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.DIRECTORY: 
  

Parish Office:  
727– 576 - 1001 

  

Fr. Barytskyy’s Cell Phone: 
 

216-269-6829 
  
  

Parish Office e-mail: 

bbarytskyy@gmail.com  
  

Parish Office Hours:   
Monday through Friday  
 10:00 AM - 2:00 PM   

 
 Parish Hall Rental :   
(727) 576-1001  

  

 Confessions: 
  

Confession  - 15 minutes 

before the Liturgy or by 

request 
 

Baptisms: 
Arrangements must be made by 
parents through the Rectory 
Office to schedule baptisms and 
arrange for Pre-Baptism 
classes. All parents expecting to 
baptize their first child are to 
attend Pre-Baptism classes. 
   
 

Weddings: 
Arrangements should be made 
with a priest through the Rectory 
Office at least six months prior 
to the desired date. All couples 
must attend Pre-Cana classes 
which are normally scheduled in 
March. 
   

Funerals: 
Arrangements are made with the 
Rectory Office through the 
funeral director before 
publication in the newspapers. 

 PALM SUNDAY / КВІТНА НЕДІЛЯ April 10, 2022 

Most Rev. Bohdan J. Danylo, Bishop of St. Josaphat Eparchy in Parma  
     

 Rev. Bohdan Barytskyy, Pastor 

e-mail: bbarytskyy@gmail.com  

Choir Director: Nadia Sawa 

Weekdays: Ukr. - Eng. Cantor:   

                   Irene Popovich 
 

      DIVINE LITURGY SCHEDULE:  

    Sunday:  8:30 AM in English  •  10:00 AM in Ukrainian with Choir 

           Weekdays: 8:30 AM - Holy Days: 9:00 AM & 7:00 PM 
 Please check weekly bulletin   

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

SUNDAY,    April 10   Palm Sunday - THE LORD’S ENTRANCE INTO JERUSALEM  

8:30 AM     Health and Blessing for Parishioners by Fr . Bohdan (Eng.) 

10:00AM   † Ivan & Halyna by Nadia Dudyak (Ukr .) 

Blessing of Pussy Willows and Myrovania following / Благословення лози та 

пальмового віття 

MONDAY, April 11      HOLY WEEK                                       

 

TUESDAY, April 12 

11:00AM Chrism Mass at the Cathedral of St. Jude the Apostle 5815 5th Ave. N., St. Petersburg 

 

WEDNESDAY, April 13    (Confessions after services / сповідь після Літургії) 

6:30 PM   Liturgy of Pre-Sanctified Gifts w/ Holy Anointing of the Sick 

                Літургія наперед Освячених Дарів з Оливопомазанням  

 
THURSDAY, April 14   

9:00 AM Служба Божа Св. Василія Великого з Вечірнею / St. Basil’s Liturgy - Vespers 

                    † Yurij Karavan by Orysia - Anna Karavan (Confession / сповідь) 

7:00 PM  СТРАСТИ - Читання 12 Євангелій / Reading of the 12 Gospels (Ukr. Eng.) 

 

GOOD FRIDAY, April 15   

3:00 PM Вечірня з виставленням Плащаниці / Vespers and procession with the Holy Shroud.  

7:00 PM Єрусалимська Утрення / Jerusalem Matins 

 
SATURDAY, April 16         1:30 PM - 3:30 PM - Confessions - сповідь 

4:00 PM Blessing of Easter Food (in front of the church building)  

                Свячення Пасок (надворі перед церквою) 

5:00 PM  Літургія Св. Василія Великого / St. Basil Liturgy - Transfer of Shroud to Altar 

                    † Anna Nykyforiak by Irene Popovich  
 

SUNDAY, April 17 ПАСХА / THE GLORIOUS AND HOLY SUNDAY OF THE 

RESSURECTION OF OUR LORD, GOD AND SAVIOR JESUS CHRIST  

8:00 AM   Resurrection  Matins & Div. Liturgy / Пасхальна Утреня & Служба Божа (Ukr.)  

                    † Fr. Roman Badiak & Fr. Yaroslaw Shudrak  by Fr . Bohdan 

11:00 AM   Divine Liturgy for Parishioners  by Fr . Bohdan (Eng.) 

This Week’s Readings 

Epistle: Philippians 4:4-9  

Gospel: John 12:1-18 
 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Acts 1:1-8  

Gospel: John 1:1-17 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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Вітаємо парафіян та гостей храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу щедрість для вашої парафії. 

ВЕЛИКОДНІЙ БАЗАР!  

Вербна неділя, 10 квітня по Службах Божих (Паска, голубці, завиванці, вареники) 

 

ПАРАФІЯЛЬНЕ СВЯЧЕНЕ відбудеться в Томину Неділю, 24 квітня, відразу після другої 

Літургії. Квитки на Свячене можна придбати після Літургій або під час під Базару. 
 

ДЯКУЄМО! 

Дякуємо Катерині Гжановскій, Мелінде Нене за їхню працю в щотижневому прибиранні нашого храму. 

Нехай Бог благословить Вас! 

 

ВЕРВИЦЯ: Молитва на Вервиці проводиться кожної неділі о годині 9:30 ранку перед Службою Божою. Щира подяка 

тим, що допомагають провадити вервичку. Важливо пам’ятати всім, що перед і після Службої Божої, слід зберігати 

ТИШИНУ в церкві.  Церква - це дім Божий, а тому не треба заважати концентруватися у молитві тим вірним, які 

моляться перед і після Служби Божої. 

 

Збір коштів! Будьте єдині з Україною! Допоможіть нам зібрати більше коштів для підтримки 

гуманітарних місій. Ми продаємо рюкзаки та футболки (по 20$) та дворові таблички (15$), які можна 

придбати в парафіяльній залі. Дякуємо за те, що ви є єдині з Україною! Дякуємо Андрію та Ліні Сливка за їх 

пожертвування! 

Папа Римський про масові вбивства цивільних в Україні: «Невинна кров взиває до неба»        Джерело: VaticanNews 

Діти з України та прапор із багатостраждальної Бучі нагадали паломникам з різних частин світу про жахіття війни. Папа 

Франциск на загальній аудієнції закликав молитися за невинно вбитих і за припинення війни в Україні.  

«Свіжі новини про війну в Україні, замість того щоб приносити полегшення та надію, засвідчують 

натомість нові звірства, як-от різанину в Бучі. Дедалі жахливіші жести жорстокості, скоєні також проти 

цивільного населення, безборонних жінок і дітей. Це жертви, невинна кров яких взиває до неба та 

благає: “Нехай буде покладено край цій війні! Змусьте зброю замовкнути! Не більше не сіється смерті 

та руйнування!” Помолімося разом за це», – сказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції в 

середу, 6 квітня 2022 року, після чого в залі запанувала молитовна тиша. 

«Вчора, – сказав далі Святіший Отець, – мені саме з Бучі привезли цей прапор». Папа встав і розгорнув прапор, а тоді 

сказав: «Цей прапор прибув з війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі. І тут є також кілька українських дітей, 

які тепер тут разом з нами. Привітаймо їх та молімося разом за них». 

Під щирі оплески паломників на сцену вийшла група дітей, які стали поруч зі Святішим Отцем, який поцілував прапор, а 

тоді сказав: «Ці діти мусіли втікати і прибути до чужої землі: це один із плодів війни. Не забуваймо про них, не 

забуваймо про український народ». 

Папа вручив дітям великодні солодощі, а від них отримав малюнки та подарунки. Після того як діти під оплески 

присутніх повернулися на свої місця, Папа додав: «Це важко бути викоріненими зі своєї землі через війну» 

ДУХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ КВІТНОЇ НЕДІЛІ 
 

Божу місію на землі Господь наш Ісус Христос завершив двома величними  актами, якими є воскресення Лазаря і 
тріюмфальний в'їзд до Єрусалима. Ці  дві події, свідками яких було багато людей, переконливо свідчили 
про  Христове месіянське післанництво та Його божественність. Тріюмф тих двох  світлих подій відчинив також 
браму до останнього акту драми Христового  життя — Його мук і смерти.  
 
Жидівський народ хотів бачити свого Месію в силі і славі. Тож Ісус Христос воскресенням Лазаря і своїм тріюм-
фальним в'їздом до Єрусалима довів свою силу і славу. Прилюдно показав, що Він не тільки пан живої й мертвої 
природи, але й пан людських сердець. Такого тріюмфального походу Єрусалим уже давно не бачив. Це під-

креслює святий євангелист Матей: "І коли Він увійшов у Єрусалим, заметушилося усе місто, питаючи: "Хто це такий?" Народ 
же казав: "Це пророк, Ісус із Назарету в Галилеї" (21, 10-11). 
 
Христова слава тривала коротко, бо за ним, наче тінь, уже йшла зрада Юди, зрада народу, ішла тінь осуду жидівською стар-
шиною, тінь мук, хресної дороги і розп'яття. Ті самі, що сьогодні вигукують: "Осанна", — за кілька днів кричатимуть: "Розпни". 
 
Квітна неділя показує нам нестійкість людської слави та марність земного щастя. Радість і смуток на землі — це дві нероз-
лучні сестри. Тож, коли хочемо колись тріюмфувати з Христом у небі, мусимо спочатку тут, на землі, прожити з Ним страсний 
тиждень і Голготу. А щойно тоді зможемо, як Він, увійти туди, де вічний тріюмф, радість і воскресення. 
                      о. Юліян Катрій, ЧСВВ. "Пізнай свій обряд" 

https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2022-04/papa-zaklyk-6-kvitnya-ukrajina.html?fbclid=IwAR1KeoBD84biYwNsXywygFcM9a_cCnCBCfHzNv0J-r749FxRHIGOKnMob1E
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0PDoX_YhpRNxmAAIHGjzbkF/SIG=1317ckiqb/EXP=1301608280/**http%3a/web.mac.com/lubap/Ukrainian_Easter/Traditions_files/droppedImage_1.png
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Welcome all parishioners and visitors to our Church Epiphany of Our Lord.  May the Lord God bless us as we gather in prayer. 

EASTER BAZAAR! Palm Sunday, April 10, after  the Divine Liturgies. Pascha bread, stuffed 

cabbage, rolls: nut, poppy seed, apricot, prune; varenyky. 

 

THE PARISH SVIACHENE will take place on Thomas Sunday, April 24 after second Liturgy. 

Tickets will be available for purchase in the church vestibule after each Liturgy this and next 

Sunday. 

 
LENT AND FAST: Pray the ROSARY with us every Sunday  before the 10:00 Divine Liturgy. Many thanks to 

those who help in leading this devotion. It is very important for everybody to keep SILENCE in the Church before and 

after the Divine Liturgy.  The Church is the house of God.  Please do not interrupt those faithful who try to concentrate on prayer 

before and after the Liturgy. 

THANK YOU! Catherine Gzhanovsky and Melinda Nene for  their  wor k in the weekly cleaning of our  

church.  "Sanctify those who love the beauty of your house". May the Lord generously bless you! May God 

bless you! 

 

MONETARY DONATIONS FOR UKRAINE!  We are extremely grateful for  your  generous 

donations and support in helping the courageous people of Ukraine at this difficult time. We will continue 

receiving monetary donations at our parish or  through  our parish website:  

https://www.epiphanyukrch.com/      May God bless you all!  

 

FUNDRAISER!   Stand United with Ukraine! Help us to r aise more funds to suppor t humanitar ian effor ts. We 

are selling backpacks and t-

shirts ($20 each) and yard 

signs ($15 each) that can 

purchased at the parish hall. 

Sorry, at this moment we're 

not shipping or delivering. 

Thank you for standing united 

with Ukraine!  Thank you to 

Andrew Slywka for donating 

them! 
 

Collections: April 4, 2022  

1st D. Liturgy - $761.00    2nd D. Liturgy - $704.00    Building Fund - $445.00  

Candles: - $43.00     Hall rental:- $850.00  Mission - $25.00  

     Total: $2,828.00      

May God bless and reward your generosity you show to Him and this Parish! 

REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR LAST WILL  AND  

TESTAMENT! 

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО СВОЮ ПАРАФІЮ В СВОЇХ ЗАПОВІТАХ! 

 Palm Sunday  

oday’s feast celebrates the arrival of Jesus at His final destination: Jerusalem. As He entered the city, He 

was met by the people bearing palm branches in their hands and acclaiming Him as the King of Israel, who 

comes in the name of the Lord.  
 

s we celebrate Palm Sunday, we are summoned to behold our King. We are called to behold and acclaim 

Jesus as our King not only as the one who comes to us riding on a colt on this particular day. But as the one 

who comes to us in power and glory unceasingly, in every Divine Liturgy, as we receive the Holy Eucharist; 

in every Sacrament that we receive; in every act of love and mercy that we perform; in every moment that we become aware of 

His presence and recognize Him as our King and God. 
 
    alm Sunday calls us to behold our King – the Suffering Servant – who comes to Jerusalem to suffer and die on the cross 

for our sins and who invites us to pick up our crosses daily and follow Him.  
 
    alm Sunday calls us to behold our King and accept His Kingdom, the Kingdom of God. This Kingdom is a present reality 

that we are called to be aware of and to make the goal and content of our Christian life. 
 
    s we celebrate the triumphal entrance of Jesus into Jerusalem and behold and acclaim Him as our King, we take home with 

us a branch of pussy willow. May it be for us a reminder that Jesus comes to us in the name of the Lord unceasingly, and let us 

be aware of His constant presence in our life. 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0PDoX_YhpRNxmAAIHGjzbkF/SIG=1317ckiqb/EXP=1301608280/**http%3a/web.mac.com/lubap/Ukrainian_Easter/Traditions_files/droppedImage_1.png




Official Announcement  

Chancellor for Canonical Affairs 

 

Chrism Mass 

Please mark your calendars for this year’s Chrism Mass, to take place on Tuesday, April 12, 2022, 
beginning at 11:00 a.m., at the Cathedral of St. Jude the Apostle, 5815 5th Ave. N., St. Peters-
burg. Please note the change in the starting time. Most Reverend Gregory L. Parkes, Bishop of 
St. Petersburg, will be the principal celebrant and homilist. 
  
This year’s Chrism Mass will be open to the public. It will also be broadcast via livestream on our 
diocesan website beginning at 11:00 a.m. Individual pastors will receive the blessed oils on behalf 
of their parishes. 
  
As is customary during each year’s Chrism Mass, priests observing their 25th, 40th, 50th, 60th and 
65th anniversaries of ordination will be honored. Please note: If you are celebrating one of the 
aforementioned anniversaries and your name does not appear in the list below, or if you know of a 
priest in our diocese who should be included on this list, please provide this information to Maria 
Gonzalez in the Chancellor’s Office. Phone: 727-341-6831. 
  
This year, fifteen priests will be honored. Our Jubilarians are as follows: 

25th Anniversary 

Rev. Bohdan Barytskyy 

Rev. Jose Furtado 

Rev. Wayne C. Genereux 

Rev. Daniel R. Kayajan     
Rev. Kenneth J. Malley 

Rev. Martin Okoro 

Rev. Franco Pinto, S.D.B. 
Rev. Allan C. Tupa 

       
40th Anniversary 

Rev. James P. Horan, S.D.B. 
Rev. Edward H. Lamp 

Rev. Charles Leke Nkafu 

  
50th Anniversary 

Rev. Belisario Riveros 

  
60th Anniversary 

Rev. Msgr. Thomas F. Earner 
Rev. Msgr. David Greka 

  
65th Anniversary 

Rev. Msgr. Michael F. Devine 

 

Congratulations to all!  



 PALM SUNDAY  

First Antiphon:  
I love the Lord, because He listened to my voice in supplication.  

Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us.  

For He turned an ear to me on the day I called.  

Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us.  

I was caught by the cords of death; the snares of Sheol had seized me.  

Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us.  

I felt agony and dread, and I called on the name of the Lord.  

Through the prayers of the Mother of God, O Savior, save us.  

Third Antiphon:  
Give thanks to the Lord, for He is good; His love endures forever.  

Troparion: O Chr ist our  God, You confirmed the resur rection of all before the time of Your  passion by 

raising Lazarus from the dead. Therefore, we, as the children of Israel carry the symbols of victory and cry out 

to You, the Conqueror of Death: Hosanna in the highest! Blessed is He who comes in the name of the Lord.  

Let the house of Israel say: His love endures forever.  

Troparion: O Chr ist our  God, You confirmed the resur rection of all before the time of Your  passion by 

raising Lazarus from the dead. Therefore, we, as the children of Israel carry the symbols of victory and cry out 

to You, the Conqueror of Death: Hosanna in the highest! Blessed is He who comes in the name of the Lord.  

Let the house of Aaron say: His love endures forever.  

Troparion: O Chr ist our  God, You confirmed the resur rection of all before the time of Your  passion by 

raising Lazarus from the dead. Therefore, we, as the children of Israel carry the symbols of victory and cry out 

to You, the Conqueror of Death: Hosanna in the highest! Blessed is He who comes in the name of the Lord.  

Let those who fear the Lord say: His love endures forever.  

Troparion: O Chr ist our  God, You confirmed the resur rection of all before the time of Your  passion by 

raising Lazarus from the dead. Therefore, we, as the children of Israel carry the symbols of victory and cry out 

to You, the Conqueror of Death: Hosanna in the highest! Blessed is He who comes in the name of the Lord.  

Entrance Hymn:  
Blessed is He who comes in the name of the Lord; we bless You from the house of the Lord. God is the Lord 

and has revealed Himself to us.  

  

Troparion (1): O Chr ist our  God, You confirmed the resur rection of all before the time of Your  passion 

by raising Lazarus from the dead. Therefore, we, as the children of Israel carry the symbols of victory and cry 

out to You, the Conqueror of Death: Hosanna in the highest! Blessed is He who comes in the name of the 

Lord.  

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

Troparion (4): We have been bur ied with You through baptism, O Chr ist our  God, and we have be-

come worthy of immortal life by Your resurrection. So we cry out to You: Hosanna in the highest! Blessed is 

He Who comes in the name of the Lord.  

Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (6): In heaven You are car r ied upon a throne; on ear th You rode upon a colt, O Chr ist our  

God. You received the praise of Angels and the hymns of children crying out to You: Blessed is He Who 

came to restore Adam.  

 

Prokimenon (4): Blessed is He Who comes in the name of the Lord; God is the Lord and has revealed 

Himself to us.  

Verse: Give thanks to the Lord, for  He is good; for  His love endures forever .  

Prokimenon (4): Blessed is He Who comes in the name of the Lord; God is the Lord and has revealed 

Himself to us. 



Epistle: Reading of the Epistle of St. Paul to the Philippians (Phil 4,4-9)  
Brethren: Rejoice in the Lord always. I shall say it again: rejoice! Your kindness should be known to 

all. The Lord is near. Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiv-

ing, make your requests known to God. Then the peace of God that surpasses all understanding will 

guard your hearts and minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, 

whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is gracious, if there is any excellence 

and if there is anything worthy of praise, think about these things. Keep on doing what you have 

learned and received and heard and seen in me. Then the God of peace will be with you.  

Alleluia Verses:  
Verse: Sing a new song to the Lord, for  He has worked wonders.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: All the ends of the ear th have seen the salvation of the Lord.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Jn 12,1-18)  
Six days before Passover Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the 

dead. They gave a dinner for him there, and Martha served, while Lazarus was one of those reclining 

at table with him. Mary took a liter of costly perfumed oil made from genuine aromatic nard and 

anointed the feet of Jesus and dried them with her hair; the house was filled with the fragrance of the 

oil. Then Judas the Iscariot, one [of] his disciples, and the one who would betray him, said, “Why was 

this oil not sold for three hundred days’ wages and given to the poor?” He said this not because he 

cared about the poor but because he was a thief and held the money bag and used to steal the contribu-

tions. So Jesus said, “Leave her alone. Let her keep this for the day of my burial. You always have the 

poor with you, but you do not always have me.” The large crowd of the Jews found out that he was 

there and came, not only because of Jesus, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. 

And the chief priests plotted to kill Lazarus too, because many of the Jews were turning away and be-

lieving in Jesus because of him.  

On the next day, when the great crowd that had come to the feast heard that Jesus was coming to Jeru-

salem, they took palm branches and went out to meet him, and cried out: “Hosanna! Blessed is he who 

comes in the name of the Lord, [even] the king of Israel.” Jesus found an ass and sat upon it, as is 

written: “Fear no more, O daughter Zion; see, your king comes, seated upon an ass's colt.” His disci-

ples did not understand this at first, but when Jesus had been glorified they remembered that these 

things were written about him and that they had done this for him. So the crowd that was with him 

when he called Lazarus from the tomb and raised him from death continued to testify. This was [also] 

why the crowd went to meet him, because they heard that he had done this sign.  

It is truly right… (Or the Hirmos of the Feast):  
O My soul, extol the Lord Who sat upon the colt.  

Hirmos: God the Lord has appeared to us. Let us celebrate the Feast, and let us rejoice and extol 

Christ. With palms and branches in hand, let us raise our voices to Him in praise, saying: Blessed is 

He Who comes in the name of the Lord, our Savior.  

Communion Verse:  
Blessed is He Who comes in the name of the Lord. God is the Lord and has revealed Himself to us.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



КВІТНА НЕДІЛЯ  
Антифон 1:  
Я люблю Господа, бо Він почув мій голос і благання.  
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.  

Бо прихилив до мене Своє вухо, тому взиватиму до Нього всі дні мої.  
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.  

Обвили мене пута смерти, сіті Шеолу мене вхопили.  
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.  

Журба й горе на мене навалились. І я прикликав ім’я Господнє.  
Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.  

Антифон 3:  
Дякуйте Господеві, бо добрий, милосердя Його повіки.  
Тропар (1): Щоб завірити загальне воскресіння, Ти, Христе Боже, перед Своїми страстями вос-

кресив із мертвих Лазаря. Тож і ми, як діти, несучи знамена перемоги, кличемо до Тебе, переможця 
смерти. Осанна на висотах, Благословенний, хто йде в ім’я Господнє!  

Хай скаже дім Ізраїля, бо добрий, милість Його повіки.  
Тропар (1): Щоб завірити загальне воскресіння, Ти, Христе Боже, перед Своїми страстями вос-

кресив із мертвих Лазаря. Тож і ми, як діти, несучи знамена перемоги, кличемо до Тебе, переможця 
смерти. Осанна на висотах, Благословенний, хто йде в ім’я Господнє!  

Хай скаже дім Арона, бо добрий, милість Його повіки.  
Тропар (1): Щоб завірити загальне воскресіння, Ти, Христе Боже, перед Своїми страстями вос-

кресив із мертвих Лазаря. Тож і ми, як діти, несучи знамена перемоги, кличемо до Тебе, переможця 
смерти. Осанна на висотах, Благословенний, хто йде в ім’я Господнє!  

Хай скажуть ті, що Господа бояться, бо добрий, милість Його повіки.  
Тропар (1): Щоб завірити загальне воскресіння, Ти, Христе Боже, перед Своїми страстями вос-

кресив із мертвих Лазаря. Тож і ми, як діти, несучи знамена перемоги, кличемо до Тебе, переможця 
смерти. Осанна на висотах, Благословенний, хто йде в ім’я Господнє!  

Малий Вхід:  
Благословенний Той, що приходить в ім’я Гопсподнє! З дому Господнього ми вас благословляєм. 
Бог Господь і явився нам.  

 
Тропар (1): Щоб завірити загальне воскресіння, Ти, Христе Боже, перед Своїми страстями вос-

кресив із мертвих Лазаря. Тож і ми, як діти, несучи знамена перемоги, кличемо до Тебе, переможця 
смерти. Осанна на висотах, Благословенний, хто йде в ім’я Господнє!  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  
Тропар (4): Разом з Тобою, Христе Боже наш, поховані у хрищенні, Твоїм воскресінням сподо-

бились ми безсмертного життя. Тому, співаючи, кличемо: Осанна на висотах, благословенний, хто 
йде в ім’я Господнє!  

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.  
Кондак (6): На престолі в небі, на осляті ж їдучи на землі, Христе Боже, прийняв Ти від ангелів 

хвалу і спів дітей, які виголошували Тобі, Благословенний Ти, що йдеш підняти Адама!  
  

Прокімен (4): Благословенний Той, що приходить в ім’я Господнє!  
Стих: Дякуйте Господеві, бо добрий; милосердя Його повіки.  
Прокімен (4): Благословенний Той, що приходить в ім’я Господнє!  



Апостол: До Филип’ян послання св. апостола Павла читання. (Флп. 4,4-9)  

Браття, радуйтеся завжди у Господі; знову кажу: Радуйтеся! Хай ваша доброзичливість буде 

всім людям відома. Господь близько! Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові 

ваші прохання молитвою і благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлен-

ня, берегтиме серця й думки ваші у Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що лиш правдиве, що 

чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе, коли якась чеснота чи щобудь по-

хвальне, - про те думайте! Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені - те 

чиніте, і Бог миру буде з вами.  

Апостольські Стих (Алилуя):  

Стих: Співайте Господеві нову пісню, бо Він учинив чуда.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Євангелія: (Ів 12,1-18)  

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 три-

ста 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 про-

мовив: “Лиши її. На день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою пов-

сякчас, мене ж матимете не завжди.” Тим часом дізналася сила народу, що він там, то й посхо-

дились - не тільки Ісуса ради, а й щоб 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 назустріч 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 такс 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 

назустріч: довідався бо, що він учинив те чудо.  

Достойно:  
Величай, душе моя, Христа, що сидить на осляті.  

Ірмос (4): Бог Господь - появився нам, готуйте свято і, радіючи, прийдіть звеличаймо Христа 

з гілками і лозою, співаючи. Благословенний, хто йде в ім’я Господа, Спаса нашого!  

Причасний Стих:  
Благословенний Той, що приходить в ім’я Господнє! Бог - Господь і явився нам.  

Алилуя, Алилуя, Алилуя.  


