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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. 

HOLY AND GLORIOUS PENTECOST / ЗЕЛЕНІ СВЯТА May 23, 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. 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 

DIVINE SERVICES FOR THE WEEK 

 

SUNDAY, May 23  HOLY AND GLORIOUS PENTECOST/ЗЕЛЕНІ СВЯТА 

 8:30 AM  † Koruba Family by Cathy Chrzanowski (Eng) 

10:00AM  Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan  
Kneeling Prayers/ Коліноприклонні молитви. Anointing / Мировання 

 

MONDAY, May 24    Pentecost Monday  
8:30 AM   Health and Blessing for Stefania Roshetsky by Fr. Bohdan & Family  

 

TUESDAY, May 25  The Third Finding of the Precious Head of the Holy and 

Glorious Prophet, Forerunner and Baptizer of Our Lord, John. Passing into Eternal Life 

(1951) of Blessed Mykola (Nicholas) Tsehelsky, Priest and Martyr.  

8:30 AM    Maria & Volodymyr Ivashkiv by Andriy Ivashkiv 

 

WEDNESDAY, May 26      

 No Liturgy 
7:00PM Молебен до Богородиці / Moleben to the Mother of God - (May Devotions)  

 

THURSDAY, May 27  
8:30 AM  † Gary Gornowicz by Bertha Frank 

 

FRIDAY, May 28      
8:30 AM   Health and Blessing for Bohdan, Natalya, Hanna, Maria by Hanna Struk 

 

SATURDAY, May 29   Leave-Taking of Pentecost  
8:30 AM  † Mike Driscoll by Theresa Galante 

 

SUNDAY, May 30  1st Sunday after Pentecost - Sunday of All Saints  

 8:30 AM  Health and Blessing for Lisa & Rose by Bill & Barbara Wis (Eng) 

10:00AM  Health and Blessing for ALL Parishioners by Fr. Bohdan  

БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ / CHARITY CONCERT in Parish Hall 

This Week’s Readings 

Epistle: Acts 2:1-11 

Gospel: John 7:37-52. 8:12 

Next Week’s Readings: 

Epistle: Hebrew 11:38-12:2  

Gospel: Matthew 10:32-33; 

37-38; & 19: 27-30 

http://www.epiphanyukrch.com
https://www.facebook.com/Epiphanystpete/
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"  Ми виділи світло істинне, 

ми прийняли Духа небесного, 

ми знайшли віру істинну, 

нероздільній Тройці поклоняємося, 

Вона бо спасла нас" 

(Стиховна вечірні П'ятдесятниці) 

 

 

 

ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА  
Подія Зіслання Святого Духа мала дуже велике значення для апостолів і 

перших християн. Вона і зараз має те саме значення і для усієї Христової 

Церкви. Святий Йоан Золотоустий у проповіді на празник П'ятдесятниці 

каже: "Преласкавий Бог сьогодні наділив нас великими дарами, що їх тяжко 

словами висказати. Тому всі разом радіймо й, радіючи, славімо нашого Бога... 

Бо що з того, питаюся, що належить до нашого спасення, не було нам дане 

через Святого Духа?  

Він нас звільнив з неволі, покликав до свободи, нас всиновив. З цього 

джерела (тобто Святого Духа) випливають пророцтва, благодать зцілення і 

все те від нього, чим Церква звикла прикрашуватися".  

о. Юліян Катрій, ЧСВВ. "Пізнай свій обряд" 

 

 

PENTECOST 
  

The descent of the Holy Spirit on Pentecost was a powerful experience. Those 

same disciples, those simple fishermen, who often misunderstood what Jesus said 

and did, were strengthened to preach Him as God and Lord, and to die in His Name 

if necessary. And, as we hear sung in church on the feast of Pentecost, those simple 

fishermen were enlightened, so that they and the whole Church might praise and 

preach the Trinity (Father, Son, and Holy Spirit), one God in three Persons.  

Join us as we celebrate the culmination, the fulfillment, the Passover, of our deliv-

erance from sin, slavery, bondage, and death, as we call upon the power and might 

of the Holy Spirit, offering our very lives as a pleasing sacrifice of new fruit, so 

that we might praise and proclaim our God, Father, Son, and Holy Spirit, and that 

He might work His wonders in us, as He has always done with His faithful friends. 
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Вітаємо парафіян та прихожан храму Богоявлення! Нехай Добрий Господь винагородить Вас за Вашу 

щедрість для нашої парафії. 
 

ВІТАЄМО НОВООХРЕЩЕНУ 

В суботу, 22 травня  2021 року наша парафіяльна спільнота отримала нового члена.  Мія Єлизавета 

Бондаренко, дочка Олега Бондаренка і Наталії Курилас, одержала Таїнства Християнського Втаємничення 

(Хрещення, Миропомазання і Пресвяту Євхаристію). Нехай Господь благословить новоохрещену на Многії 

і благії літа! 

 

СХОДИНИ ДОРАДЧОГО КОМІТЕТУ сьогодні після другої Служби Божої в великому залі. Прошу всіх 

членів комітету взяти участь у засіданні. 

 

ДЯКУЄМО!!! 

Отець Богдан від імені всіх парафіян висловлює сердечну подяку Катерині Гжановскій за бажання та 

добровільне, щотижневе прибирання нашого храму, за офіру вентилятора для святилища, та купівлю 

багатьох речей для прибирання, як туалетний папір, швабра, хімію, мішки для сміття тощо. Дякую також 

Мелінде Нене за допомогу Кеті  минулого тижня. Ми молимося в Божественній Літургії: «Освяти тих, 

хто любить красу твого дому». Нехай Бог благословить! 

 

МАЇВКА - МІСЯЦЬ ВЕРВИЦІ 

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. Також 

заохочуємо усіх денно відмовляти вервицю підчас місяця. 

  

ЗАЗНАЧТЕ КАЛЕНДАР!   30 - го ТРАВНЯ  

БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ ОКСАНИ МУХИ за сприяння Фонду Revived Soldiers Ukraine 

Квитки  ви можете придбати від нашої парафіянки - Ірини Караван. Тел:727-248-7881, або купити 

онлайн: https://www.eventbrite.com/ Більше інформації про фонд тут: https://www.rsukraine.org/  

Всі кошти від продажу квитків підуть на допомогу пораненим українським військовим.  

 

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ - MEMORIAL DAY 

В понеділок 31 травня в нашій церкві буде служитися Божественна Літургія о 9 годині ранку за всіх 

живих і усопших воїнів - ветеранів, які віддали своє життя за волю України і Америки.   

Боже - благослови!  

 

НАМІРЕННЯ НА ЛІТУРГІЇ   Отець Богдан приймає ваші намірення на Служби Божі на цей рік.  

 

ВАРЕНИКИ НА ПРОДАЖ: Ми маємо в парафії з картоплею, а також з капустою і грибами. Ціна 

- 6.00 долярів за дозу. 

 

ФІНАНСОВИЙ БОРГ ПАРАФІЇ: Станом на 22 квітня 2021 р. наша позичка в Кредитовій Спілці“Провидіння” 

становить $100, 439. 69. Ми цінуємо вашу щедрість у допомозі зменшити борг. Наші щомісячні платежі 

становлять $1,800.00. Будь ласка, будьте щедрі в ВАШИХ щомісячних офірах щодо цього боргу. 

ПОЖЕРТВА 

Шановні парафіяни та гості, якщо ви хочете зробити пожертву на парафію, це можна зробити через наш 

веб-сайт - https:www.epiphanyukrch.com, систему PayPal.  Там є кнопка «Пожертвувати» 

 



Collections: May 16, 2021 

1st D. Liturgy:         $408.00          

2nd D. Liturgy:       $918.00                                              

Diocesan Off:           $91.00 

Candles:                   $40.00                    

Ascension:                $123.00 

Pierogi:                     $18.00 

Total:                        $1, 598.00 
 

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. 

  
 WELCOME OUR NEWLY BAPTIZED! 

On Saturday, May 22, 2021, we received a new member into our Church community. Mia Elizabeth Bondarenko, 

infant daughter of Oleh Bondarenko & Nataliia Kurylas, received the Sacraments of Christian Initiation (Baptism, 

Chrismation & Holy Eucharist).  May God bless and be with Mia Elizabeth to guide and protect her throughout 

her life. Mnohaya Lita! 

 

PAC MEATING  to discuss two important issues, Hall rentals and how much to charge as rent and associated issues, 

AutumnFest 2021. In order to have the majority of PAC members present we feel the best time to hold the meeting 

TODAY, Sunday 23 after the second Liturgy.  Please plan to attend  as your input and participation is welcomed. 
 

THANK YOU! 

On behalf of all parishioners, Fr. Bohdan expresses his gratitude to Cathy Chrzanowski for the voluntary weekly 

cleaning of our church, for offering a fan for the sanctuary and for buying many things for cleaning such as toilet 

papers, mop, chemicals, garbage bags, etc. Thanks to Melinde Nene for Cathy's help last week as well. We pray in 

the Divine Liturgy: "Sanctify those who love the beauty of your house." Many Thanks & May God bless! 

 
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 will be prayed each Wednesday at 7:00pm throughout the month of May.  

 

Mark Your Calendars!!!  

 Revived Soldiers Ukraine presents Memorial Day  

Oksana Mukha Charitable 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  

For tickets please call Iryna Karawan: 727-248-7881 or buy online:  

https://www.eventbrite.com/  
 

MEMORIAL DAY SERVICE – Monday, May 31st  

Please remember in your prayers all the veterans of our country who gave their lives for freedom we 

enjoy. May God bless them and all Veterans who served and are serving our Country to preserve our 

freedom. Let us never forget them. We will have a Divine Liturgy in our Church on Monday, May 31st 

at 9:00AM for all living and deceased American - Ukrainian Veterans.  

 

PARISH MORTGAGE: As of April 22, 2021, our mortgage to the Providence Association is 

$100,439.69. We appreciate your generous in helping reduce our mortgage. Our monthly payments 

are $1,800.00. Please be generous with YOUR monthly offering towards this debt. 

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 парафії 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/ 

 

СКАРБИНКА МУДРОСТІ 

 "Немає більшої любові, ніж тоді, коли 
хто віддає життя своє за друзів своїх... 
Ось що вам заповідаю: щоб ви любили 

один одного!"   (Йо.15,13.17)  



 

 



 

FEAST OF PENTECOST  
Heavenly King, Advocate, Spirit of Truth, Who are everywhere present and fill all things, Treasury of 

Blessings and Bestower of Life, come, and dwell within us; cleanse us of all that defiles us, and, O Good 

One, save our souls.  

First Antiphon:  
The heavens proclaim the glory of God, and the firmament shows forth the work of His hands.  

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

Day pours out the word to day, and night imparts knowledge to night.  

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

Through all the world their voice resounds; their message reaches to the ends of the earth.  

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

Third Antiphon:  
O Lord, in Your strength the king is glad; in Your victory how greatly he rejoices.  

Troparion (8): Blessed are You, O Christ our God. You filled the fishermen with wisdom, sending down 

upon them the Holy Spirit. Through them You have caught the whole world in Your net. O Lover of man-

kind, glory be to You!  

You have granted him his heart’s desire; You have not refused the prayers of his lips.  

Troparion (8): Blessed are You, O Christ our God. You filled the fishermen with wisdom, sending down 

upon them the Holy Spirit. Through them You have caught the whole world in Your net. O Lover of man-

kind, glory be to You!  

You came to meet him with the blessings of success; You have set on his head a crown of precious 

stones.  

Troparion (8): Blessed are You, O Christ our God. You filled the fishermen with wisdom, sending down 

upon them the Holy Spirit. Through them You have caught the whole world in Your net. O Lover of man-

kind, glory be to You!  

Entrance Hymn:  
Arise, O Lord in Your power! We will sing and chant the praise of Your might.  

 

Troparion (8): Blessed are You, O Christ our God. You filled the fishermen with wisdom, sending down 

upon them the Holy Spirit. Through them You have caught the whole world in Your net. O Lover of man-

kind, glory be to You!  

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

Kontakion (8): When the Most High descended and confused tongues, He scattered the people; but when 

He distributed the tongues of fire, He called all men to unity. Therefore, with one voice, let us praise the 

Most Holy Spirit.  

Holy God:  
All you who have been baptized into Christ have put on Christ. Alleluia.  

All you who have been baptized into Christ have put on Christ. Alleluia.  

All you who have been baptized into Christ have put on Christ. Alleluia.  

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

on Christ. Alleluia.  

All you who have been baptized into Christ have put on Christ. Alleluia.  

Prokimenon (8): Through all the world their voice resounds; their, message reaches to the ends of the 

earth.  

Verse: The heavens proclaim the glory of God, and the firmament shows forth the work of His hands.  

Prokimenon (8): Through all the world their voice resounds; their, message reaches to the ends of the 

earth.  



 

Epistle: Reading from the Acts of the Holy Apostles. (Acts 2,1-11)  

In those days, when the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And sud-

denly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which 

they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one 

of them. And they were all filled with the holy Spirit and began to speak in different tongues, as the 

Spirit enabled them to proclaim. Now there were devout Jews from every nation under heaven staying 

in Jerusalem. At this sound, they gathered in a large crowd, but they were confused because each one 

heard them speaking in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, “Are 

not all these people who are speaking Galileans? Then how does each of us hear them in his own na-

tive language? We are Parthians, Medes, and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappa-

docia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well 

as travelers from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, yet we hear them 

speaking in our own tongues the mighty acts of God.”  

 

Alleluia Verses:  
Verse: By His word the heavens were made; by the breath of His mouth, all the stars.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Verse: From the heavens the Lord looks forth; He sees all the children of men.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  

Gospel: (Jn 7,37-52;8,12)  
On the last and greatest day of the feast, Jesus stood up and exclaimed, “Let anyone who thirsts come 

to me and drink. Whoever believes in me, as scripture says: ‘Rivers of living water will flow from 

within him.’” He said this in reference to the Spirit that those who came to believe in him were to re-

ceive. There was, of course, no Spirit yet, because Jesus had not yet been glorified. Some in the crowd 

who heard these words said, “This is truly the Prophet.” Others said, “This is the Messiah.” But others 

said, “The Messiah will not come from Galilee, will he? Does not scripture say that the Messiah will 

be of David's family and come from Bethlehem, the village where David lived?” So a division oc-

curred in the crowd because of him. Some of them even wanted to arrest him, but no one laid hands on 

him. So the guards went to the chief priests and Pharisees, who asked them, “Why did you not bring 

him?” The guards answered, “Never before has anyone spoken like this one.” So the Pharisees an-

swered them, “Have you also been deceived? Have any of the authorities or the Pharisees believed in 

him? But this crowd, which does not know the law, is accursed.” Nicodemus, one of their members 

who had come to him ealier, said to them, “Does our law condemn a person before it first hears him 

and finds out what he is doing?” They answered and said to him, “You are not from Galilee also, are 

you? Look and see that no prophet arises from Galilee.” Again Jesus spoke to them, saying, “I am the 

light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”  

 

It is truly right… (Or the Hirmos of the Feast):  
O my soul, extol the one God having three divine persons.  

Hirmos: Hail, O Queen, glory of virgins and mothers. To adequately praise you is beyond the elo-

quence of the most cultured tongue. The wonderful manner in which you gave birth to Christ amazes 

every intelligence. Therefore, with one accord, we, the faithful, extol you.  

 

Communion Verse:  
Your Good Spirit shall lead me into the land of righteousness.  

Let not Your Holy Spirit turn away from us; for You love mankind.  

Alleluia, Alleluia, Alleluia.  



 

ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА  
Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя 

подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси, благий, душі наші.  

 

Антифон 1:  
Небеса оповідають славу Божу, і діло рук Його проголошує твердь небесна.  

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.  

День дневі передає слово, ніч ночі об’являє вістку.  

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.  

По всій землі залунав їх голос, на край світу - їхні слова.  

Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас.  

 

Антифон 3:  
О Господи, в силі Твоїй цар радіє і в Твоїй допомозі веселиться вельми.  

Тропар (8): Благословенний Ти, Христе Боже наш, що рибалок премудрими проявив, 

пославши їм духа святого, ними Ти полонив вселенну, Чоловіколюбче, - слава Тобі!  

Бажання серця його Ти йому вволив і проханню уст його Ти не відмовив.  

Тропар (8): Благословенний Ти, Христе Боже наш, що рибалок премудрими проявив, 

пославши їм духа святого, ними Ти полонив вселенну, Чоловіколюбче, - слава Тобі!  

Бо Ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим, кладеш йому на голову вінець 

щирозолотий.  

Тропар (8): Благословенний Ти, Христе Боже наш, що рибалок премудрими проявив, 

пославши їм духа святого, ними Ти полонив вселенну, Чоловіколюбче, - слава Тобі!  

 

Малий Вхід:  
Вознесися, Господи, у Твоїй силі! І ми будемо співати і славити Твою могутність.  

 

Тропар (8): Благословенний Ти, Христе Боже наш, що рибалок премудрими проявив, 

пославши їм духа святого, ними Ти полонив вселенну, Чоловіколюбче, - слава Тобі!  

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

Кондак (8): Коли Ти, Всевишній, зійшов і мови змішав, то поділив між собою народи. Коли ж 

вогненні язики ти роздавав, то з’єднання всіх призвав, тому однодушно славимо пресвятого 

Духа.  

 

Святий Боже:  

Всі ви, що в Христа христилися, у Христа зодягнулися. Алилуя.  

Всі ви, що в Христа христилися, у Христа зодягнулися. Алилуя.  

Всі ви, що в Христа христилися, у Христа зодягнулися. Алилуя.  

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

зодягнулися. Алилуя.  

Всі ви, що в Христа христилися, у Христа зодягнулися. Алилуя.  

  

Прокімен (8): По всій землі залунав їх голос, на край світу - їхні слова.  

Стих: Небеса оповідають славу Божу, і діло рук Його проголошує твердь небесна.  

Прокімен (8): По всій землі залунав їх голос, на край світу - їхні слова.  



 

Апостол: Діянь святих апостолів читання. (Ді 2,1-11)  

Тими днями, як настав день П’ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався 

зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з’явились їм 

поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити 

іншими мовами, як дух дав їм промовляти.  

А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум, 

зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо кожний чув, як вони говорили його мовою. Здивовані й остовпілі, 

вони один до одного казали: “Хіба не галилеяни всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожний з нас 

чує нашу рідну мову: партяни, мідяни, еламії, і мешканці Месопотамії, Юдеї і Кападокії, Понту й Азії, 

Фригії й Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що тут перебувають, юдеї і 

прозеліти, крітяни, араби - ми чуємо їх, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі?”  

 

Апостольські Стих (Алилуя):  
Стих: Словом Господнім створене небо, і подихом уст Його - вся Його оздоба.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Стих: Господь із неба поглядає, Він бачить усіх дітей людських.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  

Євангелія: (Ів 7,37-52;8,12)  
Останнього ж великого дня свята стояв Ісус і закликав на ввесь голос: “Коли спраглий хтось, нехай прийде 

до мене і п’є! Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої з нутра його потечуть!”  

Так він про Духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, 

бо Ісус не був ще прославлений.  

Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали: “Він - Христос.” Ще інші: “Чи з Галилеї Христос прийде? 

Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде з села Вифлеєму, звідки був Давид?” І 

роздор виник із-за нього серед народу. Бажали схопити його деякі, та ніхто не наклав рук на нього.  

Повернулись, отже, слуги до первосвящеників та фарисеїв, а ті питають їх: “Чому не привели його?” 

Слуги ж відказують: “Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить.” Фарисеї ж: “Чи й не ви 

дали себе звести? Невже хтось із старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що 

закону не знає!” Але озвавсь до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був уже один з них: “Чи 

дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та й не довідавшися, що він 

робить?” Ті ж йому: “Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш: з Галилеї пророк не приходить.”  

Подавсь Ісус на Оливну гору. Та вдосвіта знову прибув до храму, й усі люди посходились до нього; він 

же, сівши, навчав їх. І привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку, спійману на перелюбі, поставили 

її посередині, і кажуть до нього: “Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати 

отаких приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на те?” Іспитували вони його, казавши так, - щоб мати чим 

оскаржити його. А Ісус нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитували в 

нього, то він підвівсь і каже до них: “Хто з вас без гріха, - нехай перший кидає камінь!” І знову 

нахилившись, писав по землі. Почувши такс, почали вони виходити один по одному, почавши з 

щонайстарших аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Підвівсь Ісус, а 

нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї: “Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив 

тебе?” “Ніхто, Господи,” - тихо відповіла. Тоді Ісус до неї: “То я тебе не осуджую. Йди та вже від нині не 

гріши.”  

І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав: “Я - світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а 

матиме світло життя.”  

Достойно:  
Величай, душе моя, в трьох Особах єдине Божество!  

Ірмос: Радуйся, Царице, славо дів і матерів! Найшляхетніші і найкрасномовніші уста не можуть 

насмілитись, щоб Тебе достойно оспівати, ані жаден розум неспроможен збагнути Твоє народження. Тому 

ми однозгідно Тебе славимо.  

Причасний Стих:  
Дух Твій благий наведе мене на землю праву.  

Алилуя, алилуя, алилуя.  


