:00 рано
PASCHAL (AGAPE) VESPERS: 3:00 PM / ПАСХАЛЬНА ВЕЧІРНЯ: 3:00 по обіді.
MONDAY, MAY 3 – BRIGHT MONDAY: DIVINE LITURGY – 9:30 AM / Понеділок, 3 травня - Світлий
понеділок: Божественна Літургія - 9:30 рано
TUESDAY, MAY 4 – BRIGHT TUESDAY: DIVINE LITURGY – 9:30 AM / Вівторок, 4 травня - Світлий
вівторок: Божественна Літургія - 9:30 ранo.
THURSDAY, MAY 6 – St. George - DIVINE LITURGY – 9:30 AM/ Четвер, 06 травня – Св. Юрія Побідоносця Божественна літургія - 9:30 рано
SATURDAY, MAY 8– BRIGHT SATURDAY: VESPERS – 5:00 PM / Субота, 8 травня - Світла Субота: Вечiрня - 5:00
вечора
SUNDAY, MAY 9– ST. THOMAS SUNDAY – 10:00 AM / Неділя, 9 травня - Фомина неділя - 10:00 рано
SATURDAY, MAY 15–VESPERS– 5:00 PM / Субота, 15 травня – Вечiрня - 5:00 вечора
SUNDAY, MAY 16– DIVINE LITURGY – 10:00 AM / Неділя, 16 травня - Божественна літургія - 10:00 рано.
SATURDAY, MAY 22–VESPERS– 5:00 PM / Субота, 22 травня – Вечiрня - 5:00 вечора
SUNDAY, MAY 23– DIVINE LITURGY – 10:00 AM / Неділя, 23 травня - Божественна літургія - 10:00 рано.
SATURDAY, MAY 30–VESPERS– 5:00 PM / Субота, 30 травня – Вечiрня - 5:00 вечора
SUNDAY, MAY 31– DIVINE LITURGY – 10:00 AM / Неділя, 31 травня - Божественна літургія - 10:00 рано.

*These services will be livestreamed on the Cathedral Facebook page and Youtube Channel.
Unfortunately, the Cathedral is closed to in-person worship due to the COVID 19 crisis. You may contact
Fr. Gene with the names of anyone you would like mentioned in the prayers during our services.
* Богослужіння позначені зірочкою транслюватимуться прямим ефіром на сторінках Фесбук і
Ютюб Митрополичої Катедри. На жаль через пандемію COVID-19, наша Катедра зараз НЕ
відкрита для особистого відвідування. Друкуємо розклад, щоб Ви мали нагоди передати о.
Євгенові імена тих, кого Ви б хотіли, щоб він згадав під час богослужінь.
Від канцелярії консисторії – from the Office of the Consistory: Follow the links to read the Patriarchal
Encyclical/Послання in Ukrainian and English and the Paschal Epistle – Великоднє Послання of the
“Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Bishops beyond the Borders of Ukraine.”

Blessing of Baskets 2021
This year we will be doing
drive-through basket
blessings Holy Saturday
evening, May 1, at 6:00
p.m., and Easter Sunday
morning, May 2, at 10:00
a.m. You are not required
to register for the basket
blessing.
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If you would like your
basket blessed, we would
ask that you:
• Arrive on time;
• Follow the directions of
the parking attendants to
enter the parking lot, park,

and exit once all the blessing has finished;
• When parked, open the window for the basket blessing;
• Stay in your vehicle at all times.
If there are more cars than can be accommodated in the parking lot, additional vehicles will be directed
to wait in the parking lot behind the Shoppers’ Drug Mart until the first group of people have had their
baskets blessed.
We will of course also be doing a virtual blessing of the baskets at the end of the Pascal liturgy on Easter
Sunday morning should you wish to remain at home and bless your own baskets.
• Following the Paschal Divine Liturgy (approximately 10:00 am for those without internet
access), Fr. Gene will bless his basket in the entrance of the Church and encourage our
faithful to gather their families around their own baskets at home.
• Fr. Gene will read the Paschal Blessing Prayers and sprinkle his basket with Holy Water.
At the same time, if you have Holy Water, sprinkle your baskets at home, saying: “In the
Name of the Father and the Son and the Holy Spirit, with the Holy Water you received in
Church on the Feast of Epiphany/Theophany”.

•

The Paschal Blessing prayers are provided below so that you are able to read them
together as a family before the blessing.

Paschal blessing to be used in your home this year if you are unable to watch the service:
1. Sing ‘Christ is Risen from the dead, trampling down death by death, and those in the tombs,
bestowing Life!’ (3 times)
2. Say:
Prayer for the Blessing of Bread (Paska)
O Holy Master, Almighty Father, Pre-eternal
God! Of Your good will deign to bless this
bread with Your Holy Spiritual blessing, that
it would be for those who partake of it unto
salvation of the soul, bodily health,
protection against all physical illness and
every attack of the enemy. Through our
Lord, Jesus Christ, who came down from
heaven, grants life and salvation to the
world, Who lives and reigns with You in the
unity of the Holy Spirit now and ever and
unto the ages of ages. Amen.
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Prayer for the Blessing of the Paschal Lamb
Look down, O Lord Jesus Christ our God, on this fleshmeat and sanctify it, as You sanctified the ram which
faithful Abraham brought to You, and the lamb which Abel offered to You as a whole-offering. Likewise
the fatted calf which You commanded to be slain for Your Prodigal Son when he had returned again to
You; that as he was granted to enjoy Your grace, so too may we enjoy these things sanctified and blessed
by You, for the nourishment of us all. For You are the True Nourishment and the Bestower of good things,
and to You we ascribe glory, together with Your Father Who is without beginning, and Your Most-Holy,
God, and Life-creating Spirit now, and ever and unto ages of ages. Amen.
Prayer for the Blessing of Milk, Butter, and Other Foods
O Master, Lord our God, the Creator and Maker of all things: bless this cheese, butter, eggs and other
foods, and preserve us in Your goodness, that partaking of these, we may be filled with Your gifts, which
You bestow on us ungrudgingly, together with Your unspeakable goodness. For Yours is the dominion and
Yours is the Kingdom and the Power and the Glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now
and ever and unto ages of ages. Amen.
3.

Head of the family greets all around the table with ‘Christ is Risen!’ (3 times)

The blessing and sharing of the Paschal meal are an important and treasured tradition in our homes and
in our Churches. This temporary measure will allow us to participate in and keep our connection with, our
faith as we celebrate the Radiant, Bright and Glorious Resurrection of our Lord, God and Saviour, Jesus
Christ!
BLESSING OF THE GRAVES: Fr. Gene will be contacting Glen Eden Cemetery to determine what may be
allowed for Provody (Grave Blessing) Services. Further information will be given in next week’s bulletin.

Щодо Посвячення Пасок 2021:
Цього року освячення пасок зробиться способом «drive-through» цебто не виходячи з машини.
Освячення пасок відбудуться у Велику суботу, 1 травня, о 18:00, та у Великодню неділю, 2 травня,
після Пасхальної літургії о 10:00. Не потрібно реєструватися для благословення кошиків. Вірні, які
не можуть приїхати на освячення можуть зробити наступне:
•
Якраз після закінчення
Пасхальної літургії (коло 09:30 для
тих, які не мають доступу до прямої
трансляції літургії), о. Євген
поставить свою паску при вході
церкви й запросить усіх вірних
зібратися навколо Ваших власних
кошиків удома.
•
Отець Євген прочитає
Молитви на освячення поживи та
окроплю свій кошик освяченою
водою. В той сам час, Ви зможете
окропити свої паски освяченою
водою, яку ви зберегли від свята св.
Водохреща, промовляючи «В Ім’я
Отця і Сина і Святого Духа.»
Текст Молитов на освячення
поданий в низу, щоб Ви могли їх
прочитати разом зі мною перед
освяченням водою.
Це є Пасхальне благословення, яке
Ви самі можете виголосити цього
року у вашому домі:
1.
Заспівайте:
“Христос
воскрес із мертвих, смертю
смерть подолав і тим, що в
гробах, життя дарував!” (3 рази)
2.
Скажіть:
Молитва на
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Благословення Хліба (Пасок)
Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже! Благозволи освятити хліб цей
Твоїм святим Духовним благословенням, щоб був він всім, що споживають його , на
спасіння душі, на здоров’я тілесне і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу –
через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя й спасіння світові, з
Тобою живе і царює в єдності Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь
Молитва на Благословення Агнця Пасхального

Зглянься, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, на агнця цього й на всі інші страви м’ясні, благослови
й освяти їх, як благословив і освятив єси агнця, що його Тобі привів вірний Авраам, і агнця, що його
Тобі Авель приніс від плодів, також і теля годоване, що його звелів єси заколоти для сина
блудного, що знову повернувся до Тебе. І як той сподобився Твоєї ласки насолодитися, так і ми
від Тебе, цих благословенних і освячених страв споживаючи, Твоє благословення зі здоров’ям всі
одержимо, Чесного ради Хреста Твого й триденного з мертвих воскресіння. Бо Ти є правдива
Пожива й Податель добра, і все благословляєш і освячуєш, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо
з Безначальним Твоїм Отцем і з Пресвятим, і Милосердним і Животворчим Твоїм Духом нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Молитва на
Благословення
Молока, Масла, й Іншої
Поживи
Владико Господи Боже
наш, що все сотворив,
благослови сир, масло,
молоко і з ним яйця й
іншу поживу й нас
збережи в благості
Твоїй,
щоб
ми,
насолоджуючись
цих
Твоїх
щедроподаних
дарів, наситились і
невимовної
Твоєї
благости,
ради
пресвітлого з мертвих
триденного воскресіння
Господа нашого Ісуса
Христа. Бо Твоя є влада
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Отця, і Сина, і Святого
Духа, нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
3.

Голова родини вітає всіх присутніх за святковим столом словами, “Христос Воскрес!”
(3 рази)

Тепер, коли благословення і споживання святкової Великодньої їжі є важливою та улюбленою
щорічною традицією в наших домах та церквах, цього року ми вживаємо ці тимчасові заходи,
щоб зберегти ці традиції та їхній зв’язок з нашою вірою в час, коли ми всі святкуємо Велике,
Світле та Славне Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа!
ЗАМІТКА: о. Євген буде довідатися від кладовище Ґлен Іден що можна і що не можна. На другий
тиждень буде більше інформації у бюлетині.

Propers
02 MAY 2021
SUNDAY OF GREAT AND HOLY PASCHA

Ven. John of the Ancient Caves in Palestine (8th c.) Martyrs Christopher, Theonas,
and Antoninus in Nicomedia (303) Hieromartyr Paphnutius of Jerusalem
St. George the confessor, bp. of Antioch in Pisidia (813-820) St. Tryphon,
Patriarch of Constantinople (933)
______________________________________________________
FEASTAL ANTIPHONS: THE GOOD SHEPHERD pp. 488-490
ENTRANCE HYMN:
In the churches bless God, the Lord from the fountain of Israel.
TROPAR OF THE HOLY RESURRECTION.
Christ is risen from the dead, trampling down Death by death and on those in the tombs, bestowing life.
IPAKOE IN TONE – 4.
Anticipating the dawn, and finding the stone rolled away from the tomb, those who were with Mary
heard from the angel, why do you seek among the dead, as mortal Him, Who abides in everlasting light?
Behold the grave clothes. Go and proclaim to the world that the Lord is risen and has slain death, for He
is the Son of God who saves the human race.
GLORY to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
NOW AND FOREVER and to the ages of ages. Amen.
KONDAK OF THE HOLY RESURRECTION IN TONE – 8.
You did descend into the
tomb, O Immortal One and
destroyed the power of
Hades. You did arise as
victor, O Christ God,
proclaiming to the Myrrh –
Bearing Women “ Rejoice “!
You granted peace to Your
Apostles and bestowed
resurrection upon the fallen.
INSTEAD OF THE TRISAGION
HYMN:
“ As many as have been
baptized into Christ, have
put on Christ. Alleluia.”
PROKEIMEN
PRIEST : “ Let us be attentive
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– Peace be unto all.”
READER : “And to your
spirit.”
PRIEST : “ Wisdom.”
READER : “PROKIMEN IN TONE 8. This is the day which the Lord has made; let us rejoice and be glad in
it.”
CHOIR : “ This is the day which the Lord has made; let us rejoice and be glad in it.”
READER : “ O give thanks unto the Lord for He is Good, for His mercy endures forever.”
CHOIR : “ This is the day which the Lord has made; let us rejoice and be glad in it.”

READER : “ This is the day which the Lord has made.”
CHOIR : “ Let us rejoice and be glad in it.”
THE EPISTLE:
PRIEST: “ Wisdom.”
READER:
“
Announces
Epistle”
PRIEST: “ Let us be attentive.”
READER: “ Reads Epistle”
Acts 1:1-8
Reading 1
The former account I made, O
Theophilus, of all that Jesus
began both to do and teach, 2
until the day in which He was
taken up, after He through the
Holy Spirit
had given
commandments
to
the
Easter 2015
apostles whom He had
chosen, 3 to whom He also
presented Himself alive after His suffering by many infallible proofs, being seen by them during forty days
and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. 4 And being assembled together with them,
He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the Promise of the Father, “which,”
He said, “you have heard from Me; 5 for John truly baptized with water, but you shall be baptized with
the Holy Spirit not many days from now.” 6 Therefore, when they had come together, they asked Him,
saying, “Lord, will You at this time restore the kingdom to Israel?” 7 And He said to them, “It is not for you
to know times or seasons which the Father has put in His own authority. 8 But you shall receive power
when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea
and Samaria, and to the end of the earth.”
ALLELUIARIA
PRIEST : “ Peace be unto you reader.”
READER : “ And to your spirit.”
DEACON : “ Wisdom.”
READER : “ALLELUIA IN TONE 4: Alleluia”
CHOIR : “ Alleluia, Alleluia, Alleluia.”
READER : “ You shall rise up and have pity on Zion. Alleluia.”
CHOIR : “ Alleluia, Alleluia, Alleluia.”
READER : “ The Lord from Heaven has looked upon the earth. Alleluia.”
CHOIR : “ Alleluia, Alleluia, Alleluia (Repeat till censing is done)
GOSPEL:
John 1: 1-17
Reading 1
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was
in the beginning with God. 3 All things were made through Him, and without Him nothing was
made that was made. 4 In Him was life, and the life was the light of men. 5 And the light shines

in the darkness, and the darkness did not comprehend it.6 There was a man sent from God,
whose name was John.
7 This man came for a witness, to bear
witness of the Light, that all through him
might believe. 8 He was not that Light, but
was sent to bear witness of that Light. 9
That was the true Light which gives light to
every man coming into the world. 10 He
was in the world, and the world was made
through Him, and the world did not know
Him. 11 He came to His own, and His own
did not receive Him. 12 But as many as
received Him, to them He gave the right to
become children of God, to those who
believe in His name: 13 who were born, not
of blood, nor of the will of the flesh, nor of
the will of man, but of God.14 And the Word
became flesh and dwelt among us, and we
beheld His glory, the glory as of the only
begotten of the Father, full of grace and
truth.15 John bore witness of Him and cried
out, saying, “This was He of whom I said,
‘He who comes after me is preferred before
me, for He was before me.’”16 And of His
fullness we have all received, and grace for
grace. 17 For the law was given through
Moses, but grace and truth came through
Jesus Christ.
INSTEAD OF “ IT IS TRULY WORTHY…”
The angel cried to the Lady Full of Grace:
Easter 2015
Rejoice, O Pure Virgin. Again I say: Rejoice.
Your Son is risen on the third day from the
tomb, and He has raised up all the dead: Rejoice, all you people.
IRMOS. Shine forth, Shine forth, O New Jerusalem, for the Glory of the Lord has shone upon you. Exult
now and be glad O Zion, and rejoice, O pure Theotokos, in the Rising of the One born of you.
COMMUNION VERSE
“Receive the Body of Christ, taste the Fountain of Immortality. Alleluia, Alleluia, Alleluia.

REMINDER:
Instead of “Blessed is he Who comes…….”
Paschal Tropar: “ Christ is risen from the dead, trampling down death by Death, and on those in the
tombs, bestowing Life.” (1 time)
Instead of “We have seen the True Light:”
Paschal Tropar: “ Christ is risen from the dead..….” (1 time)
Instead of “Let our mouths be filled…….”
Paschal Tropar: “ Christ is risen from the dead..….” (1 time)

Instead of “Blessed be the name…….”
Paschal Tropar: “ Christ is risen from the dead..….” (3 times)
DISMISSAL:
Instead of “Glory to You……..”
Priest: “ Christ is risen from the dead, trampling down death by death.”
Choir: “And on those in the tombs, bestowing Life.” Lord, have mercy. (3x) Master Bless!
Priest: “ May Christ our true God Who rose from the dead, trampling down death by death, and on
those in the tombs bestowing life, through the intercessions of His Most Pure Mother … Lover of
mankind.”
Choir: “ Amen.”
Following the Dismissal: “ Christ is risen from the dead..….” (3 times)
Followed by: “ And He has granted us eternal life, let us bow down before His third – day Resurrection.”
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СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ.
Прп. Івана Старопечерника (VIII). Мчч. Феони, Христофора та Антоніна (303).
Сщмч. Пафнутія, єп. Єрусалимського. Свт. Георгія (Юрія) спов., єп. Антіохії Пісідійської (813-820).
Свт. Трифона, патр. Константинопольского (933)
________________________________________________________________________
СВЯТКОВІ АНТИФОНИ: ДОБРИЙ ПАСТИР ст. 489-491
ВХІДНЕ:
В церквах благословляйте Бога, Господа від джерел Ізраїлевих.
ТРОПАР ВОСКРЕСІННЯ.
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.
ІПАКОЙ НА ГОЛОС 4 – ий.
Світання попередивши і знайшовши камінь одвалений од гробу, ті, Що були з Марією, від ангела
почули: “ Чому шукаєте серед мертвих, як людину, Того, Хто в світлі вічному перебуває? Погляньте
на похоронні пелени, поспішіть й світові звістіте, що воскрес Господь, умертвивши смерть, Він бо є
Син Бога, що спасає рід людський.
СЛАВА Отцю і Сину і Святому Духу
І НИНІ і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
КОНДАК ВОСКРЕСІННЯ НА ГОЛОС 8 – ий.
Хоч і до гробу зійшов єси, Безсмертний, проте пекельну переміг Ти силу, і воскрес єси, як
переможець, Христе Боже, що жінкам мироносицям сказав: “ Радуйтеся “ і спокій дарував Твоїм
Апостолам, а впавшим, подав воскресіння.
ЗАМІСТЬ ТРИСВЯТОГО. Усі ті, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя.
ПРОКИМЕН
ЧИТ.: “ ПРОКИМЕН НА ГОЛОС 8-ий. Цей день сотворив Господь, радіймо й веселімся в нім.”

ХОР. : Цей день сотворив Господь, радіймо й веселімся в нім.”
ЧИТ. : “Прославляйте Господа, бо Він Благий, бо повік милість його.”
ХОР. : “Цей день сотворив Господь, радіймо й веселімся в нім.”
ЧИТ. : “Цей день сотворив Господь.”
ХОР. : “Радіймо й веселімся в нім.”
АПОСТОЛ:
СВЯЩ. : “Премудрість.”
ЧИТ.
: “ Виголошує Апостола.”
СВЯЩ. : “ Будьмо уважні.”
ЧИТ.
: “ Читає Апостол.”
Діян 1:1-8
Зачало 1
Першу книгу я був написав, о Теофіле, про все те, що Ісус від початку чинив та навчав,2 аж до дня,
коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся.3 А по муці Своїй Він
ставав перед ними живий із засвідченнями багатьма, і сорок день їм з'являвся та про Божеє Царство
казав.4 А зібравшися з ними, Він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої,
що про неї казав ви чули від Мене.5 Іван бо водою христив, ви ж охрещені будете Духом Святим
через кілька тих днів!6 А вони, зійшовшись, питали Його й говорили: Чи не часу цього відбудуєш Ти,
Господи, царство Ізраїлеві?7 А Він їм відказав: То не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав
у владі Своїй.8 Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свідками будете в
Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі.
АЛИЛУАЯРІЯ
СВЯЩ. : “Мир тобі читачу.”
ЧИТ. : “ І духові твоєму.”
СВЯЩ. : “Премудрість.”
ЧИТ. : “АЛИЛУЯ НА ГОЛОС 4-ий. Алилуя.”
ХОР. : “ Алилуя, Алилуя, Алилуя.”
ЧИТ. : “ Ти воскреснеш, і змилосердишся над Сіоном. ”
ХОР. : “ Алилуя, Алилуя, Алилуя.”
ЧИТ. : “ Господь із неба землю поглянув.”
”ХОР. : “Алилуя, Алилуя, Алилуя.” (повтори доки закінчиться кадіння)
ЄВАНГЕЛІЯ:
Від Іоана 1:1-17
Зачало 1
Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово.2 Воно в Бога було споконвіку.3 Усе
через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього.4 І життя було в Нім, а життя було
Світлом людей.5 А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його.6 Був один чоловік, що від
Бога був посланий, йому ймення Іван.7 Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про Світло, щоб
повірили всі через нього.8 Він тим Світлом не був, але свідчити мав він про Світло.9 Світлом
правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить на світ.10 Воно в світі було, і світ
через Нього повстав, але світ не пізнав Його.11 До свого Воно прибуло, та свої відцурались Його.12
А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його,13 що
не з крови, ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народились від Бога.14 І Слово
сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як
Однородженого від Отця.15 Іван свідчить про Нього, і кликав, говорячи: Це був Той, що про Нього
казав я: Той, Хто прийде за мною, існував переді мною, бо був перше, ніж я.16 А з Його повноти ми

одержали всі, а то благодать на благодать.17 Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та
правда з'явилися через Ісуса Христа.
Замість ДОСТОЙНО:
”Ангел звістив Благодатній, Чистая Діво, радуйся, і ще раз кажу, Радуйся, Твій Син воскрес на третій
день із гробу і мертвих воздвигнув, люде, веселіться.
ІРМОС. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава бо Господня над Тобою зійшла. Радій нині й
веселися, Сіоне, а Ти, Чистая, красуйся, Богородице, бо Воскрес Народжений Тобою.
ПРИЧАСНИЙ
“Тіло Христове прийміть, із джерела безсмертного споживіть. Алилуя, Алилуя , Алилуя.”
ЗАМІТКА.
Замість “ Благословен, хто йде в І’мя Господнє...........”
Тропар Пасхи: Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах, життя
дарував. (1-раз).
Замість “Ми бачили Світло Істинне.......”
Тропар Пасхи: Христос Воскрес із мертвих........(1-раз)
Замість “Нeхай сповняться уста наші.......”
Тропар Пасхи: Христос Воскрес із мертвих........(1-раз)
Замість “Нехай буде благословенне........”
Тропар Пасхи: Христос Воскрес із мертвих........(3-рази)
ВІДПУСТ. (замість “ Слава Тобі.......”)
Священик: “Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав........”
Хор: “ ......і тим, що в гробах, життя дарував.” Господи, помилуй (3х) Владико, благослови.
Священик: “Христос що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя
дарував, істинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї Матері і всіх Святих, помилує і спасе нас, бо
Він Благий і Чоловіколюбний.”
Хор: Амінь.
По відпусті співаємо: “Христос Воскрес........” (3 рази).
А потім:
“І нам дарував життя вічне, поклоняємось Його тридневному воскресінню.”

