TWENTY-THIRD SUNDAY AFTER PENTECOST
Troparion and Kontakion:
Troparion (6): Angelic powers were upon Your tomb and the guards became like dead men; Mary stood before Your
tomb seeking Your most pure body. You captured Hades without being overcome by it. You met the Virgin and
granted life. O Lord risen from the dead, glory be to You!
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Kontakion (6): With His life-giving hand, Christ our God, the Giver of life, raised all the dead from the murky abyss
and bestowed resurrection upon humanity. He is for all, the Savior, the Resurrection and the Life, and the God of all.
Now and for ever and ever: Amen.
Theotokion (6): Undaunted patroness of Christians! O steadfast intermediary with the Creator, turn not away from the
suppliant voices of sinners, but in your kindness come to help us who cry out to you in faith. Be quick to intercede,
make haste to plead, for you are ever the patroness of those who honor you, O Mother of God.
Prokimenon:
Prokimenon (6): Save, Your people, O Lord, and bless Your inheritance.
Verse: Unto You I will cry, O Lord, my God, lest You turn from me in silence.
Prokimenon (6): Save, Your people, O Lord, and bless Your inheritance.
Epistle:
Reading of the Epistle of St. Paul to the Ephesians.
(Eph 2,4-10)
Brethren: God who is rich in mercy, because of the great love he had for us, even when we were dead in our
transgressions, brought us to life with Christ (by grace you have been saved), raised us up with him, and seated us with
him in the heavens in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the immeasurable riches of his grace in his
kindness to us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not from you; it is the gift of
God; it is not from works, so no one may boast. For we are his handiwork, created in Christ Jesus for the good works
that God has prepared in advance, that we should live in them.
Alleluia Verses:
Verse (6): He who lives in the aid of the Most High, shall dwell under the protection of the God of heaven.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Verse (6): He says to the Lord: You are my protector and my refuge, my God; in Whom I hope.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Gospel:
(Lk 16,19-31)
TWENTY-SECOND SUNDAY AFTER PENTECOST

The Lord spoke this parable: “There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined
sumptuously each day. And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly
have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the
poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried, and
from the netherworld, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side.
And he cried out, ‘Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my
tongue, for I am suffering torment in these flames.’ Abraham replied, ‘My child, remember that you received what was
good during your lifetime while Lazarus likewise received what was bad; but now he is comforted here, whereas you
are tormented. Moreover, between us and you a great chasm is established to prevent anyone from crossing who might
wish to go from our side to yours or from your side to ours.’ He said, ‘Then I beg you, father, send him to my father's
house, for I have five brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment.’ But Abraham
replied, ‘They have Moses and the prophets. Let them listen to them.’ He said, ‘Oh no, father Abraham, but if someone
from the dead goes to them, they will repent.’ Then Abraham said, ‘If they will not listen to Moses and the prophets,
neither will they be persuaded if someone should rise from the dead.’”
Communion Verse:
Praise the Lord from the heavens; praise Him in the highest.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

23-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА
Тропарі і Кондаки:
Тропар (6): Ангельські сили на гробі Твоїм, і сторожі омертвіли; Марія ж стояла при гробі, шукаючи
пречистого тіла Твого. Полонив Ти ад і непереможений від нього, зустрів Ти Діву, даруючи життя. Воскреслий
з мертвих, Господи, слава Тобі!
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак (6): Животворною рукою Життєдавець, Христос Бог, воскресив з темних безодень всіх померлих і
подав воскресіння людському родові: Він бо всіх Спаситель, воскресіння, життя і Бог усіх.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородичний (6): Заступнице християн бездоганна, Посереднице до Творця незамінна, не погорди молінням
грішних, але випереди, як Блага, з поміччю нам, що вірно Тобі співаємо. Поспішись на молитву і скоро прийди
на моління, заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що Тебе почитають.
Прокімен:
Прокімен (6): Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє.
Стих: До Тебе, Господи, взиватиму; Боже мій, не відвертайсь мовчки від мене.
Прокімен (6): Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє.
Апостоль:
До Ефесян послання св. апостола Павла читання.
(Еф 2,4-10)
Браття, Бог, багатий милосердям, з-за великої своєї любови, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами,
оживив нас разом із Христом - благодаттю ви спасені! І разом з ним воскресив нас, і разом посадовив на небі у
Христі Ісусі; щоб у наступних віках він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до
нас у Христі Ісусі. Бо ви спасені благодаттю через віру. І це не від нас: воно дар Божий. Воно не від діл, щоб
ніхто не міг хвалитися. Бо ми його створіння, створені у Христі Ісусі. Бо ви спасені благодаттю через віру. І це
не від нас: воно дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися. Бо ми його створіння, створені у
Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили.
Апостольські Стих (Алилуя):
Стих (6): Хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога небесного оселиться.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Стих (6): Скажи до Господа: Ти заступник мій і пристановище моє, Бог мій, на котрого я надіюся.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Євангелія:
(Лк 16,19-31)
22-а НЕДІЛЯ ПО ЗІСЛАННІ СВ. ДУХА

Сказав Господь притчу оцю: Був один чоловік багатий, що одягавсь у кармазин та вісон, та бенкетував щодня
розкішно. Убогий же якийсь на ім’я Лазар, лежав у нього при воротях, увесь струпами вкритий; він бажав
насититися тим, що падало в багатого зо столу; ба навіть пси приходили й лизали рани його. Та сталося, що
помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його поховали. В аді, терплячи
тяжкі муки, зняв він очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і він закричав уголос: Отче
Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого й прохолодить язик
мій, бо я мучуся в полум’ї цім. Авраам же промовив: Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого
так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того між вами й нами вирита
велика пропасть, то ж ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть; ані звідти до нас переходять. Отче, сказав багатий, - благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого; я маю п’ять братів, нехай він їм скаже, щоб
вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив: мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той
відповів: ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвавсь до нього:
Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять.
Причасний Стих:
Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах.
Алилуя, алилуя, алилуя.

