
26.XII (8.I)

Synaxis of the Theotokos Собор Пресвятої Богородиці
First Antiphon Перший Антифон

Verse 1:  I will confess You, Lord, with all 
my heart, * I will declare all Your won-
drous deeds.  (Ps. 9:2)

Стих 1:  Іспові́ Dмся Тобі́ D, ГоDсподи, всім 
сеDрцем мої Dм, * розпові́ Dм про всі чуда́D 
Твої D.  (Пс. 9:2)

Refrain:  Through the prayers of the Mother
of God [Theotokos], * O Saviour, save us.

Приспів:  Молитва́Dми БогороDдиці, * Спа́D-
се, спа́сиD на́с.

Verse 2:  In the council of the just and the 
congregation, * great are the works of the
Lord, conforming to His will in every way.
(Ps. 110:1-2)

Стих 2:  На́ ра́Dді пра́Dведних і соDньмі — * 
велиDкі діла́D ГоспоDдні, яDвлені в усі́ Dх воD-
лях ЙогоD.  (Пс. 110:1-2)

Refrain:  Through the prayers of the Mother
of God [Theotokos], * O Saviour, save us.

Приспів:  Молитва́Dми БогороDдиці, * Спа́D-
се, спа́сиD на́с.

Verse 3:  His work is filled with praise and 
majesty, * and His righteousness endures 
forever.  (Ps. 110:3)

Стих 3:  Іспові́ Dдува́ння і веDлич — ді́ Dло Йо-
гоD * і пра́Dвда́ ЙогоD перебува́Dє пові́ Dк ві́ Dку. 
(Пс.110:3)

Refrain:  Through the prayers of the Mother
of God [Theotokos], * O Saviour, save us.

Приспів:  Молитва́Dми БогороDдиці, * Спа́D-
се, спа́сиD на́с.

† Glory be to the Father and to the Son and 
to the Holy Spirit, * now and for ever and 
ever.  Amen.

† Сла́Dва́ Отцю́D, і СиDну, і СвятоDму ДуDхові, * 
і ниDні, і повсякча́Dс, і на́ ві́ Dки вікі́ Dв.  
Амі́ Dнь.

Refrain:  Through the prayers of the Mother
of God [Theotokos], * O Saviour, save us.

Приспів:  Молитва́Dми БогороDдиці, * Спа́D-
се, спа́сиD на́с.

Second Antiphon Другий Антифон
Verse 1:  Blessed is the man who fears the 

Lord; * he shall delight exceedingly in His 
commandments.  (Ps. 111:1)

Стих 1:  Бла́жеDн муж, що бої Dться ГоD-
спода́, * за́Dповіді ЙогоD дуDже лю́Dбі ЙомуD.  
(Пс. 111:1)

Refrain:  Son of God, born of a virgin, * save
us who sing to You: Alleluia.

Приспів:  Спа́сиD на́с, СиDну БоDжий, * що 
родиDвся від Ді́ Dви, співа́Dємо Тобі́ D: АлилуDя.

Verse 2:  His posterity will be mighty upon 
the earth; * the generation of the upright 
will be blessed.  (Ps. 111:2)

Стих 2:  СиDльне на́ землі́ D буDде сі́ Dм’я йогоD, 
* рід пра́Dвих бла́гословиDться. (Пс. 111:2)

Refrain:  Son of God, born of a virgin, * save
us who sing to You: Alleluia.

Приспів:  Спа́сиD на́с, СиDну БоDжий, * що 
родиDвся від Ді́ Dви, співа́Dємо Тобі́ D: АлилуDя.

1



26.XII (8.I)
Verse 3:  Glory and wealth will fill his 

house * and his righteousness endures 
forever.  (Ps. 111:3)

Стих 3:  Сла́Dва́ і ба́га́Dтство в доDмі йогоD * і 
пра́Dвда́ йогоD перебува́Dє пові́ Dк ві́ Dку.  (Пс. 
111:3)

Refrain:  Son of God, born of a virgin, * save
us who sing to You: Alleluia.

Приспів:  Спа́сиD на́с, СиDну БоDжий, * що 
родиDвся від Ді́ Dви, співа́Dємо Тобі́ D: АлилуDя.

† Glory be to the Father and to the Son and 
to the Holy Spirit, * now and forever and 
ever.  Amen.

† Сла́Dва́ Отцю́D, і СиDну, і СвятоDму ДуDхові, * 
ниDні, і повсякча́Dс, і на́ ві́ Dки вікі́ Dв.  Амі́ Dнь.

Only-begotten Son … ЄдинороDдний СиDну …
Third Antiphon Третій Антифон

Verse 1:  Come, let us sing joyfully to the 
Lord, * let us acclaim God, our Saviour.  
(Ps. 94:1)

Стих 1:  Прийді́ Dте, возра́Dдуємося ГоD-
сподеві, * восклиDкнім БоDгу, Спа́сиD-
телеві на́Dшому.  (Пс. 94:1)

Refrain:  Son of God, born of a virgin, * save
us who sing to You: Alleluia.

Приспів:  Спа́сиD на́с, СиDну БоDжий, * що 
родиDвся від Ді́ Dви, співа́Dємо Тобі́ D: АлилуDя.

Verse 2:  Let us come before His face with 
praise, * and acclaim Him in psalms.  (Ps. 
94:2)

Стих 2:  Іді́ Dм пеDред лицеDм ЙогоD з іспові́ D-
да́нням * і пса́лма́Dми восклиDкнім ЙомуD.
(Пс. 94:2)

Refrain:  Son of God, born of a virgin, * save
us who sing to You: Alleluia.

Приспів:  Спа́сиD на́с, СиDну БоDжий, * що 
родиDвся від Ді́ Dви, співа́Dємо Тобі́ D: АлилуDя.

Verse 3:  For God is the great Lord (Ps. 94:3) * 
and the great king over all the earth.  (Ps. 
46:2)

Стих 3:  Бо Бог — велиDкий ГоспоDдь (Пс. 
94:3) * і Ца́р велиDкий по всій землі́ D.  (Пс. 
46:2)

Refrain:  Son of God, born of a virgin, * save
us who sing to You: Alleluia.

Приспів:  Спа́сиD на́с, СиDну БоDжий, * що 
родиDвся від Ді́ Dви, співа́Dємо Тобі́ D: АлилуDя.

Entrance verse:  Come let us worship * and 
fall down before Christ.  (Ps. 67:2)

Вхідне:  Прийді́ Dте, поклоні́ Dмся * і при-
па́ді́ Dм до Христа́D.  (Пс. 67:2)

Refrain:  Son of God, born of a virgin, * save
us who sing to You: Alleluia.

Приспів:  Спа́сиD на́с, СиDну БоDжий, * що 
родиDвся від Ді́ Dви, співа́Dємо Тобі́ D: АлилуDя.

Troparion of the Nativity  , tone 4  :  Your 
Nativity, O Christ our God, * made the 
light of knowledge dawn on the world: * 
through it, those who worshipped the 
stars were taught by a star * to worship 

Тропа́р Різдва́,   гла́с 4  :  РіздвоD ТвоєD, ХриD-
сте БоDже на́ш, * за́світиDло сві́ Dтові сві́ Dтло
розумі́ Dння: * в ньоDму бо ті, що зві́ Dзда́м 
служиDли, від звіздиD на́вчиDлися * покло-
няDтися Тобі́ D — СоDнцю́ пра́Dвди, * і пі-
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You, the Sun of Righteousness, * and to 
know You, the Dawn from on high. * 
Glory to You, O Lord.

зна́ва́Dти ТебеD — Схід з висотиD. * ГоD-
споди, сла́Dва́ Тобі́ D.

† Glory be to the Father and to the Son and 
to the Holy Spirit, * now and for ever and 
ever.  Amen.

† Сла́Dва́ Отцю́D, і СиDну, і СвятоDму ДуDхові, * 
і ниDні, і повсякча́Dс, і на́ ві́ Dки вікі́ Dв.  
Амі́ Dнь.

Kontakion of the Nativity, tone 3:  The Vir-
gin today gives birth to Him who is above 
all being; * the earth offers the cave to Him 
whom no one can approach; * Angels with 
shepherds give Him glory, * while Magi 
make their way with a star, * for to us is 
born a little Child, the pre-eternal God.

Конда́к Різдва́, гл  а́с   3  :  Ді́ Dва́ днесь преі-
стоDтного роDдить * і земляD вертеDп не-
пристуDпному приноDсить. * а́Dнгели з па́D-
стирями сла́вослоDвлять, * а́ волхвиD зо 
звіздоDю́ подорожуDю́ть, * бо ра́Dди на́с 
родиDлося дитяD ма́леD – преві́ Dчний Бог.

Prokimenon, tone 3, song of the Theotokos:
My soul magnifies the Lord, * and my 
spirit has rejoiced in God my Saviour.  (Lk.
1:46-47)

Verse:  Because He has regarded the humil-
ity of His handmaid: for behold, from 
henceforth all generations shall call me 
blessed.  (Lk. 1:48)

Прокімен,   гла́с 3, пісня Богородиці  :  
Велича́Dє душа́D мояD ГоDспода́ * і возра́D-
дува́вся дух мій у БоDзі, Спа́Dсі мої Dм.  (Лк. 
1:46-47)

Стих:  Бо згляDнувся на́ смиреDння ра́биD 
СвоєDї, ось бо відниDні убла́жа́Dть МенеD всі 
роDди.  (Лк. 1:48)

Epistle:  Hebrews 2:11-18, pericope 306 Апостол:  Євреїв 2:11-18, за́ча́ло 306
Alleluia, tone 8:  Rise up, Lord, to the place 

of Your rest, You and the ark of Your 
Holiness.  (Ps. 131:8)

Verse:  The Lord swore an oath to David, 
and will not go back on His word.  (Ps. 131:11)

Алилуя, гла́с 8:  ВоскреDсни, ГоDсподи, в 
упокі́ Dй Твій, Ти і кивоDт святиDні ТвоєDї.  
(Пс. 131:8)

Стих:  КляDвся ГоспоDдь Да́виDдові і́ Dстиною́ 
і не відречеDться її D.  (Пс. 131:11)

Gospel:  Matthew 2:13-23, pericope 4 Єва́нгеліє:  Ма́тея 2:13-23, за́ча́ло 4
Instead of   It is truly meet  , we chant  :  O my 

soul magnify * the all-pure Virgin Mother
of God [Theotokos], * more honourable 
and glorious than the heavenly hosts.

And the Hirmos, tone 1:  To keep silence in 
fear * would be easier for us to do, * for 

Замість     Достойно  ,   приспів  :  Велича́Dй, ду-
шеD мояD, чесні́ Dшу і сла́вні́ Dшу від гоDрних 
воDїнств — Ді́ Dву пречиDсту, БогороDдицю́.

І ірмос, гла́с 1:  Лю́Dбе то на́м, бо безпеDчне
від стра́Dху, вигі́ Dдне мовча́Dння; з лю́боDви 
же, Ді́ Dво, пряDсти пісні́ D, милозвуDчно 
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this is free from danger, * O Virgin 
Mother * and though it is hard indeed * to
properly weave hymns, * O Mother, give 
us strength * so that our good intention 
may be fulfilled.

скла́Dдені, не леDгко є.  АлеD, о, Ма́Dти, сиDлу,
як ти звоDлиш, пода́Dй.

Communion verse:  The Lord has sent de-
liverance * to His people.  (Ps. 110:9)  Alle-
luia.  (3)

Прича́сний:  Ізба́влі́ Dння післа́Dв ГоспоDдь * 
лю́Dдям Своі́ |}м.  (Пс. 110:9)  АлилуDя.  (3)

From Christmas Day until Theophany there is a general
dispensation from all fasting and no kneeling.

Від Різдва Христового до Богоявлення нема ніякого
посту ані прихилення колін.

At All the Hours
◦ Troparion:  Nativity
◦ Kontakion:  Synaxis

На Всіх Часах
◦ Тропар:  Різда
◦ Кондак:  Собор

Kontakion, tone 6:  He Who was existed be-
fore the morning star * and was born of 
the Father without a mother, * / today, O 
Full of Grace, becomes flesh from you 
without a father. * Wherefore, a star 
brings the news to the Magi, * and angels 
with shepherds sing of how you gave 
birth ineffably.

Конда́к, гла́с 6:  Ра́ніш зірниці від Отця 
без ма́тері роджений * – на́ землі без 
отця днесь воплотився з Тебе. * Тим-то 
звізда́ бла́говістує волхва́м, * а́нгели ж 
із па́стирями оспівую́ть неска́за́нне Рі-
здво Твоє, Бла́года́тна́я.
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