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 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. 

Fourth Sunday of Pascha of the Paralytic  April 25, 2021 

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. Cantors: Mykhaylo Golowko  

                                                        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 

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 

SUNDAY, April 25   Fourth Sunday of Pascha of the Paralytic  

+The Holy Apostle and Evangelist Mark (54-68).  

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

10:00AM † Ivan & Halyna Schurko by Dudyak Family (Ukr) 

                 Health and Birthday Blessing for Lusia Sawa by Nadia Sawa 

 

MONDAY, April 26       
8:30 AM   † Sofia Bocznewycz—2nd Ann. by Roman Bocznewycz 

 

TUESDAY, April 27   
8:30 AM   Health and Blessing for Joseph & Dorothy Viola by Soltis Family 

 

WEDNESDAY, April 28     Mid-Pentecost  

8:30 AM   † Yurij Karawan by Family 
7:00 PM  Молебен до Богородиці / Moleben to the Mother of God - (May Devotions)  

 

THURSDAY, April 29   

8:30 AM   † Joan Kitko by Theresa Galante 

 

FRIDAY, April 30   

8:30 AM   † Fr. Roman Badiak by Fr. Barytskyy & Family 

 

SATURDAY, May 1       

 8:30 AM  Health and Blessing for Melissa Seib by Bill & Barbara Wis 

 

SUNDAY, May 2  Fifth Sunday of Pascha - of the Samaritan Woman  

The Holy Apostle and Evangelist Mark (54-68).  

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

10:00AM †  Lusha Arvin - 9 Ann. by Donna Radzibaba Kulba (Ukr) 
Roses & Rosee  

Celebrating the Ladies of our Parish 

This Week’s Readings 

Epistle: Acts 9:32-42  

Gospel: John 5:1-15 

 

Next Week’s Readings: 

Epistle: 11:19-26, 29-30 

Gospel: John 4:5-42 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для нашої парафії. 

Неділя Розслабленого 
У четверту неділю після Пасхи Церква згадує чудесне зцілення розслабленого Господом Ісусом Христом 

в другий рік Його євангельської проповіді. 

«При Овечій купелі лежала немічна людина і, бачивши тебе, Господи, кликала: Не маю чоловіка, що 

вкинув би мене в зрушені води! Бо коли я доходжу, то інший мене випереджує і стає здоровим, а я далі 

лежу немічний. І змилувався Спас та й каже до нього: Задля тебе я став людиною, заради тебе я 

воплотився, а ти кажеш: – Не маю чоловіка. Візьми твою постіль і ходи!» 

Сьогодні Христос говорить до кожного з нас: Задля тебе я став людиною, заради тебе я воплотився, а ти кажеш: – не 

маю нікого, хто допоміг би мені, хто зрозумів би мене, не маю нікого, хто вирішив би мої проблеми, хто би забрав 

від мене мій біль, не маю нікого… Заради тебе я витерпів страсті, смерть і погребення, а ти кажеш: – не можу більше 

нести свій хрест, не можу більше зносити труднощів життя, не можу більше так жити… Заради тебе я воскрес і 

дарував тобі вічність, а ти кажеш: — не маю часу, не маю можливостей, не маю бажання… Якщо, отже, ти 

залишаєшся у своїй недузі, перебуваючи розслабленим, що міг більше я для тебе зробити? 

Неділя Розслабленого виявляє нам гріх як причину страждань і Христа, як Джерело сили і оздоровлення. У зціленні 

розслабленого ми бачимо благовість про силу і славу Христа розп’ятого і воскреслого, Який освітив всесвіт світлом 

свого Воскресення, і Який для всіх нас – «Божа сила і Божа мудрість» (1 Кор 1, 23-24). 

 

ДЕНЬ МАТЕРІ - 9 травня  

Цього року маєте можливість вшанувати свою матір, бабусю, тітку, сестру чи іншу особливу жінку у 

вашому житті (живу чи померлу) даром Божественної літургії. 

Починаючи з цієї неділі, спеціальні листівки на День матері можна придбати у волонтерів в 

вестибюлі храму або в парафіяльному офісі за пожертву в розмірі 10 доларів, або виповніть конверт 

“Mother’s Day” який ви маєте вдома і напишіть виразно ім’я та прізвище матері, чи жива чи покійна, 

та надішліть до парафії. Імена матерів будуть опубліковані у парафіяльному б’юлетні. 

 

UKRAINAIN AMERICAN YOUTH ASSOCIATION 

25 квітня 1946р. стало початком відродження СУМу в діаспорі. У зв’язку з 75-літтям 

відновлення діяльності СУМу в Діаспорі, у цей самий день в цьому році (25 квітня 2021р.), 

Світова Управа СУМу оголосила День Сумівської молитви. 

 

On April 25, 1946 the ideals of CYM were reborn in the Diaspora. 75 years on from this day the 

World Executive of CYM have announced the 25th April 2021 to be an International Day of prayer 

for CYM and its members. 

 

МАЇВКА 

Протягом місяця травня ми в нашій святині молитовно вшановуємо Пречисту Богородицю, під опіку якої 

наш народ був відданий ще тисячу років тому і посвяту якій ми відновили з благословення Блаженнішого 

Святослава.  Кожної середи служиться молебен о 7-ій годині вечора.  

 

РАДІСТЬ ВОСКРЕСІННЯ: В традиції нашої Церкви клякання символізує покуту та покаяння. Тому-то в 

часі посту ми багато клякали та били поклони. Великдень – це час радості з воскреслим Ісусом, тому Свята Церква 

навчає нас не клякати у дні від Воскресіння до Зіслання Святого Духа.  

ЗАЗНАЧТЕ КАЛЕНДАР! БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ  

Квитки  є в продажі. Ви можете придбати їх від нашої парафіянки - Ірини Караван.  

Тел:727-248-7881, або купити онлайн: https://www.eventbrite.com/ Це буде неймовірний вечір 

української музики! Всі кошти від продажу квитків підуть на допомогу пораненим українським 

військовим.  

 

ДЯКУЮ всім нашим парафіянам і гостям, які в цей складний час пам’ятають про свою 

парафію і духовну Матір - Церкву та складають щедрі датки.   

Нехай Господь воздає Вам сторицею! 



Collections: April 18, 2021 

D. Liturgy:                                 $849.00     

Special donation:                       $200.00                      

Diocesan Off:                             $4.00 

Candles:                                     $56.00                                                            

Initial Off:                                  $20.00 

Total:                                          $1, 129.00 
 

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! 
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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.  

 

Mother’s Day Divine Liturgy Cards 

This year consider honoring your mother, grandmother, aunt, sister or other special woman in your life (living 

or deceased) with the gift of a Divine Liturgy. 

Starting this Sunday, Special Mother’s Day cards can be obtained from the volunteers outside or from 

the parish office for a suggested donation of $10 or please send names in your Mother’s Day envelope. The 

names will be published in the parish bulletin. 

 
Roses & Rosee  

Celebrating the Ladies of our Parish 

Everyone is welcome to join in the celebration on Sunday, May 2nd after the 10am Liturgy. 
Donation: $10.00  

*Free glass of rosee for every lady    

MAY DEVOTIONS 

May is a month dedicated to our Blessed Virgin Mary. We should all honor her during this month by praying the 

rosary, placing flowers before her icon or statue and praying to her especially during this month.  

In our church, the Moleben service will be prayed each Wednesday at 7:00pm throughout the month of May.  

 

EASTER CALLS FOR A CHANGE: There is NO kneeling during the entire Easter Season - from Easter 

Sunday until Pentecost Sunday. Kneeling has been our position of prayer during the Holy Season of the Great Fast 

(Lent) as the expression of our humility and our repentance. Standing will be our position of prayer as an expression 

of joy, victory and our belief in the Resurrection of Our Lord. We always stand for the singing of "Christ is Risen..." 

Mark Your Calendars!  
Revived Soldiers Ukraine presents Memorial Day Charity Concert  

Sunday, May 30, 2021 at 12:30PM - 2:30 PM  

Epiphany of Our Lord Ukrainian Catholic Parish Hall 434 90th Ave N. St. Petersburg, FL  

Oksana Mukha charitable concert by Revived Soldiers Ukraine 
 

МОЛІМОСЬ ЗА НАШИХ СТАРШИХ І НЕМІЧНИХ ПАРАФІЯН 

PLEASE PRAY FOR OUR ELDERLY AND    

         PARISHIONERS WHO ARE ILL OR RECOVERING 

Просимо подавати імена своїх рідних або знайомих, котрі перебувають у стані 

хвороби та потребують нашої молитовної допомоги щодо швидкого одужання.  

Please remember in your prayers all the sick and hospitalized members from our parish: 

Barbara & Bill Wis. 

Please notify your priest if some member of your family is hospitalized or would like to 

receive the sacraments at home. May God bless and restore their health. 

ОГОЛОШЕННЯ В БЮЛЕТЕНІ 

Хочете, щоб про Ваш бізнес чи послуги дізналося більше людей?! 

 Подайте свою бізнес картку чи оголошення до парафіяльного бюлетеня!  

Це добра нагода допомоги для Церкви і вашого бізнесу.  

 Тільки у співпраці можна здобути багато!   

Якщо Ви маєте бажання скористати з нашого бюлетеня для успішності 

вашого бізнесу, просимо звертатися до священика за телефоном 727 - 576 - 

1001 або пишіть через парафіяльний вебсайт: https://

www.epiphanyukrch.com/ 



Mother’s Day Divine Liturgy Cards 

This year consider honoring your mother, 

grandmother, aunt, sister or other special wom-

an in your life (living or deceased) with the gift 

of a Divine Liturgy. 

 

Starting this Sunday, Special Mother’s Day 

cards can be obtained from the volunteers 

outside or from the parish office for a sug-

gested donation of $10. 



Roses & Rosee  
Celebrating the Ladies of 

our Parish 

Everyone is welcome to join in the 
celebration on Sunday, May 2

nd
 after 

the 10am Liturgy.  
 

Donation: $10.00  

*Free glass of rosee for every lady    



 

 



AMORIS LAETITIA – Радість любові 

Папа Франциск оголосив рік роздумів над своїм Апостольським зверненням на тему 

родини: «Amoris Laetitia», тому Церква, бере до уваги цю ініціативу Святішого Отця, яка має 

на меті охопити та реалізуватись у кожній парафії, єпархії та сім’ї. Сім’я, як домашня 

Церква, заслуговує на рік святкувань, щоб її можна було поставити в центр душпастирської 

опіки. 

Метою цього особливого року сім’ї є роздуми та ділення змістом цього Апостольського 

звернення; проголошування про те, що Таїнство Подружжя є даром; створення 

можливостей для сімей утверджуватися у місії євангелізації; інформування молоді про 

важливість виховання в правді, любові та в даруванні себе; розширити бачення та сферу 

застосування сімейного апостольства. 

Щомісяця ми пропонуватимемо роздуми над зверненням Святішого Отця Папи Франциска в 

«Amoris laetitia», щоб допомогти нашим сім’ям рости та святкувати протягом цього 

надзвичайного року. Цього місяця ми розмірковуємо над радістю в сім’ї: 

Радість – це ознака Божої любові. Для того, щоб віддзеркалювати Бога 

у нашому родинному житті, ми покликані виявляти радість, розвиваючи наші 

стосунки з Христом. 

Ми радіємо добру інших, коли бачимо та шануємо їхню гідність, здібності та добрі справи. 

Цю радість неможливо переживати для тих, хто завжди порівнює себе з іншими та 

конкурує, навіть зі своїм подругом чи з дружиною, таємно радіючи їхнім невдачам. Коли 

любляча людина робить добро для інших або бачить, що інші є щасливі, тоді вона сама 

щаслива і таким чином віддає славу Богові, бо «Бог любить тих, хто ділиться радо з 

іншими» (2 Кор. 9: 7). Наш Господь особливо цінує тих, хто знаходить радість у щасті інших. 

Якщо нам не вдається навчитися радіти щастю інших людей і лише зосереджуватися, 

насамперед, на власних потребах, ми прирікаємо себе на безрадісне існування, бо, як 

сказав Ісус, «більше щастя давати, ніж брати» (Діян. 20:35). Сім’я завжди повинна бути 

місцем, де радість одного з її членів стає радістю усіх. Роздумаймо над такими питаннями 

стосовно нашої родини: 

1. Які радісні події пережила наша родина? Як постійно творити радісну атмосферу вдома? 

2. Чи могли б ми більш радо дарувати та менше скаржитися? Чи могли б ми менше 

зосереджуватись на власних потребах, а більше на потребах наших рідних? Чи могли б 

ми творити атмосферу любові у нашій сім’ї через приємне спілкування та компліменти 

одні одним? Чи могли б ми більше дарувати посмішок нашим рідним? 

3. Чи ми базуємо своє життя на радісному усвідомленні того, що ми улюблені сини та 

дочки Божі? Чи ми дозволяємо, щоб щось нас відволікало від радості Євангелія? Чи це 

тривога, чи страх чи нетерпеливість? Як молитва може нам у цьому допомогти? 



AMORIS LAETITIA —THE JOY OF LOVE AND FAMILY 

The Church is celebrating the Year “Amoris Laetitia Family” an initiative of Pope 
Francis, which aims to reach and be implemented in every parish, diocese and fami-
ly.  The family (as the Domestic Church) deserves a year of celebrations, so that it can 
be placed at the center of commitment and care from every pastoral and ecclesial reality. 

Goals of this Special Year of the Family are: share the content of the Apostolic Exhortation; 
proclaim that the Sacrament of Marriage is a gift; enable families to become active agents of 
the family apostolate; make young people aware of the importance of formation in the truth 
of love and in the gift of self; and broaden the vision and scope of the family apostolate. 

Each month, we will provide a Meditation from Pope Francis’ Amoris Laetitia to help our 
families grow and celebrate during this extraordinary year.  This month we reflect on JOY 

within the family: 

Joy is an attribute of God’s divine love.  To reflect God in our family life, we are called 
to be joyful by developing our relationship with Christ. 

We rejoice at the good of others when we see their dignity and value their abilities and good 
works.  This is impossible for those who must always be comparing and competing, even 
with their spouse, so that they secretly rejoice in their failures.  When a loving person can do 
good for others, or sees that others are happy, they themselves live happily and in this way 
give glory to God, for “God loves a cheerful giver” (2 Cor 9:7).  Our Lord especially appreci-
ates those who find joy in the happiness of others.  If we fail to learn how to rejoice in the 
well-being of others and focus primarily on our own needs, we condemn ourselves to a joy-
less existence, for, as Jesus said, “it is more blessed to give than to receive” (Acts 
20:35).  The family must always be a place where, when something good happens to one of 
its members, they know that others will be there to celebrate it with them.  Let us reflect and 
meditate on the following questions in reference to our family: 

1. What are some joys we have experienced in our family? Are there ways to build upon 

these joys to create a more joyful home? 

2. In what ways could we add more joy to our family? Could we be more cheerful in giving 
and 

complain less?  Could we focus less on our own needs and more on the happiness of a 
family 

member?  Could we rejoice in our family’s love by affirming each other more with 

compliments?  Could we smile more at our family members? 

3. Do we base our lives on the joyful awareness that we are beloved sons and daughters of 
God, 

or do we let something rob us of the joy of the Gospel?  What is it that robs us?  Is it anxiety, 

fear or impatience?  How might prayer help with these things? 



  SUNDAY OF THE PARALYTIC  

(Fourth Paschal Sunday)  

THE HOLY APOSTLE AND EVANGELIST MARK  
Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

Troparion and Kontakion:  
Troparion (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 firstborn of the dead; He saved us from the abyss of Hades and granted great 

mercy to the world.  

Troparion (3): Learning from Peter the chief apostle you too became an apostle of Christ, and shone on various lands 

like the sun. O blessed one, adornment of Alexandrians, through you Egypt was freed from deceit. For you are a pillar 

of light for the Church enlightening all with your teaching of the Good News. Therefore, we feast your memorial, O 

Mark divinely inspired. Ask God whom you preached to all to grant our souls forgiveness of sins.  

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

Kontakion (2): You received from on high the grace of the Spirit, and destroyed the snares of the orators, O Mark, 

most glorious apostle. You caught the nations and brought them to the Master by preaching to them the divine Good 

News.  

Now and for ever and ever: Amen.  

Kontakion (3): With Your divine protection, O Lord, as You once raised the paralytic, now lift up my soul paralyzed 

with all kinds of sin and evil deeds of wickedness, so that, as saved, I may cry out to You: Glory be to Your might, O 

merciful Christ!  

Prokimenon:  
Prokimenon (1): May Your kindness, O Lord, be upon us who have put our hope in You.  

Verse: Exult, you just, in the Lord; praise from the upright is fitting.  

Prokeimenon (8): Their utterance has gone forth into all the earth, and their words unto the ends of the world.  

Verse: The heavens tell the glory of God, and the firmament declares the work of His hand.  

Epistle:  
Reading of the Acts of the Holy Apostles.  

(Acts 9,32-42)  
In those days, as Peter was passing through every region, he went down to the holy ones living in Lydda. There he 

found a man named Aeneas, who had been confined to bed for eight years, for he was paralyzed. Peter said to him, 

“Aeneas, Jesus Christ heals you. Get up and make your bed.” He got up at once. And all the inhabitants of Lydda and 

Sharon saw him, and they turned to the Lord. Now in Joppa there was a disciple named Tabitha (which translated means 

Dorcas). She was completely occupied with good deeds and almsgiving. Now during those days she fell sick and died, 

so after washing her, they laid [her] out in a room upstairs. Since Lydda was near Joppa, the disciples, hearing that Peter 

was there, sent two men to him with the request, “Please come to us without delay.” So Peter got up and went with 

them. When he arrived, they took him to the room upstairs where all the widows came to him weeping and showing him 

the tunics and cloaks that Dorcas had made while she was with them. Peter sent them all out and knelt down and prayed. 

Then he turned to her body and said, “Tabitha, rise up.” She opened her eyes, saw Peter, and sat up. He gave her his 

hand and raised her up, and when he had called the holy ones and the widows, he presented her alive. This became 

known all over Joppa, and many came to believe in the Lord.  

Alleluia Verses:  
Verse: I will sing forever of Your love, O Lord; through all ages my mouth will proclaim Your truth.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: Of this I am sure, that Your love lasts forever, that Your truth is as firmly established as the heavens.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: The heavens shall confess Your wonders, O Lord, and Your truth in the church of the saints.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: God is glorified in the assembly of the saints.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



 Gospel: (Jn 5,1-15)  

At that time, Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem at the Sheep [Gate] a pool called in Hebrew Bethes-

da, with five porticoes. In these lay a large number of ill, blind, lame, and crippled. One man was there who had been ill 

for thirty-eight years. When Jesus saw him lying there and knew that he had been ill for a long time, he said to him, “Do 

you want to be well?” The sick man answered him, “Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred 

up; while I am on my way, someone else gets down there before me.” Jesus said to him, “Rise, take up your mat, and 

walk.” Immediately the man became well, took up his mat, and walked. Now that day was a sabbath. So the Jews said to 

the man who was cured, “It is the sabbath, and it is not lawful for you to carry your mat.” He answered them, “The man 

who made me well told me, ‘Take up your mat and walk.’ They asked him, “Who is the man who told you, ‘Take it up 

and walk’?” The man who was healed did not know who it was, for Jesus had slipped away, since there was a crowd 

there. After this Jesus found him in the temple area and said to him, “Look you are well; do not sin anymore, so that 

nothing worse may happen to you.” The man went and told the Jews that Jesus was the one who had made him well.  

 

It is truly right… (Or the Hirmos of the Feast):  
The angel exclaimed to her, full of grace: Rejoice, O pure virgin, again I say: Rejoice! Your Son is risen from the grave 

on the third day and has raised the dead. Let all nations rejoice.  

Shine in splendor, O new Jerusalem! For the glory of the Lord is risen upon you. Sing with joy and rejoice, O Zion sing. 

And you, pure Mother of God, rejoice in the resurrection of your Son.  

 

Communion Verse:  

Receive the Body of Christ! Drink the Source of immortality.  

Their utterance has gone forth into all the earth, and their words unto the ends of the world.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

 

Blessed is He Who Comes:  
Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

 

We have seen the true light:  

Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

 

May our mouths be filled:  
Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

 

Blessed be the name of the Lord:  
Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life.  

 

Glory and Now:  
Christ is risen from the dead! By death He conquered Death, and to those in the graves He granted life. Lord, have mer-

cy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Give the blessing.  



 НЕДІЛЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО  

СВЯТОГО ЄВАНГЕЛИСТА МАРКА  
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

 

Тропар (3): Нехай веселяться небесні, нехай радуються земляни, бо показав владу рукою Своєю Господь. Він 

смертю смерть подолав, первістком з поміж мертвих став, визволив нас із глибин аду, і подав світові велику 

милість.  

Тропар (3): У верховного Петра ти навчався, апостолом Христовим був ти і, як сонце, засяяв ти країнам: 

олександрійцям був ти прикрасою, блаженний, Єгипет від лести через тебе звільнився, євангельським твоїм 

ученням просвітив ти все, як світло, стовпе церковний. Ради цього, пам’ять твою вшановуючи, світло 

празнуємо, Марку богогласний. Моли Бога, що його ти благовістиш, щоб прогрішень відпущення подав душам 

нашим.  

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.  

Кондак (2): З висоти прийнявши благодать Духа, розрушив ти красномовні видумки, апостоле, і, всі народи 

зловивши, Марку всеславний, твоєму Владиці ти привів, проповідуючи божественне євангеліє.  

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

Кондак (3): Підведи Господи, божественним Своїм змилуванням, душу мою, тяжко розслаблену всякими 

гріхами й негідними вчинками, як і розслабленого підвів Ти колись, щоб вона, спасенна, взивала до Тебе: 

Милосердний Христе, слава владі Твоїй!  

 

Прокімен (1): Милість Твоя, Господи, хай буде над нами, бо ми надіялись на Тебе.  

Стих: Радуйтеся, праведні, в Господі, правим належить похвала.  

Прокімен (8): На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх.  

Стих: Небеса повідають славу божу, творіння ж рук його сповіщає твердь.  

 

Апостол: Діянь святих апостолів читання. (Ді 9,32-43)  

Тими днями, сталося, що Петро, обходячи всі усюди, прибув і до святих, що мешкали в Лідді. Там він знайшов 

одного чоловіка, на ім’я Еней, що лежав на ліжку вісім років і був паралітик. Петро сказав до нього: “Енею, Ісус 

Христос тебе оздоровляє. Устань і сам постели собі ліжко!” І вмить той підвівся. І бачили його всі мешканці 

Лідди та Сарону, і навернулися вони до Господа.  

Була ж у Яффі одна учениця на ім’я Тавита, що значить у перекладі Дорка (Сарна). Вона була повна добрих діл 

та милостині, що чинила. І сталося тими днями, що вона занедужала й умерла. Обмили її і поклали в горниці. А 

що Лідда лежить близько Яффи, учні, почувши, що Петро там, послали двох чоловіків з просьбою до нього: “Не 

отягайся прийти аж до нас!” Петро негайно рушив з ними. І як прийшов, вони його повели наверх у горницю, де 

всі вдови оточили його з плачем, показуючи йому туніки й плащі, що їх робила Дорка, бувши з ними. Велівши 

всім вийти з хати, Петро став на коліна й почав молитися, а повернувшись до тіла, мовив: “Тавито, встань!” І та 

відкрила свої очі й, побачивши Петра, сіла. Він же подав їй руку та й підвів її і, прикликавши святих та вдів, 

поставив її живою. Довідалась про це вся Яффа, і багато повірило в Господа.  

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих: Милості Твої, Господи, оспівуватиму повік, і з роду в рід.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина Твоя.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Ісповідять небеса чуда твої, Господи, і істину твою в церкві святих.  

Алилуя, Алилуя, Алилуя.  

Стих: Бог прославлюваний на раді святих.  

Алилуя, Алилуя, Алилуя.  



 Євангелія: (Ів 5,1-15)  

Того часу, було свято юдейське, тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при Овечих воротах купелеве 

місце, по-єврейському воно зветься Витесда, що має п’ять критих переходів. Лежала в них сила недужих, 

сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода: ангел бо Господній сходив час від часу в купелеве 

місце та й заколочував воду, і хто, отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував - хоч 

яка б там була його хвороба.  

Один чоловік там був, що нездужав тридцять і вісім років. Побачив Ісус, що він лежить, а довідавшися, що було 

воно вже дуже довго, каже до нього: “Бажаєш одужати?” “Не маю нікого, пане, - одрікає йому недужий, - хто б 

мене, коли ото вода зрушиться, та й пустив у купіль: бо ось тільки я прийду, а вже інший передо мною 

поринає.” Мовить Ісус до нього: “Устань, візьми ложе твоє і ходи!” Відразу ж і одужав той чоловік, і взяв ложе 

своє і почав ходити. Був же той день - субота. Юдеї і кажуть до одужалого: “Субота адже ж! Не личить тобі 

ложе носити!” А той їм у відповідь: “Візьми ложе твоє і ходи, - сказав мені, хто мене оздоровив.” Спитали його: 

“Хто він - той, що сказав тобі: Візьми і ходи?” Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився 

на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі і мовив до нього: “Оце ти видужав, - тож не гріши 

більше, щоб щось гірше тобі не сталось.” Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив, - Ісус.  

 

Достойно:  
Ангел звістив Благодатній: Чиста Діво, радуйся! І знову кажу: Радуйся! Твій син воскрес на третій день із гробу, 

і мертвих воскресив. Люди, веселіться!  

Світися, світися, новий Єрусалиме! Слава бо Господня на тобі засяяла! Радій нині і веселися, Сіоне, а ти, чиста 

Богородице, втішайся воскресінням Сина твого.  

 

Причасний Стих:  
Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного споживіть.  

На всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

 

Благословенний:  
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

 

Ми бачили світло:  
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

 

Нехай сповняться уста наші:  
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

 

Нехай буде ім’я Господнє:  
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував.  

Слава і нині:  
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Господи, помилуй. 

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Благослови.  


