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Молитовні пропозиції у намірі миру
і припинення війни в Україні – стор. 173

КВІТЕНЬ
1. П’ятниця ІV тижня Великого Посту
(фіол), або (фіол) спомин Пресвятої
Діви Марії Милостивої
2. Субота ІV тижня Великого Посту
(фіол), або (фіол) спомин св. Франциска Пауланського, пустельника

16. ВЕЛИКА СУБОТА
ПАСХАЛЬНА ВІГІЛІЯ У СВЯТУ НІЧ (біл)
17. НЕДІЛЯ ВОСКРЕСІННЯ
ГОСПОДНЬОГО (біл)
18. Понеділок у Великодній октаві (біл)

3. V НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ (фіол)

19. Вівторок у Великодній октаві (біл)

4. Понеділок V тижня Великого Посту
(фіол), або (фіол) спомин св. Ізидора,
єпископа і Вчителя Церкви

20. Середа у Великодній октаві (біл)

5. Вівторок V тижня Великого Посту
(фіол), або, (фіол) спомин св. Вікентія
Феррера, пресвітера

22. П’ятниця у Великодній октаві (біл)

6. Середа V тижня Великого Посту
(фіол), або (фіол) спомин Пресвятої
Діви Марії Милостивої

24. ІІ ВЕЛИКОДНЯ НЕДІЛЯ (Неділя
Божого Милосердя) (біл)

7. Четвер V тижня Великого Посту
(фіол), або (фіол) спомин св. Йоана
Батиста де ля Саля, пресвітера
8. П’ятниця V тижня Великого Посту
(фіол)
9. Субота V тижня Великого Посту (фіол)
10. НЕДІЛЯ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНІХ
(Вербна неділя) (черв)
11. Великий Понеділок (фіол)
12. Великий Вівторок (фіол)
13. Велика Середа (фіол)
14. ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕР (біл)
15. ВЕЛИКА П’ЯТНИЦЯ (черв)

21. Четвер у Великодній октаві (біл)

23. Субота у Великодній октаві (біл)

25. Понеділок (черв) Свято св. МАРКА,
Євангеліста
26. Вівторок ІІ Великоднього тижня (біл)
27. Середа ІІ Великоднього тижня (біл)
28. Четвер ІІ Великоднього тижня (біл),
або (черв) спомин св. Петра Шанеля,
пресвітера і мученика, або (біл) спомин св. Людовика Марії Гріньйона де
Монфора, пресвітера
29. П’ятниця (біл) свято св. КАТЕРИНИ
СІЄНСЬКОЇ, діви і Вчителя Церкви,
Покровительки Європи
30. Субота ІІ Великоднього тижня (біл),
або (біл) спомин св. Пія V, Папи

1 КВІТНЯ, П’ЯТНИЦЯ
(фіол) П’ятниця ІV тижня Великого Посту
Çíàòè çåìí³ ðå÷³ íå îçíà÷àº çíàòè íåáåñí³. Çíàòè ïî-ëþäñüêè ²ñóñà íå
îçíà÷àº çíàòè çâ³äêè Â³í, ³ õòî Éîãî Îòåöü. Â ãîíèòâ³ çà ÿñíîþ ³ ïðîçîðîþ
äóìêîþ ²ñóñà ëþäè íàìàãàëèñü çáàãíóòè ³ ñï³éìàòè Éîãî ò³ëåñíî. À ìè ó
òèø³ â³äêðèéìî äëÿ ñåáå òàéíó Éîãî Ñåðöÿ.

Колекту можна взяти зі спомину Пресвятої Діви Марії Милостивої
Або (біл) Перша п’ятниця місяця
Меса про Пресвяте Серце Ісуса
АНТИФОН НА ВХІД Áî`æå, ³ì’ÿ`ì Òâî¿`ì ñïàñè` ìåíå` * ³ ñè`ëîþ Òâîº`þ

ðîçñóäè` ìîþ` ñïðà`âó. * Áî`æå, ïî÷ó`é ìîþ` ìîëè`òâó, * âè`ñëóõàé ñëîâà` óñò ìî¿`õ. (Ïîð. Ïñ 54 (53), 3-4)

Áî`æå, Òè ïðèãîòóâà`â â³äïîâ³`äí³ äî íà`øî¿ ñëà`áêîñò³ äîïîì³æí³` çà`ñîáè; † â÷èíè`, ùîá äàð îíî`âëåííÿ,
ÿêè`é ç íèõ âèïëèâà`º, * áóâ ç ðà`ä³ñòþ ïðè`éíÿòèé
³ ïðèí³`ñ ïëîäè` ñâÿòî`ãî æèòòÿ`. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî
²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА

Àáî:

Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, ñüîãî`äí³ ìè ñïîìèíà`ºìî Ïðåñâÿòó`
Ä³`âó Ìàð³`þ, ÿêó` Òè ùå`äðî îáäàðóâà`â ñâî¿`ìè äàðà`ìè, *
çà ¯¿ çàñòó`ïíèöòâîì äàé íàì òà`êîæ ÷à`ñòêó â ïîâíîò³`
ñâîº`¿ áëàãîäà`ò³. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`,
Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³
Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Мудр 2, 1а. 12-22

×èòàííÿ ç Êíèãè Ìóäðîñò³.
Безбожники один до одного мовляють, міркуючи невірно: «Коротке й журливе життя наше. Засядьмо на праведника, бо він
нам невигідний і противиться нашим учинкам; він закидає нам
гріхи проти закону, винить нас у вадах нашого виховання; гадає,
нібито він знає Бога, сином Божим себе самого називає. Він –
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1 КВІТНЯ, П’ЯТНИЦЯ

утілений докір думкам нашим, нам тяжко і глянути на нього.
Адже життя його не таке, як в інших, і путі його інакші. Для нього
ми немов підроблена монета, він уникає доріг наших, як нeчисті,
щасливою називає кончину праведних і вихваляється, що Бог
йому за батька. Гляньмо, чи слова його правдиві, та провірмо, що
з ним буде на кінець. Якщо праведник справді є син Божий, то
Бог захистить його і вирве його з рук противників. Випробуймо
його зневагою й ìó`êîþ, щоб ми пізнали його лагідність, і випробуймо його терпеливість. Засудімо його на смерть ганебну, адже,
за його словами, допомога йому прийде». Отак собі гадали, та
помилились, бо їхня злоба їх засліпила. Вони не відають таємних
судів Божих і не надіються нагороди за святість; не вірять у заплату для душ непорочних. Слово Боже.
Пс 34, 2-3. 17-18. 19-20. 21 і 23
Äî òèõ Áîã áëèçüêî, â êîãî â ñåðö³ ñêðóõà.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Благословлятиму Господа в кожному часі, – *
хвала Його на моїх устах постійно.
Господом хвалитися душа моя буде. *
Хай почують лагідні і звеселяться.
Обличчя Господнє – проти тих, які зло чинять, *
щоб вигубити із землі про них всяку пам’ять.
Вони закликали – і Господь почув їх *
та визволив їх від всякого горя.
Господь близький до тих, чиї серця у скрусі, *
і спасе пригноблених духом.
У праведного скорбот багато, *
та від них усіх Господь його порятує.
Він оберігає всі його кості, *
жодна з них поламана не буде.
Господь душі своїх слуг відкупить, *
і не будуть осуджені †
всі ті, котрі на Нього покладають надію.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Не хлібом самим житиме людина,
але кожним словом, що виходить з уст Божих.

Мт 4, 4б

1 КВІТНЯ, П’ЯТНИЦЯ
ЄВАНГЕЛІЄ
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Йн 7, 1-2. 10. 25-30

† ×èòàí`íÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó ²ñó`ñ õîäè`â ïî Ãàë³ëå`¿, áî íå õîò³`â õîäè`òè ïî Þäå`¿, òîìó`
ùî þäå`¿ øóêà`ëè, ÿê Éîãî` âáè`òè. À áóëî` áëè`çüêî þäå`éñüêå ñâÿ`òî
Íàìå`ò³â. Êîëè` æ Éîãî` áðàòè` ï³øëè` íà ñâÿ`òî, òî é Â³í ï³øî`â, àëå` íå
ÿ`âíî, à íà`÷å òàº`ìíî. Òîä³` äå`ÿê³ æè`òåë³ ªðóñàëè`ìà ïî÷àëè` ãîâîðè`òè: «Õ³áà` öå íå òîé, êîãî` øóêà`þòü, ÿê âáè`òè? ² îñü, Â³í ãîâî`ðèòü
â³äêðè`òî ³ í³÷î`ãî Éîìó` íå êà`æóòü. ×è ñïðà`âä³ âïå`âíèëèñÿ ñòà`ðø³,
ùî Â³í Õðèñòî`ñ? Àëå` æ ìè çíà`ºìî, çâ³`äêè Â³í; êîëè` æ ïðèéäå`
Õðèñòî`ñ, í³õòî` íå çíà`òèìå, çâ³`äêè Â³í». Òîä³` ²ñó`ñ âè`ãóêíóâ, íàâ÷à`þ÷è ó õðà`ì³ é êà`æó÷è: «² Ìåíå` çíà`ºòå, ³ çâ³`äêè ß, âè çíà`ºòå; ³ ß íå
â³ä ñå`áå ïðèéøî`â, àëå` ïðàâäè`âèì º Òîé, õòî ïîñëà`â Ìåíå`, êîòðî`ãî
âè íå çíà`ºòå. ß æ Éîãî` çíà`þ, áî ß â³ä Íüî`ãî, ³ Â³í Ìåíå` ïîñëà`â!»
Òîæ âîíè` íàìàãà`ëèñÿ ñõîïè`òè Éîãî`, àëå` í³õòî` íå íàêëà`â íà Íüî`ãî
ðóê, áî ùå íå íàñòà`ëà Éîãî` ãîäè`íà. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Äè`âëÿ÷èñü íà Õðèñòà`, ïðî`òè ÿêî`ãî çìî`âèëèñü ôàðèñå`¿ òà ïåðâîñâÿùå`íèêè, ìîë³`ìîñÿ çà âñ³õ ïåðåñë³`äóâàíèõ çà â³`ðó ³ ïðà`âåäí³ñòü:

1. Молімося за Святішого Отця, щоб він, не зважаючи на протистояння сучасного світу, мужньо та відкрито захищав права
кожної людини.
2. Молімося за переслідуваних за віру, щоб Господь дарував їм
силу та стійкість і щоб вони дочекалися свободи віросповідання.
3. Молімося про мир та захист для всіх жителів України.
4. Молімося за захисників пригноблених і переслідуваних, щоб вони
не боялися погроз та труднощів і були вірними своєму покликанню.
5. Молімося за всіх померлих, а особливо за наших предків, які
страждали за віру, щоб Господь винагородив їхню стійкість нев’янучим вінцем слави у своєму Царстві.
6. Молімося за нас самих, щоб ми ніколи не соромилися бути
свідками нашої віри.
` ãîí³`íÃî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Òè çàðà`äè íà`øîãî ñïàñ³`ííÿ òåðï³â
`
`
íÿ, ìó`êè òà ñìåðòü íà õðåñò³, ï³äòðè`ìàé íà`øèõ áðàò³â ³ ñåñòå`ð,
ÿê³` ñòðàæäà`þòü çà â³`ðó, à íàì äîïîìîæè` áó`òè â³`ðíèìè é â³`ääàíèìè ó Òâîº`ìó ñâÿòî`ìó ñëóæ³`íí³. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà
â³`êè â³`÷í³.
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Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, íåõà`é öÿ ñâÿòà`
æå`ðòâà ìîãó`òíüîþ ñè`ëîþ î÷è`ñòèòü íàñ â³ä ãð³õ³`â * ³
â÷è`íèòü, ùîá ìè ç á³`ëüøîþ ÷èñòîòî`þ ñïðîìîãëè`ñÿ
ïðèéòè` äî ¿¿ äæåðåëà`. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ïðåôàö³ÿ íà Âåëèêèé Ï³ñò ¹ 7-10
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Ó Õðèñò³` ìà`ºìî â³äêó`ïëåííÿ Éîãî` Êðî`â’þ, *

â³äïó`ùåííÿ ãð³õ³`â, çã³`äíî ç áàãà`òñòâîì Éîãî` áëàãîäà`ò³. (Åô 1, 7)

Îñê³`ëüêè ìè ïåðåõî`äèìî â³ä äà`âíüîãî äî íîâî`ãî, ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: † â÷èíè`, ùîá ìè ïîêè`íóëè ñòàð³` ãð³õî`âí³ çâè`÷êè * òà â³äíîâè`ëèñÿ îñâÿ`÷åííÿì íà`øèõ ñåðäå`öü. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ

МОЛИТВА НАД ЛЮДОМ Ñïîãëÿ`íü, Ãî`ñïîäè, íà Òâî¿`õ ñëóã, ÿê³`

óïîâà`þòü íà Òå`áå, * ³ â³çüìè` ìè`ëîñòèâî ¿õ ï³ä ñâ³é íåáå`ñíèé
çà`õèñò. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.

2 КВІТНЯ, СУБОТА
(фіол) Субота ІV тижня Великого Посту
Ðîçäîð â ïðîöåñ³ áîãîï³çíàííÿ ñâ³ä÷èòü, ùî äîñë³äíèêè òàê ³ íå ïî÷óëè
³ñòèíè. Ïðèçåìí³ ïðàãíåííÿ, øâèäê³ âèñíîâêè, íåâíèêíåííÿ â Ñâÿòå Ïèñàííÿ
³ Â÷åííÿ Öåðêâè, ãàëàñ, êðèê, ñêàíäóâàííÿ – îçíàêè áëèçüêîãî âæå ðîç³ï’ÿòòÿ
²ñòèíè.

Колекту можна взяти зі спомину св. Франциска Пауланського,
пустельника
Або (біл) Перша субота місяця
Меса про Непорочне Серце Пресвятої Діви Марії
АНТИФОН НА ВХІД Õâè`ë³ ñìå`ðò³ ìåíå` îòî÷è`ëè * ³ ïîãè`áåëüí³

ïîòî`êè ìåíå` íàëÿêà`ëè. * Ó ìî¿`é ñêðó`ò³ äî Ãî`ñïîäà â³çâà`â ÿ, * ³
ìîº` áëàãà`ííÿ ä³éøëî` äî âóõ Éîãî` ó ñâÿòî`ìó õðà`ì³.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: êåðó`é íà`øèìè ñåðöÿ`ìè
`
ä³ºþ Òâîº`¿ ìè`ëîñò³, * áî áåç Òâîº`¿ äîïîìî`ãè ìè íå
КОЛЕКТА

2 КВІТНЯ, СУБОТА
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ìî`æåìî áó`òè óãî`äíèìè Òîá³`. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî
²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³
öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
Àáî:

Áî`æå, ÿêè`é âèâè`ùóºø ñìèðå`ííèõ, Òè îáäàðóâà`â ñëà`âîþ î`áðàíèõ ñâÿòî`ãî Ôðàíöè`ñêà, † â÷èíè`, ùîá ìè çà
éîãî` çàñëó`ãàìè ³ ïðè`êëàäîì * îñÿãíó`ëè íàãîðî`äó,
îá³`öÿíó ñìèðå`ííèì. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà
Õðèñòà`, Ñè`íà Òâî`ãî, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º
â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Єр 11, 18-20

×èòàííÿ ç Êíèãè ïðîðîêà ªðåì³¿.
Ти, Господи, об’явив мені, і я знаю: тоді Ти показав мені їхні
інтриги. А я – немов смиренне ягнятко, яке ведуть на заріз, – а я й
не відав, що вони лихі думки замислили супроти мене: «Зрубаймо дерево у повній силі й вирвімо його з землі живих, щоб ім’я
його не згадувалося вже більше!» Ти ж, Господи Сил, що справедливо судиш, вивідуєш нутро й серце, дай мені побачити Твою
відплату їм, бо я виявив Тобі мою справу. Слово Боже.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 7, 2-3. 9бв-10. 11-12

Òîá³ ÿ ââ³ðèâñü, Ãîñïîäè, ì³é Áîæå.

Тобі я довірився, Господи, мій Боже. *
Спаси мене від усіх, хто мене гонить, і мене визволь,
щоб нападник, наче лев, не розшматував мою душу, – *
і ніхто не врятує.
Суди мене, Господи, за праведністю моєю, *
за моєю невинністю, яка є всередині мене.
Нехай промине грішників злоба, †
а праведного Ти укріпиш. *
Боже Праведний, що досліджуєш серця і нирки.
Мій захист – від Бога, *
який спасає щирих серцем.
Бог – Суддя справедливий, *
Бог обурення щодня виявляє.
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Пор. Лк 8, 15

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Блаженні ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем,
бережуть і приносять плід у терпінні.
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 7, 40-53

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó äå`ÿê³ ç íàðî`äó, ïî÷ó`âøè ñëîâà` ²ñó`ñà, êàçà`ëè: «Öå
ñïðà`âä³ ïðîðî`ê!» ²`íø³ êàçà`ëè: «Öå Õðèñòî`ñ!» Ùå ³`íø³ ãîâîðè`ëè:
«Õ³áà` ç Ãàë³ëå`¿ ïðèõî`äèòü Õðèñòî`ñ? Õ³áà` â Ïèñà`íí³ íå ñêà`çàíî:
“Ç íàùà`äê³â Äàâè`äà ³ ç Âèôëåº`ìà – ñåëà`, çâ³`äêè áóâ Äàâè`ä, ïðèõî`äèòü Õðèñòî`ñ?”» Òîæ ÷å`ðåç Íüî`ãî â íàðî`ä³ âè`íèê ïî`ä³ë. Äå`ÿê³
æ ç íèõ õîò³`ëè ñõîïè`òè Éîãî`, àëå` í³õòî` íå íàêëàäà`â íà Íüî`ãî ðóê.
Î`òæå, ñëó`ãè ïîâåðíó`ëèñÿ äî ïåðâîñâÿùå`íèê³â ³ ôàðèñå`¿â, à ò³
ñêàçà`ëè ¿ì: «×îìó` âè íå ïðèâåëè` Éîãî`?» Ñëó`ãè â³äïîâ³ëè`:
«Í³êî`ëè ùå ëþäè`íà íå ãîâîðè`ëà òàê, ÿê öåé ÷îëîâ³`ê». Òîä³` ôàðèñå`¿ ¿ì â³äïîâ³ëè`: «×è é âè òà`êîæ îáìà`íóò³? Õ³áà` õòîñü ç³ ñòà`ðøèõ
÷è ç ôàðèñå`¿â ïîâ³`ðèâ ó Íüî`ãî? Àëå` öåé íà`òîâï, ÿêè`é íå çíà`º
Çàêî`íó, – ïðî`êëÿòèé â³í!» Êà`æå ¿ì Íèêîäè`ì, ÿêè`é ïðèõî`äèâ äî
Íüî`ãî ðàí³`øå ³ áóâ îäíè`ì ³ç íèõ: «Õ³áà` ñó`äèòü íàø Çàêî`í ëþäè`íó,
íå âè`ñëóõàâøè ¿¿ ñïî÷à`òêó ³ íå ä³çíà`âøèñü, ùî âîíà` ðî`áèòü?» Òà
âîíè` ó â³`äïîâ³äü ñêàçà`ëè éîìó`: «×è æ ³ òè ç Ãàë³ëå`¿? Äîñë³äè` ³ ïîáà`÷èø, ùî ç Ãàë³ëå`¿ ïðîðî`ê íå ïîñòàº`!» ² ïîâåðíó`âñÿ êî`æíèé äî
ñâî`ãî äî`ìó. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Çì³`öíåí³ ïðè`êëàäîì â³`ðíîñò³ ªðåì³`¿, çàíåñå`ìî ç äîâ³`ðîþ íà`ø³
ìîëèòâè` äî Áî`ãà:

1. Молімося за Святішого Отця, який сьогодні роз почи нає
апостольську по дорож на Маль ту, про щедрі плоди цього
візиту.
2. Молімося за захисників нашої держави, про Божу опіку і захист для них.
3. Молімося за священиків, щоб вони, проповідуючи християнську моральність, були її живими свідками.
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4. Молімося за всіх, хто бореться з пороками сучасності, щоб
Господь допомагав їм у їхній нелегкій справі.
5. Молімося за наших померлих братів і сестер, щоб завдяки
Божому милосердю вони осягнули радість вічного спасіння.
6. Молімося за нас самих, щоб ми усіма силами боролися з усякою невірністю та протистояли неправді.
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Òè ïðèñâÿòè`â ñâîº` æèòòÿ` âèêî`íóâàííþ
âî`ë³ Îòöÿ`, â÷èíè`, ùîá ìè çðîçóì³`ëè, ùî âèêî`íóâàòè Éîãî` âî`ëþ
º òà`êîæ ³ íà`øèì íàéâàæëèâ³`øèì çàâäà`ííÿì. Êîòðè`é æèâå`ø
³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: äîçâî`ëü ïåðåïðîñè`òè Òåáå` íà`øèìè äàðà`ìè * ³ ñêåðó`é ìè`ëîñòèâî
äî ñå`áå íà`øó íåïîê³`ðíó âî`ëþ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ïðåôàö³ÿ íà Âåëèêèé Ï³ñò ¹ 7-10
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Âè

áóëè` âè`áàâëåí³ â³ä âà`øîãî æèòòÿ`
`
ñóº`òíîãî äîðîãîö³ííîþ êðî`â’þ Õðèñòà`, * íåïîðî`÷íîãî é ÷è`ñòîãî
ÿãíÿ`òè.

Áî`æå, íàø Î`ò÷å, íåõà`é Òâîº` ñâÿòå`º ñâÿòè`õ î÷è`ñòèòü íàñ * ³ ñâîº`þ ä³`ºþ â÷è`íèòü íàñ
óãî`äíèìè Òîá³`. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ

МОЛИТВА НАД ЛЮДОМ Ïðèãîòó`é, Ãî`ñïîäè, ñâ³é íàðî`ä äî áëè`çü-

êèõ âæå ñâÿò ³ ñóïðîâî`äæóé éîãî` ùå`äðîþ íåáå`ñíîþ áëàãîäà`òòþ, † ùîá â³í, çàçíà`âøè Òâîº`¿ âè`äèìî¿ ï³äòðè`ìêè, * ç ùå
á³`ëüøîþ íàñíà`ãîþ ïðÿìóâà`â äî íåâè`äèìèõ áëàã. ×å`ðåç
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
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(фіол) V Неділя Великого Посту
Ãîñïîäü ²ñóñ ïðîìîâëÿþ÷è ñëîâà: “ß òåáå òàêîæ íå çàñóäæóþ”, íå ïèòàº
æ³íêó ÷è æàëêóº, íå ïèòàº ¿¿ ÷è õî÷å ùîñü çì³íèòè â ñâîºìó æèòò³. Áîã íå çàñóäæóº í³êîãî. Çàñóäèòè – îçíà÷àº âèçíàòè, ùî íåìàº í³÷îãî äîáðîãî ó ò³é
ëþäèí³. Òàê íå ìîæå áóòè ñêàçàíî í³ ïðî êîãî ó ñâ³ò³. Ëèøå â÷èíîê ìîæå áóòè
îñóäæåíèé, àëå í³ÿê íå ëþäèíà. ßêùî Ãîñïîäü í³êîãî íå ñóäèòü ïîêè ëþäèíà
æèâå íà öüîìó ñâ³ò³, ÷îìó ìàâ áè ðîáèòè öå ÿ àáî òè?
АНТИФОН НА ВХІД Îáñòà`íü çà ìíî`þ, Áî`æå; * ðîçñóäè` ìîþ` ñïðà`âó

ïðî`òè íå÷åñòè`âîãî íàðî`äó; * â³ä ÷îëîâ³`êà ëóêà`âîãî é íåñïðàâåäëè`âîãî ìåíå` âè`çâîëü. * Áî Òè – Áîã ì³é ³ ìîÿ` òâåðäè`íÿ.
Íå ìîâèòüñÿ “Ñëàâà âî âèøí³õ”.

Ãî`ñïîäè, íàø Áî`æå, â÷èíè`, ùîá ó ò³é ëþáî`â³,
ÿêî`þ ïîëþáè`â ñâ³ò Òâ³é Ñèí, â³ääàþ÷è` ñåáå` íà ñìåðòü, *
ïåðåáóâà`ëè ³ ìè, ðå`âíî õî`äÿ÷è ó í³é ç Òâîº`þ äîïîìî`ãîþ.
×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã,
íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Іс 43, 16-21

×èòà`ííÿ ç Êíè`ãè ïðîðî`êà ²ñà`¿.
Òàê ãîâî`ðèòü Ãîñïî`äü, ÿêè`é â³äêðè`â äîðî`ãó â ìî`ð³, ñòå`æêó ó âåëè`êèõ âî`äàõ, ÿêè`é âè`â³â êîë³ñíè`ö³ ³ êîíå`é ñè`ëüíå â³`éñüêî; àëå` âñ³
ðàçî`ì ïîëÿãëè` ³ íå âñòà`íóòü á³`ëüøå, ïîãà`ñëè, íà`÷å ãí³ò, çãà`ñëè.
«Íå çãà`äóéòå ïðî òå, ùî áóëî`, íå äó`ìàéòå ïðî äà`âíº! Îñü ß òâîðþ`
ùîñü íîâ³`òíº: âîíî` îñü-îñü óæå` ñõî`äèòü. ×è æ âè éîãî` íå
âï³çíàº`òå? ß ïðîêëàäó` äîðî`ãó â ïóñòè`í³ ³ íà áåçëþ`ää³ – ð³`êè. Çâ³ð
äè`êèé áó`äå Ìåíå` ïðîñëàâëÿ`òè, øàêà`ëè é ñòðà`óñè, áî ß äàì âî`äó â
ïóñòè`í³ ³ íà áåçëþ`ääÿõ ð³`êè, ùîá íàïî¿`òè Ì³é âè`áðàíèé íàðî`ä.
Íàðî`ä òîé ß óòâîðè`â äëÿ ñå`áå, â³í çâ³ùà`òèìå Ìîþ` õâàëó`». Ñëî`âî
Áî`æå.
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Пс 126, 1-2аб. 2вг-3. 4-5. 6
Âåëèêå ä³ëî Áîã â÷èíèâ ³ç íàìè.
Коли Господь повернув полонених Сіону, *
наче уві сні ми були:
тоді були сповнені радості уста наші, *
а наш язик – веселості повний.
Тож будуть між народами говорити: *
«Велике вчинив Господь із ними!»
Господь учинив для нас велике, – *
і ми раділи!
Поверни, Господи, наших полонених, *
як потоки на півдні.
Ті, хто у сльозах сіє, *
з радістю жати будуть.
Хто, виходячи, іде і плаче, *
несучи торбину насіння,
той, повертаючись, з радістю прийде, *
несучи повні оберемки.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

ДРУГЕ ЧИТАННЯ

Флп 3, 8-14

×èòà`ííÿ ç Ïîñëà`ííÿ ñâÿòî`ãî àïî`ñòîëà Ïàâëà` äî ôèëèï’ÿ`í.
Áðàòè`! Âñå âèçíàþ` çà âòðà`òó ç î`ãëÿäó íà âè`ù³ñòü ï³çíà`ííÿ ìîãî`
Ãî`ñïîäà ²ñó`ñà Õðèñòà`. Çà`äëÿ Íüî`ãî ÿ âñå âòðà`òèâ ³ ââàæà`þ çà
ñì³òòÿ`, àáè` çäîáó`òè Õðèñòà`, ³ âè`ÿâèòèñÿ â Íüî`ìó, ìà`þ÷è ÿê
ñâîþ` ïðà`âåäí³ñòü íå òó, ÿêà` â³ä Çàêî`íó, àëå` òó, ùî ÷å`ðåç â³`ðó â
Õðèñòà`, ïðà`âåäí³ñòü, ÿêà` â³ä Áî`ãà, ÷å`ðåç â³`ðó; ùî`áè ï³çíà`òè
Éîãî`, ³ ñè`ëó Éîãî` âîñêðåñ³`ííÿ, ³ ñï³`ëüí³ñòü ó Éîãî` ñòðàæäà`ííÿõ,
óïîä³`áíþþ÷èñü Éîãî` ñìå`ðò³, àáè` ÿ`êîñü äîñÿãòè` âîñêðåñ³`ííÿ ç
ìå`ðòâèõ. Öå íå òàê, ùî ÿ âæå îñÿãíó`â ìåòó` àáî` âæå ñòàâ äîñêîíà`ëèì, àëå` æåíó`ñü, ùîá çäîáó`òè ¿¿ – òîìó` ùî ³ ÿ áóâ çäîáó`òèé
²ñó`ñîì Õðèñòî`ì. Áðàòè`, ÿ íå ââàæà`þ ñåáå` òèì, õòî âæå îñÿãíó`â
ìåòó`. Çíà`þ ëèøå` îäíå`: çàáóâà`þ÷è òå, ùî ïîçà`äó, ³ ïðÿìó`þ÷è äî
òî`ãî, ùî ïîïå`ðåäó, ÿ æåíó`ñü äî ìåòè` – äî íàãîðî`äè âèñî`êîãî
Áî`æîãî ïîêëè`êàííÿ â ²ñó`ñ³ Õðèñò³`. Ñëî`âî Áî`æå.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Тепер поверніться до Бога усім вашим серцем,
бо Він благий і милосердний.

Йоіл 2, 12-13
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Йн 8, 1-11

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó ²ñó`ñ ï³øî`â íà Îëè`âíó ãî`ðó. Òà âäî`ñâ³òà çíî`âó ïðèéøî`â äî õðà`ìó, ³ âåñü íàðî`ä ïðèõî`äèâ äî Íüî`ãî, ³ Â³í, ñ³`âøè, íàâ÷à`â ¿õ. À êíè`æíèêè é ôàðèñå`¿ ïðèâåëè` æ³`íêó, ñõî`ïëåíó íà ïåðå`ëþá³ ³, ïîñòà`âèâøè ¿¿ ïîñåðå`äèí³, êà`æóòü Éîìó`: «Ó÷è`òåëþ, öÿ
æ³`íêà ÿ`âíî áóëà` ñõî`ïëåíà íà ïåðå`ëþá³. Â Çàêî`í³ Ìîéñå`é íàêàçà`â
íàì òàêè`õ ïîáèâà`òè êàì³`ííÿì. À Òè ùî íà öå ñêà`æåø?» Öå âîíè`
ãîâîðè`ëè, âèïðîáî`âóþ÷è Éîãî`, ùîá ìà`òè ï³äñòà`âó çâèíóâà`òèòè
Éîãî`. ²ñó`ñ æå, ñõèëè`âøèñü äîäî`ëó, ïèñà`â ïà`ëüöåì ïî çåìë³`.
Îñê³`ëüêè âîíè` ïðîäî`âæóâàëè çàïè`òóâàòè Éîãî`, Â³í ï³äâ³`â
ãî`ëîâó ³ ñêàçà`â ¿ì: «Õòî ç âàñ áåç ãð³õà`, íåõà`é ïå`ðøèé êè`íå â íå`¿
êà`ì³íü!» ² çíî`âó, ñõèëè`âøèñü, ïèñà`â ïî çåìë³`. Âîíè` æ, ïî÷ó`âøè,
â³äõî`äèëè îäè`í çà î`äíèì, ïî÷èíà`þ÷è ç³ ñòà`ðøèõ; ³ çàëè`øèâñÿ
ñàì ²ñó`ñ òà æ³`íêà, ÿêà` ñòîÿ`ëà ïîñåðå`äèí³. ²ñó`ñ, ï³äâ³`âøè ãî`ëîâó,
ñêàçà`â ¿é: «Æ³`íêî, äå âîíè`? Í³õòî` òåáå` íå îñóäè`â?» Âîíà`
â³äïîâ³ëà`: «Í³õòî`, Ãî`ñïîäè». À ²ñó`ñ ¿é ñêàçà`â: «ß òåáå` òà`êîæ íå
çàñó`äæóþ. ²äè` é â³äòåïå`ð á³`ëüøå íå ãð³øè`». Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.

Ìîâèòüñÿ “Â³ðóþ”.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Ëþäñüê³` ä³`¿ ÷à`ñòî çàñëóãî`âóþòü íà îñó`äæåííÿ, àëå` Õðèñòî`ñ ç ëþáî`â’þ ñòà`âèòüñÿ íà`â³òü äî íàéá³`ëüøîãî ãð³`øíèêà. Òîìó` ç äîâ³`ðîþ
ïðîñ³`ìî Ãî`ñïîäà:

1. Молімося, щоб святу Церкву, яка проповідує Божу милість, могли почути люди, які втратили віру в прощення і Боже
милосердя.
2. Молімося за Папу Франциска, щоб Дух Святий керував ним
для добра цілої Церкви та світу.
3. Молімося за всіх священиків та монахів в Україні, щоб вони,
вірні своєму покликанню та наповнені Святим Духом, укріплювали вірних у дотриманні Божих заповідей.
4. Молімося за наших рідних та близьких, щоб вони, щирим
серцем користаючи з таїнства Покаяння, поєдналися з Богом.
5. Молімося за всіх загиблих на війні: нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру.
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6. Молімося за нас самих, щоб слова Христа: “Йди та вже
віднині не гріши” примножували в нас надію на прощення та допомагали в боротьбі зі спокусами.
Ãî`ñïîäè, Òè íå îñóäè`â ïåðåëþ`áíèöþ, à ïðîáà`÷èâ ¿é ãð³õè` ³ çàêëè`êàâ äî ùè`ðîãî íàâå`ðíåííÿ, ïðîñòè` é íàì íà`ø³ ãð³õè` ³ äîïîìîæè`
æè`òè Òâîº`þ áëàãîäà`òòþ. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Âè`ñëóõàé íàñ, Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, †
³ ñè`ëîþ ö³º`¿ æå`ðòâè î÷è`ñòè ñâî¿`õ ñëóã, * ÿêè`ì Òè äàâ
ï³çíà`òè ³`ñòèíè õðèñòèÿ`íñüêî¿ â³`ðè. ×å`ðåç Õðèñòà`,
Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ïðåôàö³ÿ íà Âåëèêèé Ï³ñò ¹ 7-8
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ ²`ñòèííî, ³`ñòèííî êàæó` âàì: ïøåíè`÷íå çåð-

íî`, êîëè` íå âïàäå` íà çå`ìëþ ³ íå çàâìðå`, * çàëè`øèòüñÿ ñàìå`-îäíå`; *
êîëè` æ çàâìðå`, òî ðÿñíè`é ïë³ä ïðèíåñå`. (Éí 12, 24-25)

Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, ïðî`ñèìî Òåáå`,
ùîá ìè çàâæäè` íàëå`æàëè äî æèâè`õ ÷ëå`í³â Õðèñòà`, *
Ò³`ëî é Êðîâ ÿêî`ãî ìè ïðèéìà`ºìî. Êîòðè`é æèâå` ³ öàðþ`º
íà â³`êè â³`÷í³.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ

МОЛИТВА НАД ЛЮДОМ Áëàãîñëîâè`, Ãî`ñïîäè, ñâ³é íàðî`ä, ÿêè`é

î÷³`êóº äà`ðó Òâîº`¿ ìè`ëîñò³, † ³ â÷èíè`, ùîá â³í ùå`äðî îòðè`ìàâ
òå, * ÷îãî` çà Òâî¿`ì íàòõíå`ííÿì áàæà`º. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî.

4 КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК
(фіол) Понеділок V тижня Великого Посту
Õèòð³ ëèöåì³ðè âèêîðèñòîâóþòü ïî÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³, ùîá òèñíóòè
íà ñóñï³ëüñòâî ÷è íàâ³òü íà Áîãà ³ Áîæèõ ëþäåé. ²ñóñ, ïîâåí Áîæî¿ ëþáîâ³ ³
ñâ³òëîãî ðîçóìó, íåíà÷å õî÷å áåçñòîðîííüî ñêàçàòè: “Ñàì ïîêàéñÿ ³ îäíèì
ãð³øíèêîì íà ñâ³ò³ ñòàíå ìåíøå”.

Колекту можна взяти зі спомину св. ІЗИДОРА, єп. і Вчителя Церкви

12

4 КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК

АНТИФОН НА ВХІД Ïîìè`ëóé ìåíå`, Áî`æå, áî ìåíå` íàïàñòó`º ëþäè`-

íà, * äåíü-ó-äå`íü âîþ`º ïðî`òè ìå`íå é óòèñêà`º. (Ïîð. Ïñ 56 (55), 2)

Áî`æå, Òè ç íåâèìî`âíîþ ùå`äð³ñòþ íàïî`âíþºø
íàñ âñÿ`êèì áëàãîñëîâå`ííÿì; † äàé íàì òàê ïåðåõî`äèòè
â³ä ñòàðî`ãî æèòòÿ` äî íîâî`ãî, * ùîá ìè ïðèãîòóâà`ëèñÿ
äî ñëà`âè Íåáå`ñíîãî Öà`ðñòâà. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî
²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³
öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА

Àáî:

Ãî`ñïîäè, âè`ñëóõàé íà`ø³ ìîëè`òâè, ÿê³` ìè ó äåíü ñïî`ìèíó ñâÿòî`ãî ²çèäî`ðà âîçíî`ñèìî äî Òå`áå, * ³ çà éîãî`
çàñòó`ïíèöòâîì îï³êó`éñÿ ñâîº`þ Öå`ðêâîþ, ÿêó` â³í
çì³`öíþâàâ íåáå`ñíèì â÷å`ííÿì. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî
²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå`
³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
Дан 13, 41в-62
×èòàííÿ ç Êíèãè ïðîðîêà Äàíè¿ëà.
Тим днями зібрання засудило Сусанну на смерть. Тоді Сусанна
скрикнула сильним голосом і сказала: «О вічний Боже, знавче
скритих речей, який відаєш усе раніше, ніж воно стане! Ти
знаєш, що на мене вимовлено неправдиве свідчення, і ось я мушу
вмерти, хоч я й не вчинила нічого з того, що оці мені злісно закидають». І почув Господь її голос, і як вели її на смерть, Бог збудив святий дух молодого хлопця на ім’я Даниїл, і цей скрикнув
сильним голосом: «Я невинний у крові цієї!» Тоді увесь народ
обернувся до нього й сказав: «Що то за слово, що ти промовив?»
Він же, ставши посеред них, заговорив: «То ви такі нерозумні,
сини Ізраїля? Не розсудивши й не розібравши ясно справи, засудили ви дочку Ізраїля! Поверніться назад до суду, бо оці вимовили на неї неправдиве свідчення». Увесь народ повернувся чимдуж, і старші народу сказали до нього: «Сідай отут посеред нас
і повідай нам, бо Бог дав тобі право старшинства». Даниїл до них
і каже: «Розлучіть їх один від одного далеко, я їх розсуджу». Як
же вони були розлучені один від одного, він покликав одного з
ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

4 КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК

13

них і мовив до нього: «О застарілий у злі! Ось упали гріхи, які ти
раніше накоїв, судивши суди несправедливі, засуджувавши невинних і відпускавши винних, тоді як Господь наказав: “Невинного й справедливого не смієш убивати”. Отож, якщо ти бачив
оцю, скажи, під яким деревом ти їх обох бачив разом?» Той
відповів: «Під мастиковим деревом». А Даниїл сказав: «Добре
збрехав, на свою ж голову, бо ангел Божий уже взяв від Бога наказ розтяти тебе надвоє». Відпустив він цього й звелів привести
другого та й сказав до нього: «З сімені Ханаана, а не Юди! Краса
звела тебе, і пристрасть перевернула твоє серце! Так ви чинили з
дочками Ізраїля, а ті, налякані, вам піддавались, але дочка Юди
не знесла вашого беззаконня. Скажи мені, отже, під яким деревом ти захопив їх разом». Той відповів: «Під дубом». Даниїл
промовив до нього: «Добре збрехав і ти на твою голову, бо ангел
Божий з мечем у руці вже чекає, щоб розпанахати тебе надвоє,
аби вигубити вас». І вигукнули усі збори сильним голосом й благословили Бога, який спасає тих, які надіються на Нього. А далі
встали на обох старих, бо Даниїл власними ж їхніми губами
довів, що вони дали неправдиве свідчення, і з ними зроблено так,
як вони заслуговували за свій злий намір супроти ближнього, –
вчинено з ними за законом Мойсея й убито їх, і того дня була врятована кров невинна. Слово Боже.
Пс 23, 1-3а. 3бв-4аб. 4вг-5аб. 5вг-6
Çëà íå çëÿêàþñü, áî Ãîñïîäü ç³ ìíîþ.
Господь – мій Пастир. Я не матиму недостатку. *
На зелених лугах Він дає мені відпочити,
веде мене на тихі води; *
мою душу Він обновляє.
Веде мене праведності стежками *
ради Імені свого.
Коли я піду навіть долиною смертної тіні, *
зла не злякаюсь, бо Ти зі мною.
Твій жезл і Твій посох – *
вони мене втішають.
Переді мною трапезу Ти готуєш *
навпроти тих, які мене утискають.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ
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Çëà íå çëÿêàþñü, áî Ãîñïîäü ç³ ìíîþ.

Ти намастив мою голову олією, *
переливається моя чаша.
Отож в усі дні життя мого †
доброта і милосердя супроводжувати мене будуть, *
і я на довгі дні поселюся в домі Господнім.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Єз 33, 11

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Я не бажаю смерті грішника – слово Господа Бога,
бажаю, щоб відвернувся від своєї дороги і щоб жив він.
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 8, 12-20

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó ²ñó`ñ ïðîìîâëÿ`â äî ôàðèñå`¿â, êà`æó÷è: «ß º ñâ³`òëî äëÿ
ñâ³`òó! Õòî éäå çà Ìíî`þ, òîé íå õîäè`òèìå â òå`ìðÿâ³, àëå` ìà`òèìå
ñâ³`òëî æèòòÿ`». Îäíà`ê ôàðèñå`¿ Éîìó` ñêàçà`ëè: «Òè ñâ³`ä÷èø ïðî
ñàìî`ãî ñåáå`; Òâîº` ñâ³`ä÷åííÿ íå º ïðàâäè`âèì». Ó â³`äïîâ³äü ²ñó`ñ
ñêàçà`â ¿ì: «ßêùî` ß ³ ñâ³`ä÷ó ïðî ñàìî`ãî ñå`áå, Ìîº` ñâ³`ä÷åííÿ º
ïðàâäè`âèì, áî ß çíà`þ, çâ³`äêè ïðèéøî`â ³ êóäè` éäó; à âè íå
çíà`ºòå, çâ³`äêè ß ³ êóäè` éäó. Âè ïî-ò³ëå`ñíîìó ñó`äèòå, – ß æ íå ñóäæó` í³êî`ãî. À ÿêùî` ß ³ ñó`äæó, òî Ì³é ñóä º ïðàâäè`âèì, áî ß íå
îäè`í, àëå` ß ³ Òîé, õòî Ìåíå` ïîñëà`â, – Îòå`öü. Ó âà`øîìó æ òàêè`
Çàêî`í³ íàïè`ñàíî, ùî ñâ³`ä÷åííÿ äâîõ ëþäå`é º ïðàâäè`âèì. ß – òîé,
õòî ñâ³`ä÷èòü ïðî ñàìî`ãî ñåáå`, à òà`êîæ ñâ³`ä÷èòü ïðî Ìå`íå Òîé,
õòî Ìåíå` ïîñëà`â, – Îòå`öü!» Òîä³` çàïèòà`ëè Éîãî`: «Äå Òâ³é
Îòå`öü?» ²ñó`ñ â³äïîâ³`â: «Í³ Ìåíå` íå çíà`ºòå, í³ Ìîãî` Îòöÿ`; êîëè` á
âè Ìåíå` çíà`ëè, òî çíà`ëè á ³ Ìîãî` Îòöÿ`». Ö³ ñëîâà` Â³í ñêàçà`â á³`ëÿ
ñêàðáíè`ö³, íàâ÷à`þ÷è â õðà`ì³, é í³õòî` íå ñõîïè`â Éîãî`, áî ùå íå
ïðèéøëà` Éîãî` ãîäè`íà. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Õðèñòî`ñ ðÿòó`º â³ä ñìå`ðò³ íà`â³òü íàéá³`ëüøèõ ãð³`øíèê³â, òîìó` ç
â³`ðîþ ìî`ëèìîñÿ:

1. Молімося за Святішого Отця, щоб він завжди сміливо захищав гідність людини і моральні принципи християнства.
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2. Молімося за священиків, щоб вони власним життям давали
віруючим приклад святості та праведності.
3. Молімося про мир та захист для всіх жителів України.
4. Молімося за всіх, хто переживає час реколекцій, щоб вони, підтримувані Божою благодаттю, втілювали в життя християнські ідеали.
5. Молімося за померлих, щоб наш добрий Отець простив їх і
прийняв у свої батьківські обійми.
6. Молімося за всіх нас, щоб ми не занедбували молитви і являли плоди свого навернення в любові до ближнього.
Âñåìè`ëîñòèâèé Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, çìèé ñâîº`þ Ïðåñâÿòî`þ
Êðî`â’þ íà`ø³ ãð³õè` ³ â÷èíè`, ùîá ìè ç Òâîº`þ äîïîìî`ãîþ ïåðåìîãëè` ñïîêó`ñè. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Ãî`ñïîäè, äîçâî`ëü íàì, ç³`áðàíèì
äëÿ çâå`ðøåííÿ ñâÿòè`õ òàéí, * ðà`çîì ç ïëîäà`ìè
ò³ëå`ñíî¿ ïîêó`òè ç ðà`ä³ñòþ ÿâè`òè Òîá³` ÷èñòîòó` íà`øèõ
äóø. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ïðåôàö³ÿ ïðî Ãîñïîäí³ ñòðàñò³ ¹ 11
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Í³õòî` íå îñóäè`â òåáå`? * Í³õòî`, Ãî`ñïîäè. *

Òî ³ ß òåáå` íå îñó`äæóþ. * Éäè òà âæå â³äíè`í³ íå ãð³øè`.

Çì³`öíåí³ áëàãîäà`òòþ Òâîãî` òà`¿íñòâà, ïðî`ñèìî Òåáå`, Ãî`ñïîäè: † î÷è`ñòè íàñ íèì â³ä ñõè`ëüíîñò³ äî çëà, * ùîá ìè íàáëèæà`ëèñÿ äî Òå`áå, íàñë³`äóþ÷è
Õðèñòà`. Êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º íà â³`êè â³`÷í³.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ

МОЛИТВА НАД ЛЮДОМ Âè`çâîëè, Ãî`ñïîäè, â³ä ãð³õ³`â ëþä, ùî

Òåáå` áëàãà`º, † ùîá, êîëè` â³í ïåðåáóâà`òèìå ó ñïàñå`ííîìó
íàâå`ðíåíí³, * éîãî` íå çìîãëè` ïîäîëà`òè í³ÿ`ê³ òðó`äíîù³. ×å`ðåç
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
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(фіол) Вівторок V тижня Великого Посту
Ïèòàííÿ äî ²ñóñà: “Õòî Òè òàêèé?” – ìîæå íå ïîõîäèòè ç ëþáîâ³.
Íàéö³íí³øå ³ íàéñîêðîâåíí³øå, ùî ì³ã Ãîñïîäü â³äêðèòè íàì – öå Éîãî ëþáîâ
äî Îòöÿ ³ ïóáë³÷íå, áåççàõèñíå, ï³äíåñåíå âãîðó ñòðàæäàííÿ ç ëþáîâ³.

Колекту можна взяти зі спомину св. ВІКЕНТІЯ ФЕРРЕРА, пресвітера
АНТИФОН НА ВХІД Íàä³`éñÿ íà Ãî`ñïîäà, áóäü ìó`æí³é; * íåõà`é áó`äå

â³äâà`æíå òâîº` ñå`ðöå, ³ íàä³`éñÿ íà Ãî`ñïîäà! (Ïñ 27 (26), 14)

Ãî`ñïîäè, äàé íàì ç âèòðèâà`ë³ñòþ âèêî`íóâàòè
Òâîþ` âî`ëþ, † ùîá ó íàø ÷àñ íàðî`ä, êîòðè`é ñëó`æèòü
Òîá³`, * çðîñòà`â ÷èñëî`ì òà çáàãà`÷óâàâñÿ çàñëó`ãàìè.
×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, †
êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, *
Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА

Àáî:

Áî`æå, Òè âñòàíîâè`â ñâÿòî`ãî ïðåñâ³`òåðà Â³êå`íò³ÿ ñëóãî`þ ïðîïîâ³`äóâàííÿ ªâà`íãåë³ÿ, † â÷èíè`, ïðî`ñèìî
Òåáå`, ùîá Ñóääþ`, ïðèøå`ñòÿ ÿêî`ãî ñâÿòè`é Â³êå`íò³é
çâ³ùà`â íà çåìë³`, * ìè ó áëàæå`íñòâ³ ìîãëè` áà`÷èòè
öàðþ`þ÷èì ó íå`á³. Êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â
º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Чис 21, 4-9

×èòàííÿ ç Êíèãè ×èñåë.
Тими днями юдеї рушили від Гор-гори шляхом до Червоного
моря, щоб оминути Едом-землю. Та люди в дорозі підупали на
дусі, і почали вони нарікати на Бога й на Мойсея: «Для чого вивели ви нас із Єгипту, – щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема,
води нема, а той легенький хліб вже набрид нам!» Тоді Господь наслав на людей вогненних зміїв, і почали вони кусати їх. І вимерло в
Ізраїля сила народу. Прийшли люди до Мойсея та й кажуть:
«Згрішили ми, бо говорили проти Господа й проти тебе; помолися
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ж до Господа, щоб віддалив від нас зміїв». І Мойсей помолився за
народ. Господь же мовив до Мойсея: «Зроби собі вогненного змія
й повісь його на стовпі, а як укусить когось змій, то він погляне на
нього й залишиться живий». І зробив Мойсей мідяного змія й
повісив його на стовпі; і коли кого-небудь кусав змій, то він звертав очі на мідяного змія й лишався живий. Слово Боже.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 102, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21

Ìîº áëàãàííÿ õàé ä³éäå äî Òåáå.
Господи, вислухай мою молитву, – †
нехай дійде до Тебе моє волання. *
Не ховай від мене свого обличчя.
В день, коли приходить скрута, †
прихили до мене своє вухо. *
Того дня, коли я закличу до Тебе, †
дай мені відповідь негайно.
І народи Господнього Імені боятися будуть, – *
усі царі землі – Твоєї слави.
Адже Господь Сіон збудує, *
Він з’явиться у своїй славі.
Він зглянувся на молитву нужденних *
і не погордував їхнім благанням.
Нехай це буде записано для наступного роду, *
і народ, який постане, Господа буде хвалити.
Бо Він поглянув з висоти святилища свого, – *
Господь поглянув з неба на землю,
аби почути стогін в’язнів, *
визволити синів, на яких тяжіє смертний вирок.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Зерно – це слово Боже, а сіяч – Христос;
кожен, хто Його знайде, житиме повіки.
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 8, 21-30

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó ²ñó`ñ ñêàçà`â ôàðèñå`ÿì: «ß éäó, ³ âè áó`äåòå øóêà`òè Ìåíå`, ³
ó âà`øîìó ãð³õó` ïîìðåòå`! Êóäè` ß ³äó`, òóäè` âè íå ìî`æåòå ï³òè`». Òîæ
þäå`¿ ãîâîðè`ëè: «×è íå âá’º Â³í ñàì ñåáå`, áî êà`æå: “Êóäè` ß ³äó`, òóäè`
âè íå ìî`æåòå ï³òè`”?» À Â³í ãîâîðè`â ¿ì: «Âè – â³ä íèç³`â, ß – ç âèñî`ò;
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âè â³ä öüî`ãî ñâ³`òó, ß íå â³ä öüî`ãî ñâ³`òó. Òîìó` ß ñêàçà`â âàì, ùî ïîìðåòå` ó âà`øèõ ãð³õà`õ. Áî êîëè` íå ïîâ³`ðèòå, ùî ß º, òî ïîìðåòå` ó
âà`øèõ ãð³õà`õ». À âîíè` çàïèòà`ëè Éîãî`: «Õòî Òè?» Ñêàçà`â ¿ì ²ñó`ñ:
«Ùî ìåí³` ç âà`ìè ãîâîðè`òè ïðî öå! Áàãà`òî ß ìà`þ ïðî âàñ ãîâîðè`òè
³ ñóäè`òè, àëå` Òîé, õòî ïîñëà`â Ìåíå`, º ïðàâäè`âèé, ³ ß âñå, ùî â³ä
Íüî`ãî ïî÷ó`â, òå é êàæó` ñâ³`òîâ³». Âîíè` æ íå çðîçóì³`ëè, ùî Â³í ãîâîðè`â ¿ì ïðî Îòöÿ`. Òîìó` ²ñó`ñ ¿ì ñêàçà`â: «Êîëè` ï³äíåñå`òå Ñè`íà Ëþäñüêî`ãî, òîä³` ï³çíà`ºòå, ùî ß º, ³ ùî â³ä ñå`áå í³÷î`ãî íå ðî`áëþ, à
ò³`ëüêè ÿê íàâ÷è`â Ìåíå` Îòå`öü, – òå é ãîâî`ðþ. Òîé, õòî ïîñëà`â
Ìåíå`, º ç³ Ìíî`þ; Â³í íå çàëè`øèâ Ìåíå` ñàìî`ãî, áî ß çà`âæäè ðîáëþ`
òå, ùî Éîìó` äî âïîäî`áè!» Êîëè` Â³í öå ãîâîðè`â, áàãà`òî õòî ïîâ³`ðèâ
ó Íüî`ãî. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Þäå¿` ï³ä ÷àñ ñîðîêàë³`òíüî¿ ïî`äîðîæ³ ïî ïóñòè`í³ ÷à`ñòî â³äâåðòà`ëèñÿ â³ä Áî`ãà; ïðîñ³`ìî ñìèðå`ííî Õðèñòà`:

1. Молімося за пастирів Церкви і Божий народ, щоб вони, шануючи гідність кожної людини, наближали світові Христову любов.
2. Молімося за Святішого Отця, щоб він невтомно закликав
людей іти дорогою вірності Господу.
3. Молімося за захисників нашої держави, про Божу опіку і захист для них.
4. Молімося за тих, хто порушив подружню вірність, щоб Господня милість допомогла їм простити один одному і привела їх до
єдності та злагоди.
5. Молімося за померлих, які під час земного життя не встигли
спокутувати свої гріхи, щоб Господь благоволив їх пробачити.
6. Молімося за нас самих, щоб ми, дивлячись зараз на хрест Ісуса
Христа, з радістю могли дивитися на Нього на порозі нашої вічності.
Ãî`ñïîäè Õðè`ñòå, ðîçï’ÿ`òèé íà õðåñò³,` ïðèòÿãíè` äî ñå`áå ñåðöÿ` âñ³õ
ëþäå`é ³ â÷èíè`, ùîá ìè, ã³`äíî íåñó`÷è ñâ³é õðåñò íà çåìë³`, îòðè`ìàëè
â³`÷íå æèòòÿ` ó íåáåñà`õ. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Ãî`ñïîäè, ñêëàäà`ºìî Òîá³` æå`ðòâó
óìè`ëîñòèâëåííÿ, † ùîá Òè ìèëîñå`ðäíî â³äïóñòè`â
íàì ãð³õè` * ³ ñàì êåðóâà`â íà`øèìè íåïîñò³`éíèìè ñåðöÿ`ìè. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ
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Ïðåôàö³ÿ ïðî Ãîñïîäí³ ñòðàñò³ ¹ 11
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ ß æ, êîëè` â³ä çåìë³` áó`äó ï³äíå`ñåíèé, * óñ³`õ

ïðèòÿãíó` äî ñå`áå, – ãîâî`ðèòü Ãîñïî`äü. (Éí 12, 32)

Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, ïðî`ñèìî Òå`
áå`: äàé íàì, ÿê³ ïîñò³`éíî õî`äèìî ó òî`ìó, ùî áîæå`ñòâåííå, * çàâæäè` äîñòî`éíî íàáëèæà`òèñÿ äî íåáå`ñíèõ
äàð³`â. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ

МОЛИТВА НАД ЛЮДОМ Áî`æå, Òâîº` ìèëîñå`ðäÿ á³`ëüøå çà ãí³â äëÿ

òèõ, õòî óïîâà`º íà Òå`áå. † Äàé ñâî¿`ì â³`ðíèì ð³øó`÷å â³äêè`íóòè
çëî, ÿêå` ÷èíè`ëè, * ùîá âîíè` ìîãëè` ðàä³`òè Òâîº`þ áëàãîäà`òòþ.
×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
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(фіол) Середа V тижня Великого Посту
Áàãàòî ëþäåé äóìàþòü, ùî ºäèíèì ïðîÿâîì ñâîáîäè º ìîæëèâ³ñòü ðîáèòè òå, ùî çàáàæàºòüñÿ. Òèì ÷àñîì, ïåðøîþ óìîâîþ ñâîáîäè º â³äñóòí³ñòü
ãð³õà òà çàëåæíîñò³, ÿê ³ â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêî¿ ó÷àñò³ ó çë³. Ñêîºíå çëî ðîáèòü íàñ âèííèìè, à â òàêîìó âèïàäêó í³êîëè íå áóäåìî â³ëüíèìè äî ê³íöÿ.
Ò³ëüêè ²ñóñ ãàðàíòóº íàì â³÷íó ñâîáîäó, áî íàâ³òü ÿêùî â÷èíèìî ÿêåñü çëî, Â³í
º Òèì, õòî âèêóïèâ íàñ. ² öå àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî.
АНТИФОН НА ВХІД Î Áî`æå, ñïàñè`òåëþ ì³é â³ä âîðîã³`â, * Òè

ï³äí³`ìåø ìåíå` íàä òè`ìè, ùî ïîâñòà`ëè ïðî`òè ìå`íå; * Òè ðÿòó`ºø
ìåíå`, Ãî`ñïîäè, â³ä ëþäè`íè íåïðà`âåäíî¿. (Ïîð. Ïñ 18 (17), 48-49)

Ìèëîñå`ðäíèé Áî`æå, Òè ñàì ñïîíóêà`ºø íàñ äî
`
ñëóæ³ííÿ
Òîá³`, † îñâ³òè` îñâÿ`÷åí³ ïîêó`òîþ ñåðöÿ` Òâî¿`õ
ä³òå`é * òà âè`ñëóõàé ìè`ëîñòèâî ïðîõà`ííÿ òèõ, ÿêè`õ Òè
íàä³ëè`â ïî÷óòòÿ`ì ïîáî`æíîñò³. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî
²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå`
³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА
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Дан 3, 14-20. 46-50. 91-95
×èòàííÿ ç Êíèãè ïðîðîêà Äàíè¿ëà.
Тими днями цар Навуходоносор мовив: «Чи ви, Седраху, Мисаху та Авденаго, справді моїм богам не хочете служити й золотій
статуї, яку я поставив, не хочете кланятись? Отож тепер, якщо
ви готові, як тільки почуєте звук сурми, флейти, цитри, арфи, гусел, волинки та всіх інших музичних інструментів, впасти ниць і
вклонитись статуї, яку я звелів зробити – гаразд; якщо ж не вклонитесь, тієї ж миті будете вкинуті в піч, розжарену вогнем, і тоді
який бог визволить вас із моєї руки?» Седрах, Мисах та
Авденаго у відповідь цареві Навуходоносорові сказали: «Ми не
маємо потреби тобі на це відповідати. Коли Бог, якому ми служимо, зможе нас визволити з печі, розжареної вогнем, Він визволить нас, царю, й з твоєї руки, а коли ні, то нехай тобі, царю, буде
відомо, що ми твоїм богам не служитимемо й золотій статуї, яку
ти поставив, не вклонятимемось». Тоді Навуходоносор запалав
люттю, і вигляд його обличчя змінився супроти Седраха, Мисаха
й Авденаго. У від- повідь він повелів розпалити піч усемеро
більше, ніж її звичайно розпалювали, і наказав найдужчим мужам із свого війська зв’язати Седраха, Мисаха й Авденаго та й
вкинути їх у піч, розжарену вогнем. Царські слуги, які вкинули
їх, не переставали розпалювати печі бітумом, смолою, клоччям
та хмизом, так що полум’я піднялося на сорок дев’ять ліктів поверх печі і, вибухнувши, спалило тих халдеїв, які були при печі.
Ангел же Господній зійшов з Азарією та його товаришами в піч,
віддалив розпалений вогонь від печі і вчинив у середині печі так,
немов би там повівав росистий вітерець, і вогонь їх зовсім не торкнувся, не завдав їм болю і не скоїв їм ніякої шкоди. Тоді цар Навуходоносор здивувався, встав притьмом і заговорив до своїх
радників, мовивши: «Чи не трьох мужів ми вкинули в вогонь
зв’язаних?» Ті ж у відповідь цареві: «Справді так, царю!» Знову
заговорив він і сказав: «А он я бачу чотирьох мужів незв’язаних,
які ходять посеред вогню, і не видно на них шкоди, а вид четвертого схожий на сина Божого». Тоді Навуходоносор приступив
до отвору розжареної вогнем печі й заговорив, кажучи: «СедраПЕРШЕ ЧИТАННЯ
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ху, Мисаху та Авденаго, слуги всевишнього Бога! Вийдіть і приступіть сюди!» І вийшли Седрах, Мисах і Авденаго з-посеред
вогню. Сатрапи, правителі, намісники й радники царські зібралися, щоб дивитись на цих мужів, над тілом яких вогонь не мав
ніякої сили: волосся в них на голові не обсмалилось, одежа на
них не змінилась, і запах вогню на них не перейшов. Тоді Навуходоносор заговорив, мовивши: «Благословенний Бог Седраха,
Мисаха та Авденаго, який послав свого ангела й визволив своїх
слуг, які поклались на Нього і не послухалися царського наказу,
а віддали своє тіло, аби не служити й не поклонятись ніякому
іншому богові, крім свого Бога!» Слово Боже.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Дан 3, 52. 53-54. 55-56

Òè äîñòîõâàëüíèé, â³êîâ³÷íèé Áîæå.

Благословенний Ти, Господи, Боже батьків наших, *
і достохвальний і вельми возносимий повіки;
благословенне Ім’я Твоє святе і славне, *
і вельми достохвальне і возносиме повіки.
Благословенний Ти у своїм святім, славнім храмі *
і вельми хвальний і вельми славний повіки.
Благословенний Ти на престолі Твого царства, *
і вельми хвальний і вельми возносимий повіки.
Благословенний Ти, що споглядаєш на безодні *
і возсідаєш на херувимах.
Благословенний Ти на небесній тверді, *
і хвальний і прославлений повіки.
Пор. Лк 8, 15
Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Блаженні ті, хто, почувши Слово щирим і добрим серцем,
бережуть і приносять плід у терпінні.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ
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Йн 8, 31-42

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó ïðîìî`âèâ ²ñó`ñ äî òèõ þäå`¿â, ÿê³` ïîâ³`ðèëè â Íüî`ãî:
«ßêùî` âè áó`äåòå ïåðåáóâà`òè â Ìîº`ìó ñëî`â³, òîä³` ñïðà`âä³ âè –
Ìî¿` ó`÷í³, ³ ï³çíà`ºòå ³`ñòèíó, à ³`ñòèíà âàñ â³`ëüíèìè çðî`áèòü». Âîíè`
â³äïîâ³ëè` Éîìó`: «Ìè º ïîòî`ìñòâîì Àâðàà`ìà ³ íå áóëè` í³ â êî`ãî é
í³êî`ëè íåâ³`ëüíèêàìè! Òî ÿê æå Òè êà`æåø: “Âè ñòà`íåòå â³`ëüíèìè”?» Â³äïîâ³`â ¿ì ²ñó`ñ: «Âî³`ñòèíó, âî³`ñòèíó êàæó` âàì, ùî êî`æíèé, õòî ÷è`íèòü ãð³õ, º íåâ³`ëüíèêîì ãð³õà`. À íåâ³`ëüíèê íå çàëèøà`ºòüñÿ â äî`ì³ íàâ³`êè; ñèí æå çàëèøà`ºòüñÿ íàâ³`êè. Î`òæå, ÿêùî`
Ñèí âè`çâîëèòü âàñ, òî ñïðà`âä³ áó`äåòå â³`ëüí³. Çíà`þ, ùî âè º ïîòî`ìñòâîì Àâðàà`ìà, àëå` øóêà`ºòå, ÿê Ìåíå` âáè`òè, áî Ìîº` ñëî`âî
íå âì³ùà`ºòüñÿ ó âàñ. ß êàæó` òå, ùî ïîáà`÷èâ ó Îòöÿ`, à âè ÷è`íèòå
òå, ùî ÷ó`ëè â³ä âà`øîãî áà`òüêà». Ó â³`äïîâ³äü âîíè` Éîìó` ñêàçà`ëè:
«Àâðàà`ì íàø áà`òüêî!» Êà`æå ¿ì ²ñó`ñ: «ßêáè` âè áóëè` ä³`òüìè
Àâðàà`ìà, âè ÷èíè`ëè á ä³ëà` Àâðàà`ìîâ³; íè`í³ æ âè øóêà`ºòå, ÿê
âáè`òè Ìåíå` – ëþäè`íó, êîòðà` ñêàçà`ëà âàì ³`ñòèíó, ÿêó` ïî÷ó`ëà â³ä
Áî`ãà. Àâðàà`ì òàêî`ãî íå ðîáè`â. Âè ðî`áèòå ä³ëà` âà`øîãî áà`òüêà!»
Òîä³` âîíè` ñêàçà`ëè Éîìó`: «Ìè íå â³ä ïåðå`ëþáó íàðîäè`ëèñÿ; îäíîãî` Îòöÿ` ìà`ºìî – Áî`ãà!» Ñêàçà`â ¿ì ²ñó`ñ: «ßêáè` Áîã áóâ âà`øèì
Îòöå`ì, âè ëþáè`ëè á Ìåíå`, áî ß â³ä Áî`ãà âè`éøîâ ³ ïðèéøî`â, – ß
íå ñàì â³ä ñå`áå ïðèéøî`â, àëå` Â³í Ìåíå` ïîñëà`â». Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Ñîðîêàäå`ííèé ï³ñò – öå ÷àñ îñîáëè`âî¿ áëàãîäà`ò³; ïðîñ³`ìî Ãî`ñïîäà
ïðî ìèëîñå`ðäÿ ³ ïîðÿòó`íîê äëÿ âñ³õ, õòî çãð³øè`â ïðî`òè Íüî`ãî:

1. Молімося за Святішого Отця, щоб Бог дарував йому здоров’я
і сили для керування Церквою.
2. Молімося за всіх, хто приймає участь в реколекціях, щоб
вони відкрили свої серця на Божий голос і жили Євангелієм.
3. Молімося за усіх, хто, щиро покаявшись, повернувся до дому
Отця, щоб вони, укріплені благодаттю Христовою, ніколи не
зійшли з дороги Божих заповідей.
4. Молімося за ув’язнених, щоб вони розкаялись у скоєному злі
і змогли повернутися до Господа, який любить усіх людей.
5. Молімося за всіх загиблих на війні: нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру.
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6. Молімося за всіх нас, щоб ми молитвою і постом підтримували
старання Церкви прийти до всіх людей в цей святий час милосердя.
Íàø Ñïàñè`òåëþ, Òè íå áàæà`ºø ñìå`ðò³ ãð³`øíèêà, ëèøå` éîãî` íàâå`ðíåííÿ, ïîãëÿ`íü íà âñ³õ, õòî òðó`äèòüñÿ íà íè`â³ Òâîº`¿ Öå`ðêâè, ³ â÷èíè`, ùîá âîíè` ìîãëè` ïðèíå`ñòè ùå`äð³ ïëîäè` ñâÿ`òîñò³. Êîòðè`é æèâå`ø
³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Íåõà`é âîçíåñó`òüñÿ, Ãî`ñïîäè, ïðèñâÿ``
÷åí³ Òîá³ ïðèíî`øåííÿ, ÿê³` Òè äàº`ø íàì äëÿ âîçâåëè`÷åííÿ Òâîãî` ³`ìåí³, * ùîá âîíè` ïðèíåñëè` çö³`ëåííÿ íàì, êîòð³`
ñòî¿ìî` ïå`ðåä Òîáî`þ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ïðåôàö³ÿ ïðî Ãîñïîäí³ ñòðàñò³ ¹ 11
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Â³í âè`ðâàâ íàñ ³ç âëà`äè òüìè é ïåðåí³`ñ ó

Öà`ðñòâî ñâîãî` óëþ`áëåíîãî Ñè`íà, * â ÿêî`ìó ìè ìà`ºìî â³äêó`ïëåííÿ, ïðî`ùåííÿ ãð³õ³`â. (Êîë 1, 13-14)

Ãî`ñïîäè, íåõà`é ïðè`éíÿò³ òà`éíè
ïðèíåñó`òü íàì íåáå`ñíå çö³`ëåííÿ, † î÷è`ñòÿòü íà`ø³ ñåðöÿ` â³ä ñõè`ëüíîñò³ äî çëà * òà óòâåðäÿ`òü íàñ ï³ä Òâî¿`ì
ïîêðî`âîì. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ

МОЛИТВА НАД ЛЮДОМ Âè`ñëóõàé, Áî`æå, áëàãà`ííÿ ñâîãî` íàðî`äó, †

äàé ïðî`ùåííÿ òèì, õòî óïîâà`º íà Òâîþ` ìè`ë³ñòü * ³ îáäàðó`é ¿õ ïëîäà`ìè Òâîãî` áåçìå`æíîãî ìèëîñå`ðäÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.

7 КВІТНЯ, ЧЕТВЕР
(фіол) Четвер V тижня Великого Посту
Êîæíà ëþäèíà ïðàãíå ùàñòÿ ³ öå íåíàñèòíå ïðàãíåííÿ ìîæå çàñïîêî¿òè
ëèøå Áîã. Àâðààì íå çíàâ í³÷îãî ïðî ²ñóñà ç Íàçàðåòó, àëå ñàìå Â³í ïðèí³ñ
éîìó ðàä³ñòü. Ùàñòÿ ëþäèíè - â çóñòð³÷³ ç Õðèñòîì. Íåõàé óñ³ â³äêðèþòü äëÿ
ñåáå âëàñíó ïîâíîòó â ²ñóñ³.

Колекту можна взяти зі спомину св. Йоана Батиста де ля Саля,
пресвітера
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Або (біл) Перший четвер місяця
Меса про священицькі покликання
АНТИФОН НА ВХІД Õðèñòî`ñ º ïîñåðå`äíèêîì Íîâî`ãî Çàâ³`òó, * ùîá

`
ï³ñëÿ
òî`ãî, ÿê íàñòóïè`ëà Éîãî` ñìåðòü * äëÿ â³äêó`ïëåííÿ ãð³õ³`â ïå`ðøîãî çàâ³`òó – * âè`áðàí³ îäå`ðæàëè îá³`òíèöþ â³`÷íîãî ñïàäêîº`ìñòâà.

Ïðèéäè`, Ãî`ñïîäè, ç äîïîìî`ãîþ Òâî¿`ì â³`ðíèì,
êîòð³` çâåðòà`þòüñÿ äî Òå`áå ç³ ñâî¿`ìè ïðîõà`ííÿìè, ³
ñïîãëÿ`íü ìè`ëîñòèâî íà òèõ, êîòð³` óïîâà`þòü íà Òâîº`
ìèëîñå`ðäÿ; † â÷èíè`, ùîá âîíè`, î÷è`ùåí³ â³ä áðó`äó
ãð³õ³`â, òðèâà`ëè ó ñâÿòî`ìó æèòò³` * òà îòðè`ìàëè
îá³`öÿíó ñïà`äùèíó. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â
º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА

Àáî:

Áî`æå, Òè îáðà`â ñâ. Éîà`íà Áàòè`ñòà, ùîá â³í âèõî`âóâàâ
ìî`ëîäü äëÿ õðèñòèÿ`íñüêîãî æèòòÿ`; † ïîêëè`÷ ó ñâî¿`é
Öå`ðêâ³ âèõîâà`òåë³â, * ÿê³` ç â³`ääàí³ñòþ âèõî`âóâàòèìóòü ìî`ëîäü â äó`ñ³ çàãàëüíîëþ`äñüêèõ òà ³`ñòèííî
õðèñòèÿ`íñüêèõ ö³`ííîñòåé. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî
²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³
öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Бут 17, 3-9

×èòàííÿ ç Êíèãè Áóòòÿ.
Того часу припав Аврам на лице своє до землі, а Бог сказав до
нього: «Ось Мій союз із тобою: Ти бо станеш батьком численних
народів. Отож уже більше не зватимешся Аврам, лише Авраам
буде твоє ім’я, бо батьком численних народів Я тебе зроблю. Я
зроблю тебе дуже-дуже плодовитим, виведу з тебе народи,
навіть царі вийдуть із тебе. І встановлю Я Мій союз між Мною й
тобою, і між твоїми нащадками, в їхніх поколіннях, як союз
вічний, щоб бути Богом тобі й нащадкам по тобі. Я дам тобі і
твоїм нащадках край, де ти ходиш як чужинець, всю Ханаан-зем-
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лю у вічне посідання, і буду їм Богом». Далі сказав Бог до
Авраама: «Ти берегтимеш союз Мій, ти й твої нащадки, в їхніх
поколіннях». Слово Боже.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 105, 4-5. 6-7. 8-9

Áîã ïðî çàâ³ò ñâ³é çàâæäè ïàì’ÿòàº.

Шукайте Господа і Його сили, *
постійно шукайте Його обличчя.
Пам’ятайте про Його діла дивовижні, які вчинив Він, *
вироки уст Його і Його чуда.
Нащадки Авраама – Його слуги, *
сини Якова – Його обранці!
Він є Господом, нашим Богом, *
суд Його – на всю землю.
Він навіки заховав у пам’яті завіт свій, *
слово, яке заповів для тисячі родів:
завіт, який уклав з Авраамом, *
свою присягу Ісааку.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Пор. Пс 95, 8аб

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Сьогодні не робіть закам’янілими серця ваші,
але слухайте голос Господній.
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 8, 51-59

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó ²ñó`ñ ñêàçà`â þäå`ÿì: «Âî³`ñòèíó, âî³`ñòèíó êàæó` âàì, ùî
êîëè` õòî çáåðåæå` Ìîº` ñëî`âî, íå ïîáà`÷èòü ñìå`ðò³ ïîâ³`ê!» Òîä³`
þäå`¿ ñêàçà`ëè Éîìó`: «Òåïå`ð ìè äîâ³`äàëèñÿ, ùî Òè á³`ñà ìà`ºø.
² Àâðàà`ì ïîìå`ð, ³ ïðîðî`êè, à Òè êà`æåø: “Êîëè` õòî çáåðåæå` Ìîº`
ñëî`âî, íå ñêóøòó`º ñìå`ðò³ ïîâ³`ê”. Õ³áà` Òè á³`ëüøèé â³ä íà`øîãî
áà`òüêà Àâðàà`ìà, ÿêè`é ïîìå`ð? Òà é ïðîðî`êè ïîâìèðà`ëè. Êèì Òè
ñåáå` ñàìî`ãî ðî`áèø?» ²ñó`ñ â³äïîâ³`â: «ßêùî` ß áó`äó ïðîñëàâëÿ`òè
ñåáå` ñàìî`ãî, òî ñëà`âà Ìîÿ` – í³ùî`. Ì³é Îòå`öü º Òîé, õòî ïðîñëàâëÿ`º Ìåíå`, Òîé, ïðî êî`ãî âè êà`æåòå: “Â³í – íàø Áîã!”; òà âè Éîãî`
íå ï³çíà`ëè, ß æ Éîãî` çíà`þ. ² ÿêùî` ß ñêàæó`, ùî íå çíà`þ Éîãî`, òî
áó`äó ïîä³`áíèì äî âàñ – áðåõóíî`ì, àëå` ß Éîãî` çíà`þ òà çáåð³ãà`þ
Éîãî` ñëî`âî. Àâðàà`ì, âàø áà`òüêî, ðîçâåñåëè`âñÿ, òîìó` ùî ìàâ ïî-
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áà`÷èòè Ì³é äåíü – ³ ïîáà`÷èâ, ³ çðàä³`â!» Íà öå þäå`¿ Éîìó` ñêàçà`ëè:
«Òè íå ìà`ºø ùå é ï’ÿòäåñÿòè` ðî`ê³â, à âæå áà`÷èâ Àâðàà`ìà?» ²ñó`ñ
¿ì ñêàçà`â: «Âî³`ñòèíó, âî³`ñòèíó êàæó` âàì: Ïåðø í³æ áóâ Àâðàà`ì,
– ß º!» Òîä³` ñõîïè`ëè êàì³`ííÿ, ùîá êè`äàòè â Íüî`ãî. ²ñó`ñ æå
ñêðè`âñÿ ³ âè`éøîâ ç õðà`ìó. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Ñâ³äî`ì³ ñîþ`çó ç Áî`ãîì, óêëà`äåíîãî íà`ìè ÷å`ðåç ïðèéíÿòòÿ` ñâÿòî`ãî Õðå`ùåííÿ, âçèâà`ºìî:

1. Молімося, щоб діти Церкви вірно виконували обов’язки, що
випливають зі святого Хрещення.
2. Молімося, щоб священики апостольською працею і життям
свідчили всюди про вірність Господу.
3. Молімося, щоб монахи та монахині дотримали своїх обітів та
допомагали віруючим завжди йти дорогою спасіння і вірності Господу.
4. Молімося про мир та захист для всіх жителів України.
5. Молімося, щоб всі померлі вірні могли вічно радіти разом із
сонмами святих на небесах.
6. Молімося за нас самих, щоб день нашої смерті був для нас
днем нашого поєднання з Господом у славі.
Áî`æå, íàø Î`ò÷å, â³`ðÿ÷è, ÿê Àâðàà`ì, Òâîº`ìó ñëî`âó, ñìèðå`ííî
ïðî`ñèìî Òåáå`: áóäü äëÿ íàñ ðîçóì³`þ÷èì Îòöå`ì ³ óêð³ïëÿ`é íàñ
ó äîòðè`ìàíí³ íà`øèõ îá³`ò³â, äà`íèõ Òîá³`. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: ïîãëÿ`íü ìè`ëîñòèâî íà æå`ðòâó, ÿêó` ìè ñêëàäà`ºìî, † â÷èíè`, ùîá âîíà`
ïðèíå`ñëà íàì íàâå`ðíåííÿ * òà ñïàñ³`ííÿ óñüî`ìó
ñâ³`òîâ³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ïðåôàö³ÿ ïðî Ãîñïîäí³ ñòðàñò³ ¹ 11
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Â³í âëà`ñíîãî Ñè`íà ñâîãî` íå ïîùàäè`â, * à

âè`äàâ Éîãî` çà âñ³õ íàñ, – * ÿê æå ðà`çîì ³ç Íèì íå ïîäàðó`º íàì
óñüî`ãî?
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Çì³`öíåí³ ñïàñå`ííèì äà`ðîì, áëàãà`ºìî, Ãî`ñïîäè, Òâîãî` ìèëîñå`ðäÿ: † â÷èíè`, ùîá
òà`¿íñòâî, ÿêå` º íà`øîþ ïîæè`âîþ íà çåìë³`, * çàáåçïå`÷èëî íàì ó`÷àñòü ó â³`÷íîìó æèòò³`. ×å`ðåç Õðèñòà`,
Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ

МОЛИТВА НАД ЛЮДОМ Ãî`ñïîäè, áóäü ìè`ëîñòèâèì äî ñâîãî`

íàðî`äó, † ùîá ò³, õòî â³ääàëè`âñÿ â³ä Òå`áå, * ç äíÿ íà äåíü çàâäÿêè` Òâîº`ìó ä³ÿ`ííþ íà`íîâî íàïî`âíþâàëèñÿ ëþáî`â’þ äî
Òâî¿`õ çà`ïîâ³äåé. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.

8 КВІТНЯ, П’ЯТНИЦЯ
(фіол) П’ятниця V тижня Великого Посту
Áîã ñòàâ ëþäèíîþ, ùîá ëþäè âçÿëè ó÷àñòü â Áîæ³é ïðèðîä³. Ñêàçàíî â
Ïñàëì³: “Âè – áîãè”. Áîãè, áî äî íàñ çâåðíóòî Ñëîâî Áîæå. Ïðèñëóõàéìîñÿ äî
Ñëîâà ³ ïðèäèâ³ìîñÿ äî Ãîñò³¿, íåõàé ïðîáóäèòüñÿ â íàñ ëþáîâ äî ²ñóñà.
АНТИФОН НА ВХІД Çìè`ëóéñÿ íà`ä³ ìíî`þ, Ãî`ñïîäè, áî ìåí³` ñêðó`ò-

íî; * âèðÿòó`é ìåíå` ç ðóêè` âîðîã³`â ³ ãíîáè`òåë³â ìî¿`õ. * Ãî`ñïîäè,
íå äàé ìåí³` îñîðî`ìèòèñü, äî Òå`áå áî âçèâà`þ.

Ãî`ñïîäè, íåõà`é Òâîÿ` äîáðîòà` âè`çâîëèòü íàñ ³ç
ãð³õî`âíèõ ïóò, † ó ÿê³` ìè ïîòðà`ïèëè âíà`ñë³äîê íà`øî¿
íå`ì³÷íîñò³ * ³ ïðîñòè` ïðîâè`íè Òâîãî` íàðî`äó. ×å`ðåç
Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç
Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà
â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА

Єр 20, 10-13
×èòàííÿ ç Êíèãè ïðîðîêà ªðåì³¿.
Єремія сказав: «Я чув, як багато обмовляло мене: “Звідусіль жах!
Донесіте! Донесемо на нього!” Усі заприязнені зі мною чигали на
моє падіння: “Може він упіймається, і ми його подолаєм та й помстимося на ньому”. Але Господь зі мною, немов воїн сильний,
тому гонителі мої спотикнуться, не подолають. Окриті соромом веПЕРШЕ ЧИТАННЯ
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ликим будуть, бо не пощастило їм, стидом побиті вічним, невигладним. Господи Сил! Ти, який вивідуєш праведного, який бачиш нирки і серце! Дай мені узріти відплату Твою над ними, бо я на Тебе
звірився з моєю справою. Співайте Господу, хваліте Господа, бо
Він врятував душу вбогого з рук лиходіїв». Слово Боже.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 18, 2-3а. 3бв-4. 5-6. 7

Â ñêðóò³ ÿ êëèêàâ – Áîã ïî÷óâ ì³é ãîëîñ.

Любитиму Тебе, Господи, моя сило. *
Господь – моя Скеля,
моя надійна опора, мій Спаситель, *
мій Бог, моя Скеля.
Я надіятимусь на Нього: Він – щит мій, *
ріг мого спасіння, мій притулок.
Я закличу до Господа, який хвали достойний, *
і від ворогів моїх врятований буду.
Охопили мене смертельні болі, *
і потоки Веліала мене налякали.
Мене оточили пута шеолу, *
зустріли мене тенета смерті.
Та коли вони налягли на мене, до Господа я закликав, *
заволав до мого Бога.
І Він зі свого храму почув мій голос – *
мій крик долинув перед Його обличчя, †
дійшов до Його вуха.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Пор. Йн 6, 63б. 68б

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Слова Твої, Господи, є життям і духом;
Ти слова життя вічного маєш.
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 10, 31-42

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó þäå`¿ çíî`âó ï³äíÿ`ëè ç çåìë³` êàì³`ííÿ, ùîá êàìåíóâà`òè
²ñó`ñà. ²ñó`ñ â³äïîâ³`â ¿ì: «Áàãà`òî äî`áðèõ ä³ë ïîêàçà`â ß âàì â³ä
Îòöÿ`. Çà ÿêå` ç öèõ ä³ë Ìåíå` êàìåíó`ºòå?» Â³äïîâ³ëè` Éîìó` þäå`¿:
«Íå çà äî`áðå ä³`ëî êàìåíó`ºìî Òåáå`, àëå` çà áîãîçíåâà`ãó, çà òå, ùî
Òè, áó`äó÷è ëþäè`íîþ, ðî`áèø ñåáå` Áî`ãîì!» ²ñó`ñ â³äïîâ³`â ¿ì: «Õ³áà`
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íå íàïè`ñàíî ó âà`øîìó çàêî`í³: “ß ñêàçà`â: âè – áî`ãè”? ßêùî` áîãà`ìè íàçâà`â Â³í òèõ, äî êî`ãî áóëî` ñëî`âî Áî`æå, – à Ïèñà`ííÿ íå
ìî`æå áó`òè ñêàñî`âàíå, – òî ïðî Òî`ãî, êîãî` Îòå`öü îñâÿòè`â ³ ïîñëà`â ó
ñâ³ò, âè êà`æåòå, ùî Â³í çíåâàæà`º Áî`ãà, áî ß ñêàçà`â: “ß Áî`æèé
Ñèí”? ßêùî` ß íå ðîáëþ` ä³ë Ìîãî` Îòöÿ`, òî íå â³`ðòå Ìåí³`; ÿêùî` æ
ß ðîáëþ`, òî õî÷ íå â³`ðèòå Ìåí³`, – â³`ðòå ä³ëà`ì, ùîá âè ï³çíà`ëè é
çíà`ëè, ùî Îòå`öü ó Ìåí³`, à ß – â Îòö³`». ² çíî`âó íàìàãà`ëèñÿ ñõîïè`òè Éîãî`, àëå` Â³í óíè`êíóâ ¿`õí³õ ðóê. Òîæ ï³øî`â çíî`âó íà äðó`ãèé
á³ê Éîðäà`íó, íà òå ì³`ñöå, äå Éîà`í êîëè`ñü õðåñòè`â, ³ çàëè`øèâñÿ
òàì. ² áàãà`òî ëþäå`é ïðèéøëî` äî Íüî`ãî. Âîíè` ãîâîðè`ëè, ùî Éîà`í
íå çðîáè`â æî`äíîãî ÷ó`äà, ïðîòå` âñå, ùî ãîâîðè`â Éîà`í ïðî Íüî`ãî,
áóëî` ³`ñòèííèì. ² áàãà`òî õòî òàì ïîâ³`ðèâ â Íüî`ãî. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Çàïðî`øåí³ äî ñòî`ëó Áî`æîãî Ñëî`âà é çì³`öíåí³ íèì, ç ïîêî`ðîþ
ïðî`ñèìî:

1. Молімося за святу Церкву, яка народилася з пробитого боку
Христа, щоб усім людям вона проголошувала велич Божого милосердя.
2. Молімося за Святішого Отця, щоб всі почули його апостольські
проповіді та відкрили Христу свої серця та кордони держав.
3. Молімося за захисників нашої держави, про Божу опіку і захист для них.
4. Молімося за священиків, щоб вони ревно і з любов’ю возз’єднували людей із Богом.
5. Молімося за всіх померлих наших братів і сестер, щоб Господь
простив їхні провини і благоволив прийняти до свого Царства.
6. Молімося за всіх нас, щоб ми молитвою і зреченнями підтримували старання Церкви для блага всіх людей.
Áî`æå, íàø Î`ò÷å, ìè, ãð³`øíèêè, ïðî`ñèìî Òåáå`: îñÿ`é íàñ ñâ³`òëîì
ñâîº`¿ ³`ñòèíè ³ äîïîìîæè` âñ³ì ñå`ðöåì ïîâåðíó`òèñÿ äî Òå`áå. ×å`ðåç
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.

Ìèëîñå`ðäíèé Áî`æå, â÷èíè`, ùîá
`
ìè çàâæäè` ã³äíî íàáëèæà`ëèñÿ äî Òâîãî` â³âòàðÿ` * ³ çà`
âäÿêè` ó`÷àñò³ ó ñâÿùå`íí³é æå`ðòâ³ îòðè`ìàëè ñïàñ³ííÿ.
×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ïðåôàö³ÿ ïðî Ãîñïîäí³ ñòðàñò³ ¹ 11

30

9 КВІТНЯ, СУБОТА

АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ ²ñó`ñ ó ñâî¿`ì ò³`ë³ âè`í³ñ íà`ø³ ãð³õè` íà äå`ðåâî

` æè`ëè äëÿ ñïðàâåäëè`õðåñòà`, * ùîá ìè, âìå`ðøè äëÿ ãð³õ³â,
âîñò³, – * ìè, ùî Éîãî` ðà`íàìè çö³ëè`ëèñü. (1 Ïò 2, 24)

Áî`æå, íàø Î`ò÷å, íåõà`é ïðè`éíÿòå
Ïðè÷à`ñòÿ çàâæäè` íàñ áåðåæå` * òà â³ääàëÿ`º óñå`, ùî
ìî`æå íàì çàøêî`äèòè. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ

МОЛИТВА НАД ЛЮДОМ Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, â÷èíè`, ùîá Òâî¿` ä³`òè,

ÿê³` øóêà`þòü îï³`êè Òâîº`¿ áëàãîäà`ò³, † âè`çâîëåí³ â³ä óñÿ`êîãî çëà, *
ñëóæè`ëè Òîá³` ùè`ðèì ñå`ðöåì. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.

9 КВІТНЯ, СУБОТА
(фіол) Субота V тижня Великого Посту
²ñóñ ïðèéøîâ â ïîçàðàéñüêå çàðóá³ææÿ, êóäè áóëà âèãíàíà ëþäñê³ñòü ï³ñëÿ
ãð³õîïàä³ííÿ. Õîäèâ ì³æ íàìè, à äåõòî óõâàëèâ âèãíàòè Éîãî ç-ïîñåðåä ñåáå.
Ìè æ òðèìàéìîñÿ áëèçüêî ²ñóñà ³ âèéä³ì ³ç Íèì ïîçà ì³ñòî, ùîáè ç Íèì ñòðàæäàòè.
АНТИФОН НА ВХІД Òà Òè, Ãî`ñïîäè, íå â³ääàëÿ`éñü; * î ìîÿ` ñè`ëî,

ïðè`òüìîì ïðèéäè` ìåí³` íà äîïîìî`ãó. * áî ÿ – ÷åðâ’ÿ`ê, íå ëþäè`íà; *
ñì³õî`âèùå ëþäå`é, ïðåçè`ðñòâî íàðî`äó. (Ïñ 22 (21), 20. 7)

Áî`æå, Òè âñ³õ â³äðî`äæåíèõ ó Õðèñò³` ÷è`íèø
âè`áðàíèì íàðî`äîì ³ öà`ðñüêèì ñâÿùå`íñòâîì. * Äàé
íàì áàæà`òè ³ ðîáè`òè òå, ùî Òè íàêà`çóºø, † ùîá ñåðöÿ`
íàðî`äó, ïîêëè`êàíîãî äî â³`÷íîñò³, * ºäíà`ëà îäíà` â³`ðà ³
ëþáî`â ó â÷è`íêàõ. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â
º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Єз 37, 21-28

×èòàííÿ ç Êíèãè ïðîðîêà ªçåêè¿ëà.
Так говорить Господь Бог: «Ось Я заберу синів Ізраїля з-поміж
народів, між якими розійшлись, і позбираю їх звідусіль, і приве-
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ду їх у їхню землю. Я зроблю з них один народ на Моїй землі, на
горах ізраїльських, і один цар буде над усіма ними царювати;
вони не будуть більше двома народами, і не будуть більш
розділені на два царства. Вони не будуть більш себе сквернити
ідолами своїми, гидотами своїми, і всіма переступами своїми. Я
їх вирятую від усіх їхніх бунтів, якими вони грішили, і очищу їх, і
вони будуть Моїм народом, а Я – їхнім Богом. Слуга Мій Давид
буде царем над ними, і пастир один буде над усіма ними. Вони в
заповідях Моїх будуть ходити, і Мої установи будуть берегти й їх
виконувати. Вони житимуть у землі, яку Я дав слузі Моєму Якову, де жили ваші батьки; там будуть жити вони та їхні діти й діти
дітей їх, а слуга Мій Давид буде князем над ними повіки. Я укладу з ними союз миру; це буде союз вічний з ними. Я їх зміцню і
намножу, та поставлю Мою святиню серед них навіки. Житло
Моє буде посеред них, і буду Я їм Богом, а вони будуть Мені народом. І взнають народи, що Я, Господь, освячую Ізраїля, коли
Моя святиня буде серед них повіки». Слово Боже.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Єр 31, 10. 11-12аб. 13

Áîã çáåðåæå íàñ òàê, ÿê ïàñòèð ñòàäî.

Слухайте, народи, – слово Господнє, – *
оповістіть далеким островам, скажіте:
«Той, який Ізраїля розсіяв, його згромадить *
і збереже, як пастир своє стадо».
Бо Господь викупив Якова, *
і визволив його з руки сильнішого від нього.
І прийдуть і ликуватимуть на горі сіонській, *
стікатимуться до благ Господніх.
Тоді звеселиться дівчина у танці, *
а з нею юнаки та й старші.
«Їхню жалобу я оберну на радість, *
потішу їх і розвеселю після їхньої печалі».
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Повідкидайте геть від себе переступи ваші,
нове серце і новий дух зготуйте для себе.

Єз 18, 31
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Йн 11, 45-56

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó áàãà`òî þäå`¿â, ÿê³` ïðèéøëè` äî Ìàð³`¿ òà ïîáà`÷èëè, ùî
²ñó`ñ çðîáè`â, ïîâ³`ðèëè â Íüî`ãî. Äå`ÿê³ ç íèõ ï³øëè` äî ôàðèñå`¿â ³
ðîçïîâ³ëè` ¿ì, ùî â÷èíè`â ²ñó`ñ. Ç³áðà`ëè ïåðâîñâÿùå`íèêè é ôàðèñå`¿ ðà`äó ³ ãîâîðè`ëè: «Ùî íàì ðîáè`òè? Àäæå` öÿ ëþäè`íà ðî`áèòü
áàãà`òî çíàìå`íü! ßêùî` çàëè`øèìî Éîãî`, òî âñ³ ïîâ³`ðÿòü ó Íüî`ãî; ³
ïðèéäó`òü ðè`ìëÿíè, ³ â³äí³`ìóòü ó íàñ ³ öå ì³`ñöå, ³ íàðî`ä!» Îäè`í
æå ç íèõ, Êàÿ`ôà, ÿêè`é áóâ òîãî` ðî`êó ïåðâîñâÿùå`íèêîì, ñêàçà`â
¿ì: «Âè í³÷î`ãî íå çíà`ºòå à`í³ íå ðîçóì³`ºòå, ùî êðà`ùå äëÿ âàñ, ùîá
îäíà` ëþäè`íà ïîìå`ðëà çà íàðî`ä, à íå ùîá óâå`ñü íàðî`ä çàãè`íóâ!»
Öå â³í ñêàçà`â íå ñàì â³ä ñå`áå, àëå`, áó`äó÷è òîãî` ðî`êó ïåðâîñâÿùå`íèêîì, ïðîðîêóâà`â, ùî ²ñó`ñ ìàâ ïîìå`ðòè çà íàðî`ä, – ³ íå ò³`ëüêè
çà íàðî`ä, àëå` ùîá ³ ðîçïîðî`øåíèõ Áî`æèõ ä³òå`é ç³áðà`òè âîºäè`íî.
Î`òæå, ç öüî`ãî äíÿ âîíè` çìî`âèëèñÿ âáè`òè Éîãî`. Òîæ ²ñó`ñ á³`ëüøå
íå õîäè`â â³äêðè`òî ì³æ þäå`ÿìè, àëå` ï³øî`â çâ³`äòè â êðàé, ùî á³`ëÿ
ïóñòå`ë³, äî ì³`ñòà, ÿêå` íàçèâà`ºòüñÿ Åôðà¿`ì, ³ òàì çàëèøà`âñÿ ç
ó`÷íÿìè. Áóëà` æ áëè`çüêî þäå`éñüêà Ïà`ñõà, ³ áàãà`òî ëþäå`é ç ò³º`¿
êðà¿`íè ï³äíÿëè`ñÿ â ªðóñàëè`ì ïå`ðåä Ïà`ñõîþ, ùîá îñâÿòè`òèñÿ.
Øóêà`ëè òîä³` ²ñó`ñà ³, ñòî`ÿ÷è â õðà`ì³, ãîâîðè`ëè îäè`í î`äíîìó: «ßê
âàì çäàº`òüñÿ? Â³í õ³áà` íå ïðè`éäå íà ñâÿ`òî?» Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Â ë³òóðã³`¿ Ñëî`âà ìè ïî÷ó`ëè ïðîðî`öòâî, ùî Õðèñòî`ñ ìà`º ïîìå`ðòè
çà òå, ùîá ç³áðà`òè âîºäè`íî ñâ³é íàðî`ä; ñâ³äî`ì³ íåîáõ³`äíîñò³ ïðîäî`âæåííÿ ì³`ñ³¿ ºäíà`ííÿ, âçèâà`ºìî:

1. Просімо Бога, щоб Він благоволив допомогти своїм дітям
дійти до повної єдності.
2. Просімо Бога, щоб Він благоволив наповнити духом любові
та братерства всі народи і держави.
3. Просімо Бога, щоб Він благоволив осінити своїм благословенням нашу землю.
4. Просімо Бога, щоб Він благоволив привести до себе всіх заблукалих овець.
5. Просімо за всіх загиблих на війні: нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру.
6. Просімо Бога, щоб Він благоволив обдарувати нас своїми милостями і допомагав завжди бути вірними Його наказам.

10 КВІТНЯ, НЕДІЛЯ

33

Âè`ñëóõàé, Î`ò÷å, ãî`ëîñ Òâî¿`õ ä³òå`é ³ çà ïîñåðå`äíèöòâîì Ìàð³`¿,
Ìà`òåð³ Òâîãî` Ñè`íà, óä³ëè` íàì áëàãîäà`òåé ñâîãî` ìèëîñå`ðäÿ. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Íåõà`é áó`äóòü óãî`äíèìè Òîá³`,
Ãî`ñïîäè, íà`ø³ âåëèêîï³`ñí³ ïðèíî`øåííÿ. * Íåõà`é
âîíè` óìè`ëîñòèâëÿòü Òåáå`, † à íàñ óäîñòî`ÿòü Òâîº`¿
áëàãîäà`ò³ * ³ ïðèâåäó`òü äî îá³`öÿíèõ â³`÷íèõ áëàã.
×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ïðåôàö³ÿ ïðî Ãîñïîäí³ ñòðàñò³ ¹ 11
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Õðèñòî`ñ áóâ âè`äàíèé, * ùîá ç³áðà`òè â

îäíå` ðîçïîðî`øåíèõ Áî`æèõ ä³òå`é. (Ïîð. Éí 11, 52)

Ñìèðå`ííî áëàãà`ºìî Òâîþ` âå`ëè÷,
Ãî`ñïîäè, † ùîá íàñ, ÿêè`õ Òè æè`âèø Ïðåñâÿòè`ì Ò³`ëîì
³ Êðî`â’þ Òâîãî` Ñè`íà, * Òè óäîñòî`¿â ó`÷àñò³ ó áîæå`ñòâåíí³é ïðèðî`ä³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ

МОЛИТВА НАД ЛЮДОМ Ïîìè`ëóé, Ãî`ñïîäè, ä³òå`é Òâîº`¿ Öå`ðêâè,

ÿê³` âçèâà`þòü äî Òå`áå, ³ ìè`ëîñòèâî ïðèéìè` òèõ, ùî øóêà`þòü
Òåáå` ñâî¿`ìè ñåðöÿ`ìè, † ùîá âîíè`, â³äêó`ïëåí³ ñìå`ðòþ Òâîãî`
ªäèíîðî`äíîãî Ñè`íà, * íå ï³ääàëè`ñÿ ãð³õà`ì ³ íå ïîòðà`ïèëè ó
òåíå`òà âîðîã³`â ñïàñ³`ííÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
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СПОМИН В’ЇЗДУ ХРИСТА В ЄРУСАЛИМ
ПЕРША ФОРМА: ПРОЦЕСІЯ

Ó âèçíà÷åíèé ÷àñ â³ðí³ çáèðàþòüñÿ ó ìåíøîìó õðàì³ ÷è â ³íøîìó
â³äïîâ³äíîìó ì³ñö³ ïîçà õðàìîì, äî ÿêîãî ïðÿìóº ïðîöåñ³ÿ. Â³ðí³ òðèìàþòü ó ðóêàõ ã³ëêè.
Ñâÿùåíèê òà äèÿêîí, â øàòàõ ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ðàçîì ç ì³í³ñòðàíòàìè
éäóòü äî ì³ñöÿ, äå ç³áðàëèñÿ ëþäè. Ñâÿùåíèê çàì³ñòü îðíàòó ìîæå îäÿãíóòè ïëþâ³àë, ÿêèé çí³ìàº ï³ñëÿ ïðîöåñ³¿, à çàì³ñòü íüîãî îäÿãàº îðíàò.
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АНТИФОН Îñà`ííà Ñè`íîâ³ Äàâè`äà! Áëàãîñëîâå`ííèé, õòî ³äå` â ²ì’ÿ`

Ãîñïî`äíº. Î, Öà`ðþ ²çðà`¿ëÿ! Îñà`ííà âî âè`øí³õ!
Ñâÿùåíèê ³ â³ðí³ ÷èíÿòü õðåñíå çíàìåííÿ, ó öåé ÷àñ ñâÿùåíèê ìîâèòü:
“Â ²ì’ÿ Îòöÿ, ³ Ñèíà, ³ Ñâÿòîãî Äóõà”.

Äîðîã³` áðàòè` é ñå`ñòðè! Âïðîäî`âæ ñîðîêà` äí³â ìè
ãîòóâà`ëè íà`ø³ ñåðöÿ` ìîëèòâà`ìè, ïîêó`òîþ òà â÷è`íêàìè õðèñòèÿ`íñüêî¿ ëþáî`â³. Ñüîãî`äí³ ìè çáèðà`ºìîñÿ,
ùîá ç óñ³º`þ Öå`ðêâîþ ðîçïî÷à`òè ñâÿòêóâà`ííÿ ïàñõà`ëüíî¿ òà`éíè. Ñüîãî`äí³ Õðèñòî`ñ óâ³éøî`â äî ªðóñàëè`ìà, ùîá òàì ïîìå`ðòè é âîñêðå`ñíóòè. Çãà`äóþ÷è öþ
ñïàñå`ííó ïîä³`þ, ç ãëèáî`êîþ â³`ðîþ òà ïîáî`æí³ñòþ
ï³äå`ìî çà Ãî`ñïîäîì, ùîá, áåðó÷è` ó`÷àñòü ó òà`éí³ Éîãî`
õðåñòà`, ìè ñòà`ëè ó÷à`ñíèêàìè âîñêðåñ³`ííÿ òà æèòòÿ`.
Ìîë³`ìîñÿ. Áî`æå, óêð³ïè` â³`ðó òèõ, õòî óïîâà`º íà Òå`áå,
³ âè`ñëóõàé ìè`ëîñòèâî ìîëèòâè` òèõ, õòî äî Òå`áå âçèâà`º, † ùîá ìè, â³òà`þ÷è íè`í³ ã³ëêà`ìè òð³óìôó`þ÷îãî
Õðèñòà`, * â Íüî`ìó ïðèíî`ñèëè Òîá³` ïëîäè` äî`áðèõ
â÷è`íê³â. Êîòðè`é æèâå` ³ öàðþ`º íà â³`êè â³`÷í³. Àì³`íü.
Ñâÿùåíèê êðîïèòü ã³ëêè ñâÿ÷åíîþ âîäîþ, íå êàæó÷è í³÷îãî.
Äàë³ äèÿêîí àáî, êîëè â³í â³äñóòí³é, ñâÿùåíèê ÷èòàº ôðàãìåíò îäíîãî ç
ªâàíãåë³é ïðî âõ³ä Ãîñïîäí³é â ªðóñàëèì. Ìîæíà âèêîðèñòàòè ëàäàí.
ЄВАНГЕЛІЄ

Лк 19, 28-40

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Ëóêè`.
Òîãî` ÷à`ñó ²ñó`ñ ïðÿìóâà`â ó ªðóñàëè`ì. ² ñòà`ëîñÿ, ÿê íàáëè`çèâñÿ
Â³í äî Âèòôà`ã³¿ ³ Âèòà`í³¿, äî ãîðè`, ùî çâå`òüñÿ Îëè`âíà, òî ïîñëà`â
äâîõ ó`÷í³â, êà`æó÷è: «²ä³`òü ó ñåëî`, ùî íàâïðî`òè, à ââ³éøî`âøè äî
íüî`ãî, çíà`éäåòå ïðèâ’ÿ`çàíå îñëÿ`, íà ÿêå` í³õòî` ç ëþäå`é í³êî`ëè íå
ñ³äà`â; â³äâ’ÿæ³`òü éîãî` ³ ïðèâåä³`òü. Êîëè` õòî çàïèòà`º âàñ, íàâ³`ùî
â³äâ’ÿ`çóºòå, òî ñêà`æåòå òàê: “Ãîñïî`äü ïîòðåáó`º éîãî`”». Ïîñëàíö³`
ï³øëè` é çíàéøëè` âñå òàê, ÿê Â³í ¿ì ñêàçà`â. À êîëè` â³äâ’ÿ`çóâàëè
îñëÿ`, çàïèòà`ëè éîãî` ãîñïî`äàð³: «Íàâ³`ùî â³äâ’ÿ`çóºòå îñëÿ`?» Âîíè`
æ â³äêàçà`ëè: «Ãîñïî`äü ïîòðåáó`º éîãî`». Òîæ âîíè` ïðèâåëè` îñëÿ`
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äî ²ñó`ñà ³, íàêè`íóâøè íà íüî`ãî ñâîþ` î`ä³æ, ïîñàäè`ëè ²ñó`ñà. À
êîëè` Â³í ¿`õàâ, ñòåëè`ëè ñâîþ` îäå`æó íà äîðî`ç³. ßê íàáëè`çèâñÿ Â³í
äî ï³äí³`ææÿ Îëè`âíî¿ ãîðè`, óâå`ñü ÷èñëå`ííèé íà`òîâï ó`÷í³â ïî÷à`â,
ðàä³`þ÷è, õâàëè`òè Áî`ãà ãó÷íè`ì ãî`ëîñîì çà âñ³ ÷óäåñà`, ÿê³`
ïîáà`÷èëè, âèãó`êóþ÷è: «Áëàãîñëîâå`ííèé Òîé, õòî ³äå`, – Öàð, – â
²ì’ÿ` Ãîñïî`äíº! Ìèð íà íå`á³ ³ ñëà`âà âî âè`øí³õ!» Òà äå`ÿê³ ôàðèñå`¿ ç
íà`òîâïó ñêàçà`ëè Éîìó`: «Ó÷è`òåëþ, çàáîðîíè` öå ñâî¿`ì ó`÷íÿì!» Ó
â³`äïîâ³äü Â³í ñêàçà`â: «Êàæó` âàì, êîëè` âîíè` çàìî`âêíóòü, êðè÷à`òèìå êàì³`ííÿ!» Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.

Ï³ñëÿ ªâàíãåë³ÿ ìîæíà âèãîëîñèòè êîðîòêó ïðîïîâ³äü.

Äîðîã³` áðàòè` ³ ñå`ñòðè! Íàñë³`äóéìî íà`òîâï, ÿêè`é óðî÷è`ñòî â³òà`â Ãî`ñïîäà ²ñó`ñà, ³ õîä³`ìî ó ìè`ð³.
АНТИФОН Þäå`éñüê³ ä³`òè âñòåëÿ`ëè îäå`æàìè äîðî`ãó é ãî`ëîñíî

êðè÷à`ëè: “Îñà`ííà Ñè`íîâ³ Äàâè`äà! Áëàãîñëîâå`ííèé, õòî ³äå` â ²ì’ÿ`
Ãîñïî`äíº”.
Àíòèôîí ìîæíà ïîâòîðþâàòè ï³ñëÿ êîæíî¿ ñòðîôè ïñàëìó.
ПСАЛОМ 47

Óñ³` íàðî`äè, çàïëåù³`òü ó äîëî`í³, *
ãî`ëîñîì ðà`äîñò³ âèãó`êóéòå Áî`ãó,
áî Âñåâè`øí³é Ãîñïî`äü – ãð³`çíèé,
Â³í âåëè`êèé öàð çåìë³` âñ³º`¿. (Повторюється антифон)
Â³í ï³äêîðÿ`º íàì íàðî`äè, *
êèäà`º ïëåìåíà` ï³ä íà`ø³ íî`ãè.
Â³í îáðà`â íàì ñïà`äùèíó íà`øó, – *
ñëà`âó ß`êîâà, â ÿê³`é Â³í óïîäî`áàâ. (Повторюється антифон)
Áîã ï³äíÿ`âñÿ ï³ä ðà`ä³ñí³ âè`ãóêè âãî`ðó, *
Ãîñïî`äü – ï³ä çâó`êè ðî`ãà.
Ñï³âà`éòå Áî`ãîâ³, ñï³âà`éòå! *
Ñï³âà`éòå íà`øîìó öàðå`â³, ñï³âà`éòå! (Повторюється антифон)
Àäæå` Áîã – öàð çåìë³` âñ³º`¿, *
ñï³âà`éòå ìó`äðî.
Áîã íàä ÿçè`÷íèêàìè âîöàðè`âñÿ – *
Áîã ñ³â íà ñâîº`ìó ñâÿòî`ìó ïðåñòî`ë³. (Повторюється антифон)
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Âîëî`äàð³ íàðî`ä³â ç³áðà`ëèñÿ ðà`çîì *
ç íàðî`äîì Áî`ãà Àâðàà`ìà;
àäæå` ùèòè` çåìë³` – Áî`æ³. *
Â³í çâåëè`÷èâñÿ íàäçâè÷à`éíî. (Повторюється антифон)
ДРУГА ФОРМА: УРОЧИСТИЙ ВХІД

Êîëè íå ìîæíà ïðîâåñòè ïðîöåñ³¿ ïîçà õðàìîì, ïåðåä ãîëîâíîþ Ìåñîþ
âñåðåäèí³ õðàìó â³äïðàâëÿºòüñÿ îáðÿä óðî÷èñòîãî âõîäó íà ñïîìèí â’¿çäó
Õðèñòà äî ªðóñàëèìó. Â³ðí³ ç ã³ëêàìè â ðóêàõ çáèðàþòüñÿ ïåðåä äâåðèìà
õðàìó àáî âñåðåäèí³. Ñâÿùåíèê ç ì³í³ñòðàíòàìè òà ïðåäñòàâíèêàìè
â³ðíèõ íàïðàâëÿºòüñÿ äî ì³ñöÿ ïîçà ïðåñâ³òåð³ºì, âèáðàíîãî òàêèì ÷èíîì, ùîá ïðèíàéìí³ á³ëüøà ÷àñòèíà â³ðíèõ ìîãëà áà÷èòè îáðÿäè.
Êîëè ñâÿùåíèê éäå äî âèçíà÷åíîãî ì³ñöÿ, ñï³âàºòüñÿ àíòèôîí “Îñàííà” ÷è
³íøà â³äïîâ³äíà ï³ñíÿ. Äàë³ ñë³äóº îñâÿ÷åííÿ ã³ëîê òà ÷èòàííÿ ªâàíãåë³ÿ ïðî
â’¿çä Ãîñïîäà Õðèñòà â ªðóñàëèì. Ï³ñëÿ ªâàíãåë³ÿ ñâÿùåíèê ç ì³í³ñòðàíòàìè òà ç ïðåäñòàâíèêàìè â³ðíèõ óðî÷èñòî éäå ÷åðåç õðàì äî ïðåñâ³òåð³ÿ; â
öåé ÷àñ ñï³âàºòüñÿ ã³ìí Õðèñòó Öàðåâ³ àáî ³íøà â³äïîâ³äíà ï³ñíÿ.
Ï³ñëÿ âõîäó â ïðåñâ³òåð³é ñâÿùåíèê âøàíîâóº â³âòàð ³ éäå äî ì³ñöÿ ãîëîâóâàííÿ. Ïðîïóñòèâøè ³íø³ âñòóïí³ îáðÿäè ³ – íà âëàñíèé ðîçñóä – “Ãîñïîäè,
ïîìèëóé”, â³í ìîâèòü êîëåêòó ³ äàë³ çâåðøóº Ìåñó ÿê çàâæäè. Ñâÿùåíèê ðîáèòü òàê ñàìî, êîëè îñâÿ÷åííÿ ã³ëîê ïîâèííî â³äáóòèñÿ ó ïðåñâ³òåð³¿.
ТРЕТЯ ФОРМА: ЗВИЧАЙНИЙ ВХІД

Ó âñ³õ ³íøèõ Ìåñàõ ö³º¿ íåä³ë³, â ÿêèõ â³äñóòí³é óðî÷èñòèé âõ³ä, â’¿çä Õðèñòà â ªðóñàëèì ñïîìèíàºòüñÿ çâè÷àéíèì âõîäîì.
Êîëè ñâÿùåíèê éäå äî â³âòàðÿ, ñï³âàºòüñÿ àíòèôîí ç ïñàëìîì ÷è ³íøà
ï³ñíÿ ïðî â’¿çä Õðèñòà â ªðóñàëèì. Ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ äî â³âòàðÿ ñâÿùåíèê
âøàíîâóº éîãî ³ éäå äî ì³ñöÿ ãîëîâóâàííÿ. Ï³ñëÿ çíàêó õðåñòà â³òàº ëþäåé
³ çâåðøóº Ìåñó ó çâè÷àéíèé ñïîñ³á. Ó Ìåñàõ, â ÿêèõ íå áóëî ñï³âó íà âõ³ä,
â³äðàçó ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ äî â³âòàðÿ òà âøàíóâàííÿ éîãî ñâÿùåíèê â³òàº
ëþäåé, ÷èòàº àíòèôîí òà çâåðøóº Ìåñó ó çâè÷àéíèé ñïîñ³á.

МЕСА
Ï³ñëÿ ïðîöåñ³¿ àáî óðî÷èñòîãî âõîäó ñâÿùåíèê ðîçïî÷èíàº Ìåñó ç êîëåêòè.

Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, ùîá äà`òè ëþ`äÿì
ïðè`êëàä ñìèðå`ííÿ, Òè â÷èíè`â òàê, ùî íàø Ñïàñè`òåëü
ïðèéíÿ`â ëþäñüêå` ò³`ëî ³ ç³éøî`â íà õðåñò; † äîïîìîæè` íàì
çðîçóì³`òè â÷å`ííÿ, ÿêå` ïëè`íå ç Éîãî` ñòðàæäà`íü, * òà çàñëóæè`òè íà ó`÷àñòü ó Éîãî` âîñêðåñ³`íí³. Êîòðè`é ç Òîáîþ`
æè`âå ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:
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Іс 50, 4-7

×èòà`ííÿ ç Êíè`ãè ïðîðî`êà ²ñà`¿.
Ãîñïî`äü Áîã äàâ ìåí³` ÿçè`ê ó`÷í³â, ùîá ÿ ï³äòðè`ìóâàâ ìî¿`ì ñëî`âîì çíåñè`ëåíîãî. Ùîðà`íêó áó`äèòü Â³í, áó`äèòü ìîº` âó`õî, ùîá ÿ,
ÿê ó`÷åíü, ñëó`õàâ. Ãîñïî`äü Áîã â³äòóëè`â ìåí³` âó`õî, ³ ÿ íå ñïðîòè`âèâñÿ, íàçà`ä íå ñàõíó`âñÿ. Ñïè`íó ìîþ` â³ääà`â ÿ òèì, ÿê³` ìåíå`
áè`ëè; ùî`êè ìî¿` òèì, ÿê³` áî`ðîäó â ìå`íå ðâà`ëè; îáëè`÷÷ÿ ìîãî` íå
â³äâåðòà`â ÿ â³ä ïëþâê³`â òà ãëóçóâà`ííÿ. Òà Ãîñïî`äü Áîã ìåí³` äîïîìàãà`º, òîìó` ÿ íå îñîðî`ìëþñÿ. Òîìó` é òðèìà`þ ìîº` îáëè`÷÷ÿ,
ìîâ êðå`ì³íü: ÿ çíà`þ, ùî íå çàñòèäà`þñÿ. Ñëî`âî Áî`æå.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 22, 8-9. 17-18а. 19-20. 23-24

Áîæå ì³é, Áîæå, ÷îì ìåíå ïîêèíóâ?
0

Усі ті, які мене бачать, насміхаються з мене, *
шепочуть губами і хитають головою:
«Він поклав надію на Господа! Нехай Він його порятує, – *
нехай його визволить, бо він Йому любий!»
Мене пси обступили, *
зборище злочинців мене оточило,
вони пробили мої руки і ноги. *
Я можу перерахувати всі мої кості.
Ділять вони мій одяг між собою *
і за мій плащ кидають жереб.
Ти ж, Господи, не віддаляйся! *
Сило моя, поспіши мені на допомогу.
Буду Твоє Ім’я моїм братам сповіщати, †
серед зібрання Тебе буду величати. *
Ви, що боїтеся Господа, Його прославляйте!
Всі нащадки Якова, Його славте! *
Хай всі нащадки Ізраїля Його бояться!
ДРУГЕ ЧИТАННЯ

Флп 2, 6-11

×èòà`ííÿ ç Ïîñëà`ííÿ ñâÿòî`ãî àïî`ñòîëà Ïàâëà` äî ôèëè`ï’ÿí.
Áðàòè`! ²ñó`ñ Õðèñòî`ñ, ìà`þ÷è Áî`æó ïðèðî`äó, íå ââàæà`â ñîá³` çà
çäî`áè÷ áó`òè ð³`âíèì Áî`ãó, àëå` ïîíè`çèâ ñåáå` ñàìî`ãî, î`áðàç ñëóãè`
ïðèéíÿ`âøè, ïîñòà`â ó ïîäî`á³ ëþäè`íè, ³ ç âè`ãëÿäó áóâ, ÿê ëþäè`íà;
Â³í óïîêî`ðèâ ñåáå`, áóâ ñëóõíÿ`íèì àæ äî ñìå`ðò³, ³ òî õðå`ñíî¿
ñìå`ðò³. Òîìó` é Áîã íàäçâè÷à`éíî çâåëè`÷èâ Éîãî` òà äàâ Éîìó`
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`
`
²ì’ÿ`, ÿêå` âñÿ`êîãî ³íøî
ãî ³ìåí³
âè`ùå, àáè` ïå`ðåä ²ì’ÿ`ì ²ñó`ñà ïî`
êëîíè`ëîñÿ êî`æíå êîë³íî – ³ ï³äíåáå`ñíèõ, ³ íàçå`ìíèõ, ³ ï³äçå`ìíèõ;
³ ùîá êî`æíîþ ìî`âîþ âè`çíàíî áóëî`, ùî ²ñó`ñ Õðèñòî`ñ – öå Ãîñïî`äü, Áî`ãó Îòöå`â³ íà ñëà`âó. Ñëî`âî Áî`æå.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Пор. Флп 2, 8-9

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Христос став для нас слухняним аж до смерті,

і то хресної смерті.
Тому й Бог звеличив Його та дав Йому Ім’я,
яке всякого іншого імені вище.
×èòàííÿ àáî æ ñï³âàííÿ îïèñó Ñòðàñòåé Ãîñïîäí³õ â³äáóâàºòüñÿ áåç
ï³äñâ³÷íèê³â òà îêàäæåííÿ êíèãè. Ò³, ùî âèêîíóþòü ÷èòàííÿ (ñâÿùåíèê
àáî äèÿêîí) íå â³òàþòü â³ðíèõ ³ íå ÷èíÿòü õðåñíîãî çíàìåííÿ íà êíèç³ òà
íà ñîá³.
 – ñëîâà Õðèñòà;
ª. – ñëîâà ºâàíãåë³ñòà;
Î. – ñëîâà ³íøî¿ îñîáè (îäí³º¿);
Ê. – ñëîâà ê³ëüêîõ îñ³á àáî íàòîâïó (áàãàòüîõ).
ЄВАНГЕЛІЄ

Лк 22, 14 – 23, 56

Ñòðàñò³ Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà â³ä Ëóêè
ª. Êîëè` íàñòà`ëà ãîäè`íà, ²ñó`ñ ñ³â ïðè ñòîë³` é àïî`ñòîëè ç Íèì. ² Â³í
ñêàçà`â ¿ì:
† ß äó`æå çàáàæà`â ñïîæè`òè ç âà`ìè öþ Ïà`ñõó, ïåðø í³æ ñòðàæäà`òèìó. Êàæó` áî âàì, ùî âæå íå áó`äó ñïîæèâà`òè ¿¿, àæ ïî`êè âîíà`
íå ñïî`âíèòüñÿ â Áî`æîìó Öà`ðñòâ³.
ª. ², âçÿ`âøè ÷à`øó, ïðîìî`âèâ ïîäÿ`êó ³ ñêàçà`â:
† Â³çüì³`òü öå ³ ïîä³ë³`òü ì³æ ñîáî`þ. Êàæó` áî âàì, ùî íå ïè`òèìó
â³äòåïå`ð ç ïëî`äó âèíîãðà`äíî¿ ëîçè`, àæ äî`êè íå ïðè`éäå Öà`ðñòâî
Áî`æå.
ª. ², âçÿ`âøè õë³á, ïðîìî`âèâ ïîäÿ`êó, ðîçëàìà`â ³ äàâ ¿ì, êà`æó÷è:
† Öå ò³`ëî Ìîº`, ÿêå` çà âàñ â³ääàº`òüñÿ; öå ÷èí³`òü íà Ì³é ñïî`ìèí.
ª. Òàê ñà`ìî é ÷à`øó ïî âå÷å`ð³, êà`æó÷è:
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† Öÿ ÷à`øà – Íîâè`é Çàâ³`ò ó Ìî¿`é êðî`â³, ÿêà` çà âàñ ïðîëèâà`ºòüñÿ.
Îñü ³ ðóêà` òîãî`, õòî âèäàº` Ìåíå`, ç³ Ìíî`þ íà ñòîë³`. Õî÷à` Ñèí
Ëþäñüêè`é ³äå`, ÿê ïðèçíà`÷åíî, àëå` ãî`ðå ò³é ëþäè`í³, ÿêî`þ Â³í
âèäàº`òüñÿ!
ª. ² âîíè` ïî÷àëè` ç’ÿñî`âóâàòè ì³æ ñîáî`þ, õòî ç íèõ ì³ã áè áó`òè òèì,
õòî öå ìàâ áè çðîáè`òè.
Áóëà` é ñóïåðå`÷êà ì³æ íè`ìè, õòî ç íèõ ìàâ áè áó`òè á³`ëüøèé. À ²ñó`ñ
ñêàçà`â ¿ì:
† Öàð³` íàðî`ä³â ïàíó`þòü íàä íè`ìè; ³ ò³, õòî âëà`äó ìà`º íàä íè`ìè,
çâó`òüñÿ äîáðî÷è`íöÿìè. Âè æ íå òàê, àëå` á³`ëüøèé ì³æ âà`ìè õàé áó`äå
ÿê ìå`íøèé, ³ íà÷à`ëüíèê – ÿê ñëóãà`. Õòî áî á³`ëüøèé: òîé, õòî ñèäè`òü,
÷è òîé, õòî îáñëóãî`âóº? Õ³áà` íå òîé, õòî ñèäè`òü? ß æ ñå`ðåä âàñ ÿê
òîé, õòî îáñëóãî`âóº. À âè º ò³, ÿê³` çàëè`øèëèñÿ ç³ Ìíî`þ â Ìî¿`õ
âèïðîáóâà`ííÿõ; ³ ß çàïîâ³äà`þ, òàê ÿê çàïîâ³`â Ìåí³` Ì³é Îòå`öü,
Öà`ðñòâî, – ùîá âè ¿`ëè é ïè`ëè çà Ìî¿`ì ñòîëî`ì ó Ìîº`ìó Öà`ðñòâ³, ³ ùîá
ñèä³`ëè íà ïðåñòî`ëàõ ³ ñóäè`ëè äâàíà`äöÿòü ïëåìå`í ²çðà`¿ëÿ.
Ñè`ìîíå, Ñè`ìîíå, îñü ñàòàíà` äîìàãà`âñÿ âàñ, ùî`áè ïåðåñ³`ÿòè, ÿê
ïøåíè`öþ; ß æ ìîëè`âñÿ çà òå`áå, ùîá íå çàíåïà`ëà â³`ðà òâîÿ`; ³ òè,
êîëè` íàâå`ðíåøñÿ, çì³öíè` ñâî¿`õ áðàò³`â.
ª. Òîé â³äêàçà`â Éîìó`:
Î. Ãî`ñïîäè, ç Òîáî`þ ÿ ãîòî`âèé ³òè` ³ äî â’ÿçíè`ö³, é íà ñìåðòü.
ª. ²ñó`ñ æå ìî`âèâ:
† Êàæó` òîá³`, Ïå`òðå, íå çàñï³âà`º ï³`âåíü ñüîãî`äí³, ÿê òè òðè`÷³
çðå÷å`øñÿ Ìåíå`, ñòâå`ðäæóþ÷è, ùî íå çíà`ºø Ìåíå`.
ª. ² ñêàçà`â ¿ì:
† Êîëè` ß ïîñëà`â âàñ áåç ãàìàíöÿ`, áåç òî`ðáè ³ áåç ñàíäà`ë³â, òî õ³áà`
÷îãî`ñü âàì áðàêóâà`ëî?
ª. Âîíè` æ ñêàçà`ëè:
Ê. Í³÷î`ãî.
ª. À Â³í ñêàçà`â ¿ì:
† Àëå` òåïå`ð, õòî ìà`º ãàìàíöÿ`, íåõà`é â³`çüìå éîãî`, òà`êîæ ³ òî`ðáó, à
õòî íå ìà`º, íåõà`é ïðîäà`ñòü ñâ³é î`äÿã ³ êó`ïèòü ìå÷à`. Êàæó` âàì, ùî
â Ìåí³` ìà`º çáó`òèñÿ òå, ùî íàïè`ñàíî: “Äî çëî÷è`íö³â çàðàõî`âàíî
Éîãî`”. Àäæå` òå, ùî ñêà`çàíå ïðî Ìå`íå, äîõî`äèòü ê³íöÿ`.
ª. Âîíè` ñêàçà`ëè:
Ê. Ãî`ñïîäè, îñü òóò äâà ìå÷³`.
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ª. À Â³í â³äïîâ³`â ¿ì:
† Äîñòà`òíüî.
ª. Âè`éøîâøè, Â³í ïîïðÿìóâà`â çà çâè`÷àºì íà Îëè`âíó ãî`ðó, à çà
Íèì ï³øëè` ñë³`äîì ³ ó`÷í³. Ïðèéøî`âøè æ íà ì³`ñöå, Â³í ñêàçà`â ¿ì:
† Ìîë³`òüñÿ, ùîá íå óâ³éòè` ó ñïîêó`ñó.
ª. À ñàì â³ä³éøî`â â³ä íèõ íà â³`ääàëü, ÿê êè`íóòè êà`ìåíåì, óïà`â íà
êîë³`íà é ìîëè`âñÿ, ïðîìîâëÿ`þ÷è:
† Î`ò÷å, êîëè` õî`÷åø, ïðîíåñè` öþ ÷à`øó ìè`ìî Ìåíå`; îäíà`ê íå Ìîÿ`
õàé áó`äå âî`ëÿ, àëå` Òâîÿ`.
ª. ² ç’ÿâè`âñÿ Éîìó` à`íãåë ç íå`áà, ÿêè`é äîäà`â Éîìó` ñè`ëè. Ïåðåáóâà`þ÷è ó âåëè`ê³é áîðîòüá³`, Â³í ùå ðå`âí³øå ìîëè`âñÿ; ï³ò Éîãî` ñòàâ
ÿê êðàïëè`íè êðî`â³, ùî êà`ïàëè íà çå`ìëþ. Âñòà`âøè â³ä ìîëè`òâè, Â³í
ï³ä³éøî`â äî ó`÷í³â ³ çíàéøî`â, ùî âîíè` çàñíó`ëè â³ä ñìó`òêó, ³ ñêàçà`â
¿ì:
† ×îìó` ñïèòå`? Âñòà`íüòå é ìîë³`òüñÿ, ùîá âè íå óâ³éøëè` ó ñïîêó`ñó.
ª. Â³í ùå ãîâîðè`â, ÿê ç’ÿâè`ëàñÿ þðáà` ³ ç íå`þ òîé, õòî çâå`òüñÿ
Þ`äîþ, îäè`í ³ç Äâàíàäöÿòüî`õ; â³í ³øî`â ïå`ðåä íè`ìè ³ íàáëè`çèâñÿ
äî ²ñó`ñà, ùî`áè ïîö³ëóâà`òè Éîãî`. ²ñó`ñ ñêàçà`â éîìó`:
† Þ`äî, òî òè ïîö³ëó`íêîì âèäàº`ø Ñè`íà Ëþäñüêî`ãî?
ª. Ò³, õòî áóâ ç Íèì, êîëè` ïîáà`÷èëè òå, ùî ìà`ëî ñòà`òèñÿ, ñêàçà`ëè:
Ê. Ãî`ñïîäè, ÷è íå âäà`ðèòè íàì ìå÷å`ì?
ª. ² îäè`í ç íèõ âäà`ðèâ ñëóãó` ïåðâîñâÿùå`íèêà ³ â³äòÿ`â éîìó` ïðà`âå
âó`õî. Òà ²ñó`ñ ó â³`äïîâ³äü ñêàçà`â:
† Îáëè`øòå, âæå äî`ñèòü!
ª. ³ äîòîðêíó`âøèñü äî âó`õà, çö³ëè`â éîãî`. À äî òèõ, ÿê³` âè`ñòóïèëè
ïðî`òè Íüî`ãî, – äî ïåðâîñâÿùå`íèê³â, íà÷à`ëüíèê³â âà`ðòè õðà`ìó òà
ñòà`ðøèõ, – ²ñó`ñ ñêàçà`â:
† Íà`÷å ïðî`òè ðîçá³`éíèêà âè`éøëè âè ç ìå÷à`ìè ³ êèÿ`ìè. Æî`äíîãî
äíÿ, êîëè` ß áóâ ç âà`ìè â õðà`ì³, âè íå ï³äíÿ`ëè ðóêè` íà Ìå`íå. Àëå` öå
âà`øà ãîäè`íà ³ âëà`äà òå`ìðÿâè.
ª. Âîíè` æ, ñõîïè`âøè Éîãî`, ïîâåëè` é ïðèâåëè` ó ä³ì ïåðâîñâÿùå`íèêà. À Ïåòðî` éøîâ ñë³`äîì íà â³`ääàë³. Êîëè` ðîçêëà`ëè
âîãî`íü ñå`ðåä äâî`ðó é ðà`çîì ñèä³`ëè, Ïåòðî` ñèä³`â ñå`ðåä íèõ. Êîëè`
â³í ñèä³`â ïðè ñâ³`òë³, ïîì³`òèëà éîãî` ÿêà`ñü ñëóæíè`öÿ ³, ðîçãëå`ä³âøè éîãî`, ñêàçà`ëà:
Î. ² öåé áóâ ç Íèì!
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ª. Â³í æå â³äð³`êñÿ, êà`æó÷è:
Î. Æ³`íêî, ÿ íå çíà`þ Éîãî`!
ª. Íåâäî`âç³ äðó`ãèé, ïîáà`÷èâøè éîãî`, ñêàçà`â:
Î. ² òè – îäè`í ç íèõ!
ª. Ïåòðî` æ ñêàçà`â:
Î. ×îëîâ³`÷å, ÿ – í³!
ª. Ìèíó`ëà ïðèáëè`çíî îäíà` ãîäè`íà, ³ ùå ÿêè`éñü òâå`ðäèâ, êà`æó÷è:
Î. Ñïðà`âä³, ³ öåé áóâ ç Íèì, áî ³ â³í – ãàë³ëåÿ`íèí!
ª. Òà Ïåòðî` ïðîìî`âèâ:
Î. ×îëîâ³`÷å, íå çíà`þ, ïðî ùî òè ãîâî`ðèø!
ª. ² òóò æå, ÿê â³í ùå ãîâîðè`â, çàñï³âà`â ï³`âåíü. Îáåðíó`âøèñü,
Ãîñïî`äü ïîãëÿ`íóâ íà Ïåòðà`; ³ Ïåòðî` çãàäà`â ñëî`âî Ãî`ñïîäà, ÿê Â³í
éîìó` ñêàçà`â: «Ïå`ðøå í³æ ï³`âåíü ñüîãî`äí³ çàñï³âà`º, â³äðå÷å`øñÿ â³ä
Ìå`íå òðè`÷³». ², âè`éøîâøè ãåòü, â³í ã³`ðêî çàïëà`êàâ.
À ìóæ³`, ÿê³` òðèìà`ëè ²ñó`ñà, ãëóìè`ëèñÿ ç Íüî`ãî, á’þ÷è`; âîíè`,
çàêðè`âøè Éîìó` ëèöå`, çàïèòóâà`ëè Éîãî`, êà`æó÷è:
Ê. Ïðîðîêó`é: õòî Òåáå` âäà`ðèâ?
ª. ² áàãà`òî ³`íøîãî, çíåâà`æëèâîãî, íàãîâî`ðþâàëè íà Íüî`ãî.
Êîëè` ïî÷à`âñÿ äåíü, ç³áðà`ëèñÿ ñòà`ðø³ íàðî`äó, ïåðâîñâÿùå`íèêè
³ êíè`æíèêè, ³ ïîâåëè` Éîãî` íà ñâî¿` çáî`ðè, êà`æó÷è:
Ê. ßêùî` Òè – Õðèñòî`ñ, òî ñêàæè` íàì.
ª. Â³í ñêàçà`â ¿ì:
† ßêùî` ß âàì ñêàæó`, íå ïîâ³`ðèòå; ÿêùî` æ çàïèòà`þ, íå â³äïîâ³ñòå`. Â³äíè`í³ æ áó`äå, ùî Ñèí Ëþäñüêè`é ñèä³`òèìå ïî ïðàâè`ö³
Áî`æî¿ ñè`ëè.
ª. Òîä³` âñ³ çàïèòà`ëè:
Ê. Òî Òè – Ñèí Áî`æèé?
ª. À Â³í ¿ì â³äïîâ³`â:
† Âè ñàì³` ãîâî`ðèòå, ùî ß º.
ª. Âîíè` æ ñêàçà`ëè:
Ê. Íàâ³`ùî íàì ïîòð³`áíå ùå ÿêå`ñü ñâ³`ä÷åííÿ? Àäæå` ìè ñàì³`
ïî÷ó`ëè ç Éîãî` âóñò!
ª. ² âñòà`ëà âñÿ ¿`õíÿ ìíîãîòà`, é âîíè` ïîâåëè` Éîãî` äî Ïèëà`òà. Òàì
ïî÷àëè` Éîãî` çâèíóâà`÷óâàòè, êà`æó÷è:
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Ê. Ìè çíàéøëè` öüîãî`, ÿêè`é áóíòó`º íàø íàðî`ä, çàáîðîíÿ`º äàâà`òè
êå`ñàðåâ³ äàíèíó` ³ êà`æå, ùî Â³í – ñàì Õðèñòî`ñ, Öàð.
ª. À Ïèëà`ò çàïèòà`â Éîãî`, êà`æó÷è:
Î. Òè º Öàð þäå`¿â?
ª. À Â³í ó â³`äïîâ³äü ñêàçà`â éîìó`:
† Òè ñàì êà`æåø.
ª. Ïèëà`ò æå ñêàçà`â ïåðâîñâÿùå`íèêàì ³ þ`ðáàì:
Î. Æî`äíî¿ âèíè` ÿ íå çíàõî`äæó â ö³é ëþäè`í³.
ª. Òà âîíè` íàïîëÿãà`ëè, êà`æó÷è:
Ê. Â³í ï³äáó`ðþº íàðî`ä, íàâ÷à`º ïî âñ³é Þäå`¿, ïî÷èíà`þ÷è ç Ãàë³ëå`¿
³ àæ ñþäè`!
ª. Ïèëà`ò æå, ïî÷ó`âøè öå, çàïèòà`â, ÷è öÿ ëþäè`íà – ãàë³ëåÿ`íèí.
Ä³çíà`âøèñü, ùî Â³í ç ï³äâëà`äíèõ ²`ðîäà, â³ä³ñëà`â Éîãî` äî ²`ðîäà,
ÿêè`é òè`ìè äíÿ`ìè ïåðåáóâà`â ó ªðóñàëè`ì³.
²`ðîä æå, ïîáà`÷èâøè ²ñó`ñà, äó`æå çðàä³`â; àäæå` äàâíî` áàæà`â Éîãî`
áà`÷èòè, îñê³`ëüêè ÷óâ áàãà`òî ïðî Íüî`ãî ³ ñïîä³âà`âñÿ ïîáà`÷èòè
ÿêå`ñü çíàìå`ííÿ Íèì çðî`áëåíå. Ñòà`âèâ Éîìó` áàãàòüìà` ñëîâà`ìè
çàïèòà`ííÿ, àëå` Â³í í³÷î`ãî éîìó` íå â³äïîâ³äà`â. À ïåðâîñâÿùå`íèêè
òà êíè`æíèêè ñòîÿ`ëè, çàâçÿ`òî îáâèíóâà`÷óþ÷è Éîãî`. ²`ðîä æå ç³
ñâî¿`ìè âî`¿íàìè ïîíå`õòóâàâ íèì òà âè`ñì³ÿâ Éîãî`, îäÿãíó`âøè ó
ñâ³`òëèé î`äÿã, ³ â³ä³ñëà`â Éîãî` äî Ïèëà`òà. Òîãî` äíÿ ²`ðîä ³ Ïèëà`ò
ñòà`ëè ì³æ ñîáî`þ äðó`çÿìè, õî÷à` ðàí³`øå âîíè` âîðîãóâà`ëè ì³æ
ñîáî`þ.
Ïèëà`ò, ïîêëè`êàâøè ïåðâîñâÿùå`íèê³â, íà÷à`ëüíèê³â òà íàðî`ä,
ñêàçà`â ¿ì:
Î. Ïðèâåëè` âè ìåí³` öþ ëþäè`íó ÿê òîãî`, õòî ï³äáó`ðþº íàðî`ä. ² îñü,
ÿ ïå`ðåä âà`ìè äîïè`òóâàâ ³ íå çíàéøî`â ó ö³é ëþäè`í³ æî`äíî¿
ïðîâè`íè ç òîãî`, â ÷î`ìó ¿¿ îáâèíóâà`÷óºòå. Òàê ñà`ìî é ²`ðîä íå
çíàéøî`â, àäæå` ïîâåðíó`â Éîãî` íàì. À î`òæå, í³÷î`ãî âà`ðòîãî ñìå`ðò³
Â³í íå çðîáè`â; òîæ, ïîêàðà`âøè Éîãî`, â³äïóùó`.
ª. Òà âîíè` âñ³ ðàçî`ì çàêðè÷à`ëè, âèãó`êóþ÷è:
Ê. Â³çüìè` öüîãî`, à â³äïóñòè` íàì Âàðà`ââó!
ª. Âàðà`ââà áóâ êè`íóòèé äî â’ÿçíè`ö³ çà ÿêè`éñü çà`êîëîò, â÷è`íåíèé
ó ì³`ñò³, é çà âáè`âñòâî. À Ïèëà`ò, áàæà`þ÷è â³äïóñòè`òè ²ñó`ñà, çíî`âó
çàãîâîðè`â äî íèõ. Òà âîíè` êðè÷à`ëè, âèãó`êóþ÷è:
Ê. Ðîç³ïíè`, ðîç³ïíè` Éîãî`!
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ª. Òîæ â³í óòðå`òº ñêàçà`â ¿ì:
Î. ßêå` æ çëî Â³í â÷èíè`â? Í³÷î`ãî âà`ðòîãî ñìå`ðò³ íå çíàéøî`â ÿ â
Íüî`ìó. ß ïîêàðà`þ Éîãî` é â³äïóùó`.
ª. Îäíà`ê âîíè` íàïîëÿãà`ëè ãó÷íè`ìè ãîëîñà`ìè, âèìàãà`ëè Éîãî`
ðîç³ï’ÿ`òè, ³ ãîëîñè` ¿`õí³ äó`æ÷àëè. ² Ïèëà`ò ïðèñóäè`â çã³`äíî ç ¿`õí³ìè
âèìî`ãàìè: â³äïóñòè`â òîãî`, çà êî`ãî âîíè` ïðîñè`ëè, ÿêè`é çà áóíò ³
âáè`âñòâî áóâ êè`íóòèé äî â’ÿçíè`ö³, à ²ñó`ñà âè`äàâ íà ¿`õíþ âî`ëþ.
² êîëè` ïîâåëè` Éîãî`, âîíè`, ñõîïè`âøè ÿêî`ãîñü Ñè`ìîíà ç Êèðèíå`¿,
ÿêè`é éøîâ ç ïî`ëÿ, ïîêëà`ëè íà íüî`ãî íå`ñòè çà ²ñó`ñîì õðåñò. ²øëà` æ
çà Íèì ñë³`äîì âåëè`êà þðáà` íàðî`äó òà æ³íêè`, ÿê³` ãîëîñè`ëè é
îïëà`êóâàëè Éîãî`. Ïîâåðíó`âøèñü äî íèõ, ²ñó`ñ ñêàçà`â:
† Äî÷êè` ºðóñàëè`ìñüê³, íå ïëà`÷òå íà`ä³ Ìíî`þ, êðà`ùå ïëà`÷òå íàä
ñîáî`þ òà íàä ñâî¿`ìè ä³`òüìè, áî îñü íàñòàþ`òü äí³, êîëè` ñêà`æóòü:
“Áëàæå`íí³ íåïë³`äí³ é óòðî`áè, ÿê³` íå ðîäè`ëè, ³ ãðó`äè, ÿê³` íå
ãîäóâà`ëè!” Òîä³` ïî÷íó`òü êàçà`òè ãî`ðàì: “Óïàä³`òü íà íàñ!” – ³ ãîðáà`ì: “Ïîêðè`éòå íàñ!” Àäæå` êîëè` ³ç çåëå`íèì äå`ðåâîì öå ðî`áëÿòü,
òî ùî ñòà`íåòüñÿ ³ç ñóõè`ì?
ª. ² âåëè` ç Íèì íà ñòðà`òó òàêî`æ ³`íøèõ äâîõ çëî÷è`íö³â.
² êîëè` ïðèéøëè` íà ì³`ñöå, ÿêå` çâå`òüñÿ ×åðåïîâè`ùå, òóò ðîç³ï’ÿ`ëè
Éîã`î é çëî÷è`íö³â – îäíîãî` ïðàâî`ðó÷, à äðó`ãîãî – ë³âî`ðó÷. À ²ñó`ñ
ãîâîðè`â:
† Î`ò÷å, ïðîñòè` ¿ì, áî âîíè` íå çíà`þòü, ùî ðî`áëÿòü.
ª. Ò³ æ, ÿê³` ä³ëè`ëè Éîãî` î`äÿã, êè`äàëè æå`ðåá.
À íàðî`ä ñòîÿ`â ³ äèâè`âñÿ. Íàñì³õà`ëèñÿ ³ íà÷à`ëüíèêè, êà`æó÷è:
Ê. ²`íøèõ ñïàñà`â, òîæ íåõà`é ñïàñå` ³ cåáå` càìî`ãî, ÿêùî` Â³í Õðèñòî`ñ,
Áî`æèé Îáðà`íåöü!
ª. Ãëóçóâà`ëè ç Íüî`ãî é âî`¿íè; âîíè`, ïðèñòóïà`þ÷è, ïîäàâà`ëè
Éîìó` î`öåò ³ êàçà`ëè:
Ê. ßêùî` Òè – Öàð þäå`¿â, ñïàñè` cåáå`!
ª. À áóâ ³ íà`ïèñ íàä Íèì: «Öå – Öàð þäå`¿â». Îäè`í ³ç ðîçï’ÿ`òèõ
çëî÷è`íö³â ëèõîñëî`âèâ Éîãî`, êà`æó÷è:
Î. Õ³áà` Òè íå Õðèñòî`ñ? Ñïàñè` cåáå` é íàñ!
ª. À äðó`ãèé îá³çâà`âñÿ ³, äîêîðÿ`þ÷è éîìó`, ñêàçà`â:
Î. ×è òè íå áî¿`øñÿ Áî`ãà, êîëè` é ñàì íà òàêå` çàñó`äæåíèé? Àëå` ìè –
ñïðàâåäëè`âî, áî ä³ñòàº`ìî íàëå`æíå çà òå, ùî â÷èíè`ëè! Â³í æå
í³÷î`ãî ïîãà`íîãî íå çðîáè`â.
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ª. ² äîäà`â:
Î. ²ñó`ñå, çãàäà`é ìåíå`, êîëè` ïðè`éäåø ó Öà`ðñòâî Òâîº`.
ª. À Â³í ñêàçà`â éîìó`:
† Âî³`ñòèíó êàæó` òîá³`: ñüîãî`äí³ òè áó`äåø ç³ Ìíî`þ â Ðàþ`.
ª. À áóëî` âæå áëè`çüêî øî`ñòî¿ ãîäè`íè, ³ íàñòà`ëà òå`ìðÿâà ïî âñ³é çåìë³` – äî äåâ’ÿ`òî¿ ãîäè`íè; ïîìå`ðêëî ñî`íöå, à çàâ³`ñà õðà`ìó ðîçäå`ðëàñÿ
ïîñåðå`äèí³. Ñêðè`êíóâøè ãó÷íè`ì ãî`ëîñîì, ²ñó`ñ ïðîìî`âèâ:
† Î`ò÷å, ó Òâî¿` ðó`êè ïåðåäàþ` ñâ³é äóõ!
ª. Ñêàçà`âøè öå, Â³í â³ääà`â äó`õà.

Âñ³ ñòàþòü íà êîë³íà ³ ïåâíèé ÷àñ ñòîÿòü ìîâ÷êè.
ª. Ïîáà`÷èâøè òå, ùî ñòà`ëîñÿ, ñî`òíèê ïðîñëà`âèâ Áî`ãà, ïðîìîâëÿ`þ÷è:
Î. Ñïðà`âä³, ïðà`âåäíèé áóâ öåé ÷îëîâ³`ê!
ª. À óñ³` þ`ðáè, ÿê³` ç³éøëè`ñÿ íà öå âèäî`âèùå, ñïîñòåð³ãà`þ÷è òå, ùî
ñòà`ëîñÿ, âåðòà`ëèñÿ, á’þ÷è` ñåáå` â ãðó`äè. Íà â³`ääàë³ ñòîÿ`ëè é
äèâè`ëèñÿ íà öå âñ³ Éîãî` çíàéî`ì³ òà æ³íêè`, ÿê³` éøëè çà Íèì ³ç
Ãàë³ëå`¿.
² îñü îäè`í ÷îëîâ³`ê, íà ³ì’ÿ` Éî`ñèô, ç þäå`éñüêîãî ì³`ñòà Àðèìàòå`¿,
ÿêè`é áóâ ðà`äíèêîì, ìóæ äî`áðèé é ïðà`âåäíèé, – òîé, õòî íå
ïðèñòà`â äî ¿`õíüîãî ð³`øåííÿ òà ä³ÿ`ííÿ , – ³ ÿêè`é î÷³`êóâàâ Áî`æîãî
Öà`ðñòâà, â³í, ïðèéøî`âøè äî Ïèëà`òà, ïîïðîñè`â ò³`ëî ²ñó`ñà; ³,
çíÿ`âøè éîãî`, â³í îáãîðíó`â ïîëîòíî`ì ³ ïîêëà`â ó âè`ñ³÷åíó
ãðîáíè`öþ, äå ùå í³êî`ëè í³õòî` íå ëåæà`â. Áóëà` ï’ÿ`òíèöÿ, Äåíü
ïðèãîòóâà`ííÿ, ³ âæå ïî÷èíà`ëî ÿñí³`òè ñóáî`òíº ñâ³`òëî.
À æ³íêè`, êîòð³` éøëè ñë³`äîì, – ò³, ÿê³` ïðèáóëè` ç Íèì ³ç Ãàë³ëå`¿, –
ïîáà`÷èëè ãð³á ³ ÿê áóëî` ïîêëà`äåíå Éîãî` ò³`ëî. Ïîâåðíó`âøèñü,
âîíè` ïðèãîòóâà`ëè ïà`õîù³ òà ìè`ðî, à â ñóáî`òó ñïî÷èâà`ëè, çã³`äíî ³ç
çà`ïîâ³ääþ.
Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.

Ìîâèòüñÿ “Â³ðóþ”.
ВСЕЛЕНСЬКА МОЛИТВА

Âè`ñëóõàâøè î`ïèñ ñòðàñòå`é òà ñìå`ðò³ íà`øîãî Ãî`ñïîäà ²ñó`ñà
Õðèñòà`, Áî`æîãî Ñè`íà, ïðîñ³`ìî, ùîá ìè, ñìèðå`ííî ïðèéìà`þ÷è
âñ³ òåðï³`ííÿ, óäîñòî`¿ëèñÿ ó`÷àñò³ â ðà`äîñò³ Íåáå`ñíîãî Öà`ðñòâà:
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1. Молімося за святу Церкву, щоб вона допомагала нести хрест
всім страждаючим і пригнобленим.
2. Молімося про мир та захист для всіх жителів України.
3. Молімося за тих, хто нехтує святими таїнствами, щоб розп’ятий Христос допоміг їм побачити в таїнствах допомогу та зрозуміти їх істинну вартість.
4. Молімося за молодь, що збирається в дієцезіях на спільну молитву, щоб мала мужність до складання свідоцтва віри.
5. Молімося за всіх померлих християн, щоб Господь милостиво простив усі їхні гріхи та дав їм вінець святості у небесах.
6. Молімося за нас самих, щоб ми разом з Христом охоче несли
хрест наших щоденних обов’язків і терпінь.
Áî`æå, íàø Î`ò÷å, âè`ñëóõàé ïðîõà`ííÿ Òâîãî` íàðî`äó ³ äàðó`é éîìó`
ñâîº` ìèëîñå`ðäÿ íà çåìë³`, à ï³`ñëÿ ñìå`ðò³ ïðèéìè` äî â³`÷íî¿ ñëà`âè.
×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.

Ãî`ñïîäè, ïðèìèðè` íàñ ³ç ñîáî`þ
ñòðàñòÿ`ìè ñâîãî` Ñè`íà; † ìè íå çàñëóãî`âóºìî öüîãî`
íà`øèìè â÷è`íêàìè * ëèøå` â³`ðóºìî, ùî ç Òâîãî` ìèëîñå`ðäÿ ñâÿòà` æå`ðòâà ïðèíåñå` íàì ïðî`ùåííÿ. ×å`ðåç
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

ПРЕФАЦІЯ Неділя Господніх страстей

С. Господь з вами. В. І з духом твоїм. С. Угору серця. В. Підносимо
їх до Господа. С. Подяку складаймо Господу Богу нашому. В. Достойне це і праведне.
Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá
ìè çàâæäè` òà âñþ`äè ñêëàäà`ëè ïîäÿ`êó Òîá³`, * ñâÿòè`é Î`ò÷å,
Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, * ÷å`ðåç ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî. Â³í, íåïîðî`÷íèé, ñòðàæäà`â çà íå÷åñòè`âèõ * ³ çà çëî÷è`íö³â íåñïðàâåäëè`âî áóâ ïðèðå`÷åíèé. * Éîãî` ñìåðòü
çíè`ùèëà íà`ø³ ïðîâè`íè, * à Éîãî` âîñêðåñ³`ííÿ ïðèíå`ñëî íàì
îïðà`âäàííÿ. Òîìó` ³ ìè ç óñ³ìà` À`íãåëàìè * ïðîñëàâëÿ`ºìî Òåáå`,
ðà`ä³ñíî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò Ãîñïî`äü Áîã Ñàâàî`ò…
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АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Î`ò÷å Ì³é, êîëè` öÿ ÷à`øà íå ìîæå` ìèíó`òè, *

ùîá ß ¿¿ íå ïèâ, * õàé áó`äå Òâîÿ` âî`ëÿ! (Ìò 26, 42)

Ïîæè`âëåí³ ñâÿòè`ìè äàðà`ìè,
ñìèðå`ííî áëàãà`ºìî Òåáå`, Ãî`ñïîäè, † ùîá Òè, ÿêè`é
ñìå`ðòþ Òâîãî` Ñè`íà äàâ íàì óïîâà`ííÿ íà òå, â ùî
â³`ðóºìî, * Éîãî` âîñêðåñ³`ííÿì äàâ íàì îñÿãíó`òè òå, äî
÷î`ãî ïðÿìó`ºìî. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

МОЛИТВА НАД ЛЮДОМ: Ãî`ñïîäè, ïðî`ñèìî Òåáå`: ñïîãëÿ`íü ìè`ëîñ-

òèâî íà öþ Òâîþ` ðîäè`íó, † çàðà`äè ÿêî`¿ íå çàâàãà`âñÿ â³ääà`òè ñåáå`
ó ðó`êè áåççàêî`ííèõ * ³ ïðèéíÿ`òè ñìåðòü íà õðåñò³` íàø Ãîñïî`äü
²ñó`ñ Õðèñòî`ñ. Êîòðè`é æèâå` ³ öàðþ`º íà â³`êè â³`÷í³.

11 КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК
(фіол) Великий Понеділок
Ó ö³ äí³ ìàºìî ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè íàéäîðîãîö³íí³éøå ìèðî, çäîáóòèñü
íà íàéñîêðîâåíí³øó ìîëèòâó, ïðîáóäèòè íàéñåðäå÷í³ø³ ïî÷óòòÿ, çàâìåðòè
â íàéãëèáø³é òèø³, ç³éòè äî ö³ëêîâèòîãî ñìèðåííÿ, ³ óñå öå ïîñòåëèòè â
íîãè ²ñóñà, àäæå Â³í ³äå, ùîáè â³ääàòè çà íàñ æèòòÿ.
АНТИФОН НА ВХІД Ðîçñóäè`, Ãî`ñïîäè, ìî¿`õ ïîçî`âíèê³â; * âîþ`é

ïðîòè` òèõ, ùî áî`ºì ³äó`òü íà ìå`íå. * Â³çüìè` ùèò ìàëè`é ³ âåëè`êèé,
³ âñòàíü ìåí³` íà ïî`ì³÷! * Ãî`ñïîäè, Áî`æå ì³é, ñè`ëî ìîãî` ñïàñ³`ííÿ!

Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, äîïî`âíè òå, ÷îãî` áðàêó`º íàì
ç ïðè`âîäó íà`øî¿ íå`ì³÷íîñò³, * çà ïîñåðå`äíèöòâîì ñòðàñòå`é Òâîãî` ªäèíîðî`äíîãî Ñè`íà. Êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå`
³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

Іс 42, 1-7
×èòàííÿ ç Êíèãè ïðîðîêà ²ñà¿.
Так говорить Господь: «Ось Мій Слуга, якого Я підтримую, Мій вибраний, якого вподобала Моя душа. Я поклав духа Мого на Нього:
Він понесе народам право. Він не буде кричати, ані вигукувати, і гоПЕРШЕ ЧИТАННЯ
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лосу свого на вулиці не дасть почути. Надломленої очеретини не доламає; льону, що куриться, Він не погасить; в істині провістить право. Він не ослабне і не зламається, аж поки не встановить на землі
право, і острови чекають Його закон. Так говорить Бог, Господь,
який створив небеса і розпростер їх, який ствердив землю з усім, що
вона родить; Він, який дає на ній дихання людям, дух тим, хто по ній
ходить: “Я, Господь, покликав Тебе у праведності, Я взяв Тебе за
руку, Я чуватиму над Тобою. Я поставлю Тебе як завіт для народу і
як світло язичникам, щоб сліпим очі відкривати, виводити з в’язниці
в’язнів, з темниці тих, хто сидить у темряві”». Слово Боже.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 27, 1. 2. 3. 13-14

Áîã – ìîº ñâ³òëî ³ ìîº ñïàñ³ííÿ.
Господь – моє світло і моє спасіння. *
Кого мені боятись?
Господь – мого життя твердиня. *
Кого мені жахатись?
Коли підступали до мене злочинці, *
щоб їсти моє тіло, –
мої гнобителі і мої супостати, – *
вони падали і знемагали.
Якщо проти мене табори повстануть, – *
не злякається моє серце.
Якщо проти мене війна повстане, – *
я й тоді надію буду мати.
Я ж маю надію побачити блага Господні *
у живих країні.
З нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, *
нехай зміцняється Твоє серце – Господа очікуй!
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Витай, наш Царю,
лише Ти милуєш нас, грішних.
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Йн 12, 1-11

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Çà ø³ñòü äí³â äî Ïà`ñõè ²ñó`ñ ïðèéøî`â äî Âèòà`í³¿, äå áóâ Ëà`çàð,
ÿêî`ãî ²ñó`ñ âîñêðåñè`â ³ç ìå`ðòâèõ. Òàì Éîìó` âëàøòóâà`ëè âå÷å`ðþ, ³
Ìà`ðòà ñëóæè`ëà, à Ëà`çàð áóâ îäíè`ì ³ç òèõ, õòî áóâ ç Íèì ïðè ñòîë³`.
Ìàð³`ÿ, âçÿ`âøè ôóíò ìè`ðà ç³ ñïðà`âæíüîãî äîðîãîö³`ííîãî íà`ðäó,
ïîìà`çàëà ²ñó`ñîâ³ íî`ãè é ñâî¿`ì âîëî`ññÿì îáòå`ðëà ¿õ. Ä³ì íàïî`âíèâñÿ àðîìà`òîì ìè`ðà. Êà`æå Þ`äà ²ñêàð³î`òñüêèé, îäè`í ç Éîãî` ó`÷í³â,
òîé, ÿêè`é ìàâ Éîãî` âè`äàòè: «×îìó` á íå ïðîäà`òè öå ìè`ðî çà òðè`ñòà
äèíà`ð³¿â ³ íå ðîçäà`òè á³`äíèì?» Â³í ñêàçà`â öå íå òîìó`, ùî òóðáóâà`âñÿ ïðî á³`äíèõ, àëå` òîìó`, ùî áóâ çëî`ä³ºì ³, ìà`þ÷è ñêðè`íüêó íà
ãðî`ø³, íîñè`â òå, ùî âêèäà`ëè. Òîä³` ²ñó`ñ ñêàçà`â: «Îáëè`ø ¿¿! Òðå`áà,
ùîá âîíà` çáåðåãëà` öå ìè`ðî íà äåíü Ìîãî` ïî`õîðîíó. À`äæå á³`äíèõ âè
çà`âæäè ç³ ñîáî`þ ìà`ºòå, Ìåíå` æ – íå çà`âæäè ìà`ºòå». Âåëè`êèé íà`òîâï þäå`¿â äîâ³`äàâñÿ, ùî Â³í òàì, ³ ïðèéøëè` íå ò³`ëüêè çà`äëÿ ²ñó`ñà,
à é ùî`áè ïîáà`÷èòè Ëà`çàðÿ, ÿêî`ãî Â³í âîñêðåñè`â ³ç ìå`ðòâèõ. Òîæ
ïåðâîñâÿùå`ííèêè çìî`âèëèñÿ, ùîá ³ Ëà`çàðÿ âáè`òè, áî ÷å`ðåç íüî`ãî
áàãà`òî õòî â³äõî`äèâ â³ä þäå`¿â ³ â³`ðèâ â ²ñó`ñà. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
ВСЕЛЕНСЬКА МОЛИТВА

Ó ö³ äí³ ïå`ðåä ñïî`ìèíîì ñìå`ðò³ ³ âîñêðåñ³`ííÿ ²ñó`ñà Õðèñòà`
ïðîñ³`ìî ñìèðå`ííî Ãî`ñïîäà ïðî íåîáõ³`äí³ áëàãîäà`ò³ äëÿ íàñ –
Éîãî` Öå`ðêâè:

1. Просімо, щоб Церква в переслідуваннях та терпіннях завжди
вірно виконувала своє служіння.
2. Просімо Господа за захисників нашої держави, про Його
опіку і захист для них.
3. Просімо Господа, щоб жертовне служіння священиків та богопосвячених осіб спричинилося до зміни світу на краще.
4. Просімо Господа, щоб грішники сльозами каяття омили ноги
Христу.
5. Просімо Господа, щоб у день свого повторного пришестя Він
воскресив всіх померлих вірних для життя вічного.
6. Просімо Господа за нас присутніх, про духа ревного служіння
в Церкві.
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Òè, êîëè` æèâ íà çåìë³`, ïðèéìà`â äî ñå`áå
ãð³`øíèê³â; ïîìè`ëóé âñ³õ íàñ ³ ïðèéìè` äî º`äíîñò³ ó Òâîº`ìó
Öà`ðñòâ³. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.
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Ñïîãëÿ`íü ìè`ëîñòèâî, Ãî`ñïîäè, íà
`
`
ñâÿò³ òà`éíè, ÿê³ ìè çâå`ðøóºìî, † ùîá òå, ùî Òè ó
ñâîº`ìó ìèëîñå`ðä³ ïðèçíà`÷èâ äëÿ íà`øîãî âè`çâîëåííÿ
â³ä îñó`äæåííÿ, * äîçâî`ëèëî íàì ïðèíî`ñèòè ïëîäè` íà
â³`÷íå æèòòÿ`. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

Ïðåôàö³ÿ ïðî Ãîñïîäí³ ñòðàñò³ ¹ 12
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Íå õîâà`é îáëè`÷÷ÿ Òâîãî` â³ä ìå`íå * ó äåíü

ìîº`¿ ñêðó`òè. * Ïðèõèëè` äî ìå`íå Òâîº` âó`õî, * êîëè` äî Òå`áå âçèâà`þ, âè`ñëóõàé ìåíå` ñêî`ðî.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: íàâ³`äàé ñâî¿`õ
â³`ðíèõ òà îòî÷è` äáàéëè`âîþ ëþáî`â’þ ¿`õí³ ñåðöÿ`, îñâÿ`÷åí³ ñâÿòè`ìè òà`éíàìè, † ùîá ³ç Òâîº`þ äîïîìî`ãîþ âîíè`
áåðåãëè` äàðè` â³`÷íîãî ñïàñ³`ííÿ, * ÿê³` îòðè`ìàëè çàâäÿêè`
Òâîº`ìó ìèëîñå`ðäþ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

МОЛИТВА НАД ЛЮДОМ: Ïðî`ñèìî

Òåáå`, Ãî`ñïîäè, íåõà`é Òâîÿ`
îï³`êà ñóïðîâî`äæóº ñìèðå`ííèõ ³ ó Òâîº`ìó ìèëîñå`ðä³ îáåð³ãà`º
òèõ, õòî óïîâà`º íà Òå`áå, † ùîá âîíè` ãîòóâà`ëèñÿ äî ïàñõà`ëüíèõ
ñâÿò íå ò³`ëüêè ò³ëå`ñíèìè çðå`÷åííÿìè, * àëå`, ïåðåäóñ³`ì, ÷èñòîòî`þ ñåðäå`öü. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.

12 КВІТНЯ, ВІВТОРОК
(фіол) Великий Вівторок
Ó ñâ³òëîìó Ñåðö³ ²ñóñà ïàëàº æåðòîâíà ëþáîâ, Éîãî ÿñí³ î÷³ áà÷àòü
ó÷í³â íàñêð³çü, Â³í íå ðîç÷àðóºòüñÿ â ó÷íÿõ, áî çíàº ¿õ òà ëþáèòü òàêèìè
ÿêèìè º. ²ñóñ íå çàãèíå, Â³í íå ïîòðàïèòü ó íåùàñíèé âèïàäîê, Â³í – â³ääàº
æèòòÿ.
АНТИФОН НА ВХІД Íå âè`äàé ìåíå` íà ïîòà`ëó ìî¿`ì âîðîãà`ì, * áî

ïðî`òè ìå`íå âñòà`ëè ñâ³`äêè áðåõëè`â³. (Ïîð. Ïñ 27 (26), 12)
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Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, † äîïîìîæè` íàì
òàê çâå`ðøèòè òà`éíó Ãîñïî`äí³õ ñòðàñòå`é, * ùîá ìè ìîãëè` îòðè`ìàòè Òâîº` ïðî`ùåííÿ. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî
²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` é
öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

Іс 49, 1-6

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

×èòàííÿ ç Êíèãè ïðîðîêà ²ñà¿.
Ñëóõàéòå ìåíå, îñòðîâè, ââàæàéòå, âè, äàëåê³ íàðîäè! Ãîñïîäü
ïîêëèêàâ ìåíå â³ä óòðîáè, â³ä ëîíà ìàòåð³ ìîº¿ íàçâàâ ìîº ³ì’ÿ.
Çðîáèâ óñòà ìî¿, íåìîâ ãîñòðèé ìå÷, ñõîâàâ ìåíå â ò³í³ ñâîº¿
ðóêè. Âèðîáèâ ìåíå, íà÷å ãîñòðó ñòð³ëó, ñõîâàâ ìåíå ó ñâîºìó ñàãàéäàö³. Ãîñïîäü ñêàçàâ ìåí³: «Òè ñëóãà Ì³é, ó òîá³ ß ïðîñëàâëþñÿ». À ÿ ñêàçàâ: «Äàðìà ÿ òðóäèâñÿ, íà í³ùî âèòðà÷àâ ñèëó.
Òà ìîº ïðàâî ó Ãîñïîäà, ìîÿ çàïëàòà â Áîãà ìîãî». À òåïåð êàæå
Ãîñïîäü, ÿêèé ñîòâîðèâ ìåíå âæå â³ä óòðîáè íà òå, ùîá ÿ áóâ
Éîãî ñëóãîþ, ùîá íàâåðíóâ ßêîâà äî Íüîãî òà ùîá ç³áðàâ ²çðà¿ëÿ äî Íüîãî, – áî ÿ ïðîñëàâèâñÿ â î÷àõ Ãîñïîäí³õ, ³ Áîã ì³é – ìîÿ
ñèëà. Â³í ìîâèâ: «Òîãî ìàëî, ùî òè – ñëóãà Ì³é, ùîá â³äíîâèòè
ïîòîìñòâî ßêîâà, ùîá ïðèâåñòè íàçàä òèõ, ÿê³ ñïàñëèñÿ ç-ïîì³æ
²çðà¿ëÿ. ß â÷èíþ òåáå ñâ³òëîì íàðîä³â, ùîá òè ñòàâ Ìî¿ì
ñïàñ³ííÿì àæ äî ê³íö³â ñâ³òó». Ñëîâî Áîæå.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 71, 1-2. 3-4а. 5-6аб. 15аб і 17

Ñëàâèòè áóäó ÿ Òâîº ñïàñ³ííÿ.

На Тебе, Господи, покладаю надію, *
тож хай не буду засоромлений навіки.
У своїй праведності врятуй мене, мене визволь; *
прихили до мене своє вухо і дай мені спасіння.
Будь для мене Скелею притулку, *
в якій завжди я міг би заховатись;
Ти наказав мене спасти, †
бо Ти – моя Скеля і моя сила. *
Боже мій, з рук грішника мене визволь.
Адже Ти – моя надія, Господи, – *
Господь, моє уповання від юності моєї.
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Від лона я на Тебе покладався, *
Ти вивів мене з утроби матері моєї.
Мої уста про Твою праведність будуть сповіщати, *
увесь день – про Твоє спасіння;
Боже, Ти мене навчив ще за юності моєї, *
і я досі розповідаю про Твої чуда.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Витай, наш Царю, Отцеві слухняний,
приведений на розп’яття,
як агнець смиренний на заклання.
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 13, 21-33. 36-38

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó ²ñó`ñ, ñ³`âøè çà ñò³ë ç³ ñâî¿`ìè ó`÷íÿìè, ñòðèâî`æèâñÿ
äó`õîì, òà é çàñâ³`ä÷èâ ³ ñêàçà`â: «Âî³`ñòèíó, âî³`ñòèíó êàæó` âàì, ùî
îäè`í ³ç âàñ âè`äàñòü Ìåíå`!» Ó`÷í³ äèâè`ëèñÿ îäè`í íà î`äíîãî, íå
çäîãà`äóþ÷èñü, ïðî êî`ãî Â³í ãîâî`ðèòü. Îäè`í ³ç ó`÷í³â, ÿêî`ãî
ëþáè`â ²ñó`ñ, ëåæà`â íà ëî`í³ ²ñó`ñà. Òîæ Ñè`ìîí-Ïåòðî` êèâíó`â éîìó`,
ùî`áè çàïèòà`â, õòî öå ì³ã áè áó`òè, ïðî êî`ãî Â³í ãîâî`ðèòü. Òîæ,
êîëè` òîé òàê ïðèïà`â äî ãðóäå`é ²ñó`ñà, êà`æå Éîìó`: «Ãî`ñïîäè, õòî
öå?» ²ñó`ñ â³äïîâ³`â: «Öå òîé, êîìó` ß óìî÷ó` øìàòî`÷îê õë³`áà ³
äàì». Óìî÷è`âøè øìàòî`÷îê õë³`áà, Â³í áåðå` ³ äàº` Þ`ä³
²ñêàð³î`òñüêîìó, ñè`íîâ³ Ñè`ìîíà. ² òîä³`, ï³`ñëÿ öüî`ãî øìàòî`÷êà
õë³`áà, ââ³éøî`â ó íüî`ãî ñàòàíà`. À ²ñó`ñ ñêàçà`â éîìó`: «Ùî ðî`áèø,
ðîáè` øâè`äøå!» Í³õòî` æ ç òèõ, õòî áóâ ïðè ñòîë³`, íå çðîçóì³`â, äî
÷î`ãî Â³í ñêàçà`â öå éîìó`. À`äæå äå`ÿê³ ïîäó`ìàëè, ùî, îñê³`ëüêè â
Þ`äè áóëà` ñêðè`íüêà íà ãðî`ø³, ²ñó`ñ ñêàçà`â éîìó`: «Êóïè` òå, ùî
ïîòð³`áíå íàì íà ñâÿ`òî», àáî` ùî`áè äàâ ùîñü á³`äíèì. Î`òæå,
âçÿ`âøè òîé øìàòî`÷îê õë³`áà, â³í â³äðà`çó âè`éøîâ. À áóëà` í³÷. À
êîëè` â³í âè`éøîâ, ²ñó`ñ ãîâî`ðèòü: «Íè`í³ ïðîñëà`âëåíèé Ñèí Ëþäñüêè`é, ³ Áîã ïðîñëà`âëåíèé â Íüî`ìó. ßêùî` Áîã ïðîñëà`âëåíèé â
Íüî`ìó, òî ³ Áîã ïðîñëà`âèòü Éîãî` â ñîá³`, – ³ íåãà`éíî ïðîñëà`âèòü
Éîãî`! Ä³`òè, ùå òðî`õè ß ç âà`ìè. Áó`äåòå Ìåíå` øóêà`òè, ³ ÿê ß êàçà`â
þäå`ÿì, – êóäè` ß ³äó`, âè íå ìî`æåòå ïðèéòè`, – òå é âàì íè`í³ êàæó`».
Êà`æå Éîìó` Ñè`ìîí-Ïåòðî`: «Ãî`ñïîäè, êóäè` Òè éäåø?» ²ñó`ñ éîìó`
â³äïîâ³`â: «Êóäè` ß ³äó`, òè íå ìî`æåø íè`í³ çà Ìíî`þ éòè, àëå` ï³`äåø

52

12 КВІТНЯ, ВІВТОРОК

`
ï³çí³øå».
Êà`æå Éîìó` Ïåòðî`: «Ãî`ñïîäè, ÷îìó` öå ÿ íå ìî`æó íè`í³
ï³òè` çà Òîáî`þ? ß äó`øó ñâîþ` çà Òå`áå ïîêëàäó`». Â³äïîâ³äà`º éîìó`
²ñó`ñ: «Äó`øó ñâîþ` çà Ìå`íå ïîêëàäå`ø? Âî³`ñòèíó, âî³`ñòèíó êàæó`
òîá³`: íå ïðîñï³âà`º ï³`âåíü, ÿê òè â³äðå÷å`øñÿ â³ä Ìå`íå òðè`÷³».
Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
ВСЕЛЕНСЬКА МОЛИТВА

Ñëó`õàþ÷è î`ïèñ Þ`äèíî¿ çðà`äè, ç î`ñòðàõîì ïðîñ³`ìî Áî`ãà:

1. Молімося за священиків і семінаристів, щоб вони ніколи не
віддалилися від Христа, а день у день зростали у Божій милості та
апостольській ревності.
2. Молімося за керівників держав, щоб у своїй праці вони керувалися духом служіння народу.
3. Молімося за ворогів і гонителів віри, щоб вони покаялися і
повернулися до Христа.
4. Молімося за подружжя, щоб вони дотримувалися взаємної
вірності і вміли прощати один одному.
5. Молімося за всіх загиблих на війні: нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру.
6. Молімося за всіх нас, щоб Господь Бог завжди допомагав нам
вірно Йому служити.
Ãî`ñïîäè, Òè áóâ ãîòî`âèé ïðîñòè`òè íà`â³òü Þ`ä³, êîëè` á â³í âè`çíàâ
ñâ³é ãð³õ ïå`ðåä Òîáî`þ; ïðî`ñèìî: óä³ëè` âñ³ì ñëàáêè`ì ³ íå`ì³÷íèì
ñâîãî` ìèëîñå`ðäÿ ³ âåäè` ¿õ äîðî`ãîþ â³`ðè òà ëþáî`â³. Êîòðè`é æèâå`ø ³
öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: ïðèéìè` ìè`ëîñòèâî ïðèíî`øåííÿ Òâî¿`õ ñëóã † ³ äàé òèì, ÿêè`õ Òè â÷èíè`â ñîïðè÷à`ñíèêàìè ñâÿòè`õ äàð³`â, * ó`÷àñòü â ¿`õí³é ïîâíîò³`. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

Ïðåôàö³ÿ ïðî Ãîñïîäí³ ñòðàñò³ ¹ 12
АНТИФОН ПЕРЕД ПРИЧАСТЯМ Â³í âëà`ñíîãî Ñè`íà ñâîãî` íå ïîùàäè`â, *

à âè`äàâ Éîãî` çà âñ³õ íàñ. (Ðèì 8, 32)
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Ïîæè`âëåí³ ñïàñå`ííèì äà`ðîì,
áëàãà`ºìî Òâîãî` ìèëîñå`ðäÿ, Ãî`ñïîäè, † ùîá ÷å`ðåç öå
òà`¿íñòâî, ÿêè`ì Òè ñõîò³`â íàñè`òèòè íàñ ó çåìíî`ìó
æèòò³`, * Òè â÷èíè`â ñîïðè÷à`ñíèêàìè â³`÷íîãî æèòòÿ`.
×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

МОЛИТВА НАД ЛЮДОМ: Îáäàðó`é, Áî`æå, Òâî¿`ì ìèëîñå`ðäÿì â³`ð-

íèé Òâ³é íàðî`ä, † çâ³ëüíè` éîãî` â³ä îìà`íè ñòàðî`ãî æèòòÿ` * òà
äîçâî`ëü éîìó` âåñòè` íîâå` æèòòÿ` ó ñâÿ`òîñò³. ×å`ðåç Õðèñòà`,
Ãî`ñïîäà íà`øîãî.

13 КВІТНЯ, СЕРЕДА
(фіол) Велика Середа
Ïîêè íå ïðèéøëà ìèòü ã³ðêîãî ðîç÷àðóâàííÿ â ñîá³, äîñë³ä³ì íàøå
ñóìë³ííÿ; ïîêè ñàì Õðèñòîñ íå îçâó÷èâ ïðèñóòí³ñòü çðàäíèêà â ñï³ëüíîò³
Öåðêâè – ïåðåâ³ðèìî íàø³ ñóìë³ííÿ. Ïîïðè âñå ²ñóñ ³äå íà ñìåðòü, ùîáè â³ääàòè ñâîº æèòòÿ çà æèòòÿ ñâ³òó.
АНТИФОН НА ВХІД Íåõà`é ïå`ðåä ²`ìåíåì ²ñó`ñà ïðèêëî`íèòüñÿ âñÿ`êå

êîë³`íî * íà íå`á³, íà çåìë³` é ï³ä çåìëå`þ. * Â³í ïîíè`çèâ ñåáå`, ñòà`âøè ñëóõíÿ`íèì àæ äî ñìå`ðò³, * ñìå`ðò³ æ – õðå`ñíî¿; * ùîá óñÿ`êèé
ÿçè`ê âè`çíàâ, * ùî ²ñó`ñ Õðèñòî`ñ º Ãîñïî`äü íà ñëà`âó Áî`ãà Îòöÿ`.

Áî`æå, Òè õîò³`â, ùîá Òâ³é Ñèí çàðà`äè íàñ
ç³éøî`â íà äå`ðåâî õðåñòà` † ³ òèì ïîäîëà`â âîðî`æó íàì
ñè`ëó; * äàé íàì, Òâî¿`ì ñëó`ãàì, îñÿãíó`òè áëàãîäà`òü
âîñêðåñ³`ííÿ. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`,
Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³
Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

Іс 50, 4-9а
×èòàííÿ ç Êíèãè ïðîðîêà ²ñà¿.
Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримував моїм словом
знесиленого. Щоранку будить Він, будить моє вухо, щоб я, як
учень, слухав. Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротививПЕРШЕ ЧИТАННЯ
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ся, назад не сахнувся. Спину мою віддав я тим, які мене били;
щоки мої тим, які бороду в мене рвали; обличчя мого не відвертав
я від плювків та глузування. Та Господь Бог мені допомагає, тому
я не осоромлюся. Тому й тримаю моє обличчя, мов кремінь: я
знаю, що не застидаюся. Близько Той, хто мене виправдовує.
Хто посміє сперечатися зі мною? Станьмо разом! Хто мій супротивник? Нехай наблизиться до мене! Ось Господь Бог мені допомагає; хто мене осудить? Слово Боже.
Пс 69, 8-10. 21б-22. 31 і 33-34
Ïî÷óé ì³é ãîëîñ â ñâî¿ì ìèëîñåðä³.
Я за Тебе переніс зневагу, †
соромом покрилося моє обличчя. *
Чужим для моїх братів я став, – †
чужинцем для синів матері моєї.
Адже ревність до Твого дому мене поїдає, *
на мене впали зневаги тих, які Тебе зневажають.
Я занедужав, тож я з нетерпінням чекав на співчуття, †
та його не було, *
шукав утішителів – і не знайшов їх.
Дали мені жовч у їжу, *
і в моїй спразі мене напоїли оцтом.
Я прославлятиму піснею Ім’я Боже, †
звеличуватиму Його похвалою. *
Побачать убогі та зрадіють.
Шукайте Бога, і оживе ваше серце, *
бо Господь вислуховує нужденних †
і не погордує в’язнями своїми.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Витай, наш Царю,
лише Ти милуєш нас, грішних.
ЄВАНГЕЛІЄ

Мт 26, 14-25

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Ìàòå`ÿ.
Òîãî` ÷à`ñó îäè`í ³ç Äâàíàäöÿòüî`õ, ÿêî`ãî çâà`ëè Þ`äà ²ñêàð³î`òñüêèé,
ï³øî`â äî ïåðâîñâÿùå`íèê³â ³ ñêàçà`â: «Ùî âè õî`÷åòå ìåí³` äà`òè, ³ ÿ
âè`äàì Éîãî` âàì?» Âîíè` æ â³äâà`æèëè éîìó` òðè`äöÿòü ñð³`áíèõ øå`-
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êåë³â. ² â³äòî`ä³ â³í øóêà`â ñëó`øíî¿ íàãî`äè, ùîá Éîãî` âè`äàòè. Ïå`ðøîãî äíÿ Îïð³`ñíîê³â äî ²ñó`ñà ï³ä³éøëè` ó`÷í³ é çàïèòà`ëè: «Äå õî`÷åø,
ùîá ìè ïðèãîòóâà`ëè Òîá³` ñïîæè`òè Ïà`ñõó?» Â³í â³äïîâ³`â: «²ä³`òü ó
ì³`ñòî äî òàêî`ãî-òî é ñêàæ³`òü éîìó`: “Ó÷è`òåëü êà`æå: Ì³é ÷àñ áëè`çüêî, â òå`áå ñïðà`âëþ Ïà`ñõó ç³ ñâî¿`ìè ó`÷íÿìè”». Ó`÷í³ çðîáè`ëè òàê, ÿê
çâåë³`â ¿ì ²ñó`ñ, ³ ïðèãîòóâà`ëè Ïà`ñõó. Êîëè` íàñòà`â âå`÷³ð, Â³í ñ³â äî
ñòî`ëó ç Äâàíàäöÿòüìà` ³, ÿê âîíè` ¿`ëè, ñêàçà`â: «Âî³`ñòèíó êàæó` âàì,
ùî îäè`í ³ç âàñ Ìåíå` âè`äàñòü». Äó`æå ñóìó`þ÷è, êî`æíèé ïî÷à`â ãîâîðè`òè Éîìó`: «×è íå ÿ, Ãî`ñïîäè?» À Â³í ó â³`äïîâ³äü ñêàçà`â: «Òîé, õòî
âìî`÷èòü ç³ Ìíî`þ ðóêî`þ â ìè`ñö³, – öåé Ìåíå` âè`äàñòü. Ùîïðà`âäà
Ñèí Ëþäñüêè`é ³äå`, ÿê íàïè`ñàíî ïðî Íüî`ãî; àëå` ãî`ðå ò³é ëþäè`í³,
êèì Ñèí Ëþäñüêè`é âèäàº`òüñÿ! Êðà`ùå áóëî` á ò³é ëþäè`í³ íå íàðîäè`òèñÿ». Îçâà`âñÿ ³ Þ`äà, çðà`äíèê Éîãî`, ³ ñêàçà`â: «×è öå íå ÿ, Ó÷è`òåëþ?» Â³äïîâ³`â éîìó`: «Öå òè ñêàçà`â». Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
ВСЕЛЕНСЬКА МОЛИТВА

Ðà`çîì ç ïðîðî`êîì ²ñà`ºþ, ÿêè`é ïðîâ³ùà`â ñòðà`ñò³ Õðèñòà`, ³ ðà`çîì
ç óñ³º`þ Öå`ðêâîþ ïðîñ³`ìî Ãî`ñïîäà çà íàñ òà âñ³õ îõðå`ùåíèõ:

1. Просімо Господа, щоб у години, коли Церква – Його містичне Тіло – потерпає від нападів злого духа, Він був її силою і допомагав протистояти спокусам.
2. Просімо Господа про силу духа для Святішого Отця у важкі
години.
3. Просімо Гос пода про мир та за хист для всіх жи телів
України.
4. Просімо Господа, щоб Він очистив наших померлих братів і
сестер та благоволив обдарувати вічним життям.
5. Просімо Господа, щоб ми молитвою і покаянням зміцнювали
свої узи з Христом – нашою Силою.
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Òè íå õî`÷åø ñìå`ðò³ ãð³`øíèêà, à ïðà`ãíåø,
ùîá â³í ïîêà`ÿâñÿ ³ æèâ ó ñâÿ`òîñò³, óä³ëè` íàì áëàãîäà`ò³ ïðà`âåäíîñò³
òà â³`ðíîñò³ Òâî¿`ì çà`ïîâ³äÿì. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: ïðèéìè` äàðè`,
ïðèíå`ñåí³ Òîá³`, † ³ â÷èíè` ìè`ëîñòèâî, ùîá ìè, çâå`ðøóþ÷è òà`éíó ñòðàñòå`é Òâîãî` Ñè`íà, * ðÿñí³`ëè ¿¿ ïëîäà`ìè.
Êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º íà â³`êè â³`÷í³.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:
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Ïðåôàö³ÿ ïðî Ãîñïîäí³ ñòðàñò³ ¹ 12
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Òàê ñà`ìî Ñèí ×îëîâ³`÷èé ïðèéøî`â íå äëÿ

òî`ãî ùîá Éîìó` ñëóæè`ëè, * àëå` – ïîñëóæè`òè é äà`òè æèòòÿ` ñâîº` íà
âè`êóï çà áàãàòüî`õ. (Ìò 20, 28)

Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, çì³`öíþé ó
`
íà`øèõ ñåðöÿ`õ â³ðó â òå, † ùî ÷å`ðåç çåìíó` ñìåðòü Òâîãî` Ñè`íà, ÿêó` ñâ³`ä÷àòü ïðåñëà`âí³ òà`éíè, * Òè äàâ íàì
æèòòÿ` â³`÷íå. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

МОЛИТВА НАД ЛЮДОМ: Ãî`ñïîäè, äàé Òâî¿`ì â³`ðíèì îõî`÷å ïðèé-

ìà`òè ïàñõà`ëüí³ òà`éíè òà ç âåëè`êèì ïðà`ãíåííÿì î÷³`êóâàòè
ìàéáó`òí³õ áëàã, † ùîá, ïîñò³`éíî â³äðî`äæóþ÷èñü ó öèõ òà`éíàõ, *
âîíè` ñâî¿`ìè â÷è`íêàìè ä³éøëè` äî íîâî`ãî æèòòÿ`. ×å`ðåç Õðèñòà`,
Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
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(біл)
Áåçê³íå÷íå ñìèðåííÿ: ïåðåä òèì ÿê ïðîñëàâèòè Õðåñò, ²ñóñ ï³äïåðåçàâñÿ
ðóøíèêîì, óìèâ íàì íîãè – ñëóãàì ³ äðóçÿì, ó÷íÿì ³ áðàòòÿì, â³ðíèì ³
ãð³øíèì. Â³í çà ìèòü áóäå ï³äíåñåíèé ñâÿùåíèêîì íàä â³âòàðåì, àëå
â³äêðèºòüñÿ ëèøå ïðîñò³é äóø³. Ñëàâà Òîá³, Ãîñïîäè.

Çã³äíî ³ç ñòàðîâèííîþ òðàäèö³ºþ Öåðêâè ó öåé äåíü çàáîðîíÿºòüñÿ ïðàâèòè áóäü-ÿêó Ìåñó áåç ó÷àñò³ â³ðíèõ.

МЕСА ГОСПОДНЬОЇ ВЕЧЕРІ
АНТИФОН НА ВХІД Íàì æå íå äîâåäè`, Áî`æå, ÷èìñü õâàëè`òèñÿ, ÿê

ò³`ëüêè õðåñòî`ì Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, * ó Íüî`ìó íà`øå
ñïàñ³`ííÿ, æèòòÿ` ³ âîñêðåñ³`ííÿ, * ÷å`ðåç Íüî`ãî ìè ñïàñå`íí³ ³ âè`çâîëåí³. (Ïîð. Ãàë 6, 14)
Ìîâèòüñÿ “Ñëàâà âî âèøí³õ”.
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Áî`æå, ìè ñâÿòêó`ºìî Ïðåñâÿòó` Âå÷å`ðþ, † ï³ä
`
÷àñ ÿêî¿ Òâ³é ªäèíîðî`äíèé Ñèí ïå`ðåä òèì, ÿê âè`äàòè
ñåáå` íà ñìåðòü, çàïîâ³`â Öå`ðêâ³ íîâó` ñïîêîíâ³`÷íó
æå`ðòâó òà òðà`ïåçó ñâîº`¿ ëþáî`â³; * â÷èíè`, ùîá ìè ç ö³º`¿
âåëè`êî¿ òà`éíè ÷åðïà`ëè ïîâíîòó` ëþáî`â³ òà æèòòÿ`.
×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, †
êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, *
Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Вих 12, 1-8. 11-14

×èòà`ííÿ ç Êíè`ãè Âè`õ³ä.
Òè`ìè äíÿ`ìè ñêàçà`â Ãîñïî`äü Ìîéñå`ºâ³ òà Ààðî`íîâ³ â çåìë³` ªãè`ïåòñüê³é: «Ì³`ñÿöü öåé íåõà`é áó`äå âàì ïî÷à`òêîì ì³ñÿö³`â, ïå`ðøèé
íåõà`é áó`äå â³í âàì ì³æ ì³ñÿöÿ`ìè ðî`êó. Ïðîìî`âòå äî âñ³º`¿ ³çðà`¿ëüñüêî¿ ãðîìà`äè òàê: “Äåñÿ`òîãî äíÿ öüîãî` ì³`ñÿöÿ â³çüì³`òü ñîá³`
êî`æåí äëÿ ñâîº`¿ ñ³ì’¿` ÿãíÿ`: îäíå` íà õà`òó. Êîëè` æ ñ³ì’ÿ` áó`äå çàìàëà`
íà ö³`ëå ÿãíÿ`, íåõà`é ðà`çîì ç íàéáëè`æ÷èì ó ìåæó` ñóñ³`äîì â³`çüìå
ÿãíÿ` ïî ÷èñëó` äóø; ðîçðàõó`éòå, ùîá ÿãíÿ`òè áóëî` äî`ñèòü äëÿ
êî`æíîãî, õòî ñê³`ëüêè çìî`æå ç’¿`ñòè. ßãíÿ` æ íåõà`é âàì áó`äå áåç âà`äè,
ñà`ì÷èê, îäíî`ë³òîê; ìî`æåòå âçÿ`òè éîãî` ç áàðàíö³`â àáî` ç êîçåíÿ`ò.
² äåðæà`òèìåòå éîãî` äî ÷îòèðíà`äöÿòîãî äíÿ öüîãî` ì³`ñÿöÿ, ³ òîä³`
íåõà`é óñÿ` ãðîìà`äà ñèí³`â ²çðà`¿ëÿ ðà`çîì çàð³`æå éîãî` íàäâå`÷³ð. ² íåõà`é â³`çüìóòü êðî`â³ é ïîìà`æóòü íå`þ îäâ³`ðêè ³ íàääâ³`ðîê ó äîìà`õ, äå
¿`ñòèìóòü éîãî`. Íåõà`é ¿äÿ`òü ì’ÿ`ñî ò³º`¿ ñà`ìî¿ íî`÷³; ñïå`÷åíèì íà âîãí³`
`
`
íåõà`é ¿äÿ`òü éîãî`, ç îïð³ñíî
êàìè òà ç ã³ðêè`ìè òðà`âàìè. À ¿ñòè
ìåòå
`
éîãî` îñü òàê: ñòå`ãíà âà`ø³ ïîï³äïåð³çóâàí³, âçóòòÿ` âà`øå íà íîãà`õ
âà`øèõ, ³ ïî`ñîõè âà`ø³ â ðóêà`õ ó âàñ; ³ ¿`ñòèìåòå ïîñï³`øíî: Ïà`ñõà òî
Ãîñïî`äíÿ! Ò³º¿` íî`÷³ ïåðåéäó` ïî çåìë³` ªãè`ïåòñüê³é ³ óá’þ` âñÿ`êîãî
ïå`ðâ³ñòêà â çåìë³` ªãè`ïåòñüê³é, â³ä ëþäè`íè äî ñêîòè`íè, ³ íàä óñ³ìà`
áîãà`ìè ºãè`ïåòñüêèìè â÷èíþ` ñóä; ß – Ãîñïî`äü. Êðîâ áó`äå âàì çíà`êîì ïî äîìà`õ, äå áó`äåòå, ³ ÿê ïîáà`÷ó êðîâ, ìèíó` âàñ, ³ íå âïàäå` íà
âàñ í³ÿ`êà ïîãè`áåëüíà êà`ðà, êîëè` óðà`æó ªãè`ïåòñüêó çå`ìëþ. ² ñòà`íå
âàì öåé äåíü íà ñïî`ìèí, ³ âè ñâÿòêóâà`òèìåòå éîãî` ÿê ñâÿ`òî Ãîñïî`äíº; ç ðî`äó â ð³ä ñâÿòêóâà`òèìåòå éîãî` ÿê â³`÷íó ïîñòàíî`âó”».
Ñëî`âî Áî`æå.
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Пс 116, 12-13. 15-16бв. 17-18
Äëÿ íàñ öÿ ÷àøà – ñï³ëüí³ñòü â Êðîâ³ Ñïàñà.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Чим я Господу віддячу *
за все добро, яке мені дав Він?
Я підійму чашу спасіння *
і прикличу Ім’я Господнє!
Дорогоцінна в очах Господніх *
смерть Його побожних.
О Господи, я Твій слуга і син Твоєї слугині. *
Ти розірвав мої кайдани.
Тобі принесу хвали жертву *
і прикличу Ім’я Господнє.
Виконаю Господу мої обіти *
перед усім Його народом.
ДРУГЕ ЧИТАННЯ

1 Кор 11, 23-26

×èòà`ííÿ ç Ïå`ðøîãî Ïîñëà`ííÿ ñâÿòî`ãî àïî`ñòîëà Ïàâëà` äî êîð³`íòÿí.
Áðàòè``! ß ïðèéíÿ`â öå â³ä Ãî`ñïîäà ³ âàì ïåðåäà`â: ùî Ãîñïî`äü ²ñó`ñ
ò³º`¿ íî`÷³, êîëè` áóâ âè`äàíèé, óçÿ`â õë³á, ³ ïðîìî`âèâøè ïîäÿ`êó, ïåðåëîìè`â ³ ñêàçà`â: «Öå – ò³`ëî Ìîº`, âîíî` çà âàñ äàº`òüñÿ. ×èí³`òü öå
íà Ì³é ñïî`ìèí!» Òàê ñà`ìî é ÷à`øó âçÿâ Â³í ïî âå÷å`ð³, é ñêàçà`â:
«Öÿ ÷à`øà – Íîâè`é Çàâ³`ò ó Ìî¿`é êðî`â³. ×èí³`òü öå ùîðà`çó, êîëè`
áó`äåòå ïè`òè, – íà Ì³é ñïî`ìèí!» Áî ùîðà`çó, ÿê ò³`ëüêè áó`äåòå ¿`ñòè
öåé õë³á ³ ÷à`øó ïè`òè, âè çâ³ùà`ºòå ñìåðòü Ãî`ñïîäà, àæ ïî`êè Â³í
ïðè`éäå! Ñëî`âî Áî`æå.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Йн 13, 34

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Нову заповідь даю вам,
щоб ви любили один одного, як Я полюбив вас.
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 13, 1-15

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Ïå`ðåä ñâÿ`òîì Ïà`ñõè ²ñó`ñ, çíà`þ÷è, ùî íàä³éøëà` Éîãî` ãîäè`íà ïåðåéòè` ç öüî`ãî ñâ³`òó äî Îòöÿ`, ïîëþáè`âøè ñâî¿`õ, – òèõ, ÿê³` ó ñâ³`ò³, –
äî ê³íöÿ` ïîëþáè`â ¿õ. Ï³ä ÷àñ âå÷å`ð³, ÿê äèÿ`âîë óæå` âêè`íóâ ó ñå`ðöå
Þ`äè ²ñêàð³î`òñüêîãî, ñè`íà Ñè`ìîíà, âè`äàòè Éîãî`, ²ñó`ñ, çíà`þ÷è, ùî
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âñå äàâ Éîìó` Îòå`öü â ðó`êè ³ ùî â³ä Áî`ãà âè`éøîâ òà äî Áî`ãà éäå,
âñòàâ ç âå÷å`ð³, çíÿâ î`äÿã ³, âçÿ`âøè ðóøíèêà`, ï³äïåðåçà`âñÿ. Ïî`ò³ì
íàëè`â âîäè` äî âìèâà`ëüíèö³ é ïî÷à`â ìè`òè íî`ãè ó`÷íÿì ³ îáòèðà`òè
ðóøíèêî`ì, ÿêè`ì áóâ ï³äïåðå`çàíèé. Ï³äõî`äèòü Â³í äî Ñè`ìîíà-Ïåòðà`. À òîé êà`æå Éîìó`: «Ãî`ñïîäè, ÷è æ òî Òè ìåí³` ìè`ºø íî`ãè?» ²ñó`ñ ó
â³`äïîâ³äü éîìó` ñêàçà`â: «Ùî ß ðîáëþ`, òîãî` òè íè`í³ íå çíà`ºø, àëå`
ï³çíà`ºø ï³`ñëÿ öüî`ãî». Êà`æå Éîìó` Ïåòðî`: «Òè íå ïîìè`ºø ìî¿`õ í³ã
ïîâ³`êè!» ²ñó`ñ éîìó` â³äïîâ³`â: «ßêùî` íå âìè`þ òåáå`, íå ìà`òèìåø
÷à`ñòêè ç³ Ìíî`þ». Ñè`ìîí-Ïåòðî` êà`æå Éîìó`: «Ãî`ñïîäè, íå ò³`ëüêè
ìî¿` íî`ãè, àëå` é ðó`êè òà ãî`ëîâó». À ²ñó`ñ ãîâî`ðèòü éîìó`: «Óìè`òîìó
íå òðå`áà âìèâà`òèñü, õ³áà` ò³`ëüêè íî`ãè, îñê³`ëüêè âåñü ÷è`ñòèé; ³ âè
÷è`ñò³, àëå` íå âñ³». À`äæå Â³í çíàâ òîãî`, õòî çðà`äèòü Éîãî`, òîìó` é
ñêàçà`â: «Íå âñ³ âè ÷è`ñò³». À êîëè` ïîìè`â ¿`õí³ íî`ãè ³ íàä³`â ñâ³é î`äÿã,
çíî`âó ñ³â ïðè ñòîë³` é ñêàçà`â ¿ì: «×è âè çíà`ºòå, ùî ß çðîáè`â âàì?
Âè íàçèâà`ºòå Ìåíå` Â÷è`òåëåì ³ Ãî`ñïîäîì, ³ äî`áðå âè êà`æåòå, áî ß
Íèì º. Î`òæå, êîëè` ß, Ãîñïî`äü ³ Ó÷è`òåëü, ïîìè`â âàì íî`ãè, òî é âè
ïîâè`íí³ ìè`òè íî`ãè îäè`í î`äíîìó. À`äæå ß äàâ âàì ïðè`êëàä, ùîá, ÿê
ß çðîáè`â âàì, òàê ðîáè`ëè ³ âè». Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.

ОБМИВАННЯ НІГ
* íàëè`â âîäè` äî óìèâà`ëüíèö³
é ïî÷à`â îáìèâà`òè ó`÷íÿì íî`ãè: * òàêè`é ïðè`êëàä ¿ì äàâ. (Пор.Йн 13,4.5.15)
АНТИФОНИ Ãîñïî`äü âñòàâ â³ä âå÷å`ð³,

Òîæ êîëè` âìèâ âàì íî`ãè ß – Ãîñïî`äü ³ Ó÷è`òåëü, – òî íàñê³`ëüêè
á³`ëüøå âè ïîâè`íí³ îáìèâà`òè íî`ãè îäè`í î`äíîìó. (Пор. Йн 13, 14)
Íîâó` çà`ïîâ³äü äàþ` âàì, ùîá âè ëþáè`ëè îäè`í î`äíîãî! ßê ß áóâ ïîëþáè`â âàñ, – ãîâî`ðèòü Ãîñïî`äü. (Йн 13, 34)

Íå ìîâèòüñÿ “Â³ðóþ”.
ВСЕЛЕНСЬКА МОЛИТВА

Ç³áðà`âøèñü íà Ãîñïî`äí³é Âå÷å`ð³, ñìèðå`ííî ïðîñ³`ìî Ãî`ñïîäà çà
ñâÿòó` Âñåëå`íñüêó Öå`ðêâó, âñå ëþ`äñòâî òà çà âñ³õ íàñ:

1. Молімося за Святішого Отця, верховного пастиря Католицької Церкви, щоб Господь обдарував його міцним здоров’ям і
укріпив своїми благодатями.
2. Молімося за нашого єпископа, щоб він у здоров’ї та силі Святого Духа міг служити Церкві.
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3. Молімося за всіх священиків, які сьогодні відзначають спомин встановлення священства, щоби вони з радістю служили Богові та людям.
4. Молімося за нашу Батьківщину, щоб вона завжди була вірна
Богові, Євангелію та Церкві та тішилася жаданим миром.
5. Молімося за наших померлих родичів та близьких, щоб Господь помилував їх і прийняв у свої батьківські обійми.
6. Молімося за всіх нас, щоб ми все своє життя живилися Христовим Тілом і Його Євангелієм.
Ãî`ñïîäè, âè`ñëóõàé ñìèðå`íí³ ìîëèòâè` ñâî¿`õ ä³òå`é, ÿê³`
ç³áðà`ëèñÿ íàâêî`ëî ñòî`ëó Ò³`ëà ³ Êðî`â³ Òâîº`¿, ³ îáäàðó`é íàñ òà
âñå ëþ`äñòâî º`äí³ñòþ â³`ðè òà ëþáî`â³. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø
íà â³`êè â³`÷í³.

ЄВХАРИСТІЙНА ЛІТУРГІЯ
Íà ïî÷àòêó ºâõàðèñò³éíî¿ ë³òóðã³¿ ìîæå â³äáóòèñÿ ïðîöåñ³ÿ â³ðíèõ,
ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ïðèíîñèòüñÿ õë³á ³ âèíî, à òàêîæ äàðè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ
á³äíèõ.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: äîçâî`ëü íàì ã³`äíî áðà`òè ó`÷àñòü ó öèõ òà`éíàõ, † áî êî`æíîãî ðà`çó, êîëè`
çâå`ðøóºòüñÿ ñïî`ìèí ö³º`¿ æå`ðòâè, * äîâå`ðøóºòüñÿ ä³`ëî
íà`øîãî ñïàñ³`ííÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

ПРЕФАЦІЯ

С. Господь з вами. В. І з духом твоїм. С. Угору серця. В. Підносимо
їх до Господа. С. Подяку складаймо Господу Богу нашому. В. Достойне це і праведне.

Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, *
ùîá ìè çàâæäè` òà âñþ`äè ñêëàäà`ëè ïîäÿ`êó Òîá³`, * ñâÿòè`é
Î`ò÷å, Âñåìîãó`òí³é â³`÷íèé Áî`æå, * ÷å`ðåç ²ñó`ñà Õðèñòà`,
Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Â³í – ³`ñòèííèé ³ â³`÷íèé Ñâÿùå`íèê, *
óñòàíî`âëþþ÷è îáðÿ`ä â³êîâ³`÷íî¿ æå`ðòâè, * ñïå`ðøó ç ñåáå`
ñàìî`ãî ñêëàâ Òîá³` æå`ðòâó ñïàñå`ííó * ³ íàì äîðó÷è`â
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çâå`ðøóâàòè ¿¿ íà ñïî`ìèí ïðî ñå`áå. * Óìå`ðòâëåíå çà íàñ
Éîãî` Ò³`ëî çì³`öíþº íàñ, êîëè` éîãî` ñïîæèâà`ºìî, * à Êðîâ
çà íàñ ïðîëè`òà, êîëè` ¿¿ ï’º`ìî, íàñ îìèâà`º. Òîìó` ç À`íãåëàìè é Àðõà`íãåëàìè, * Ïðåñòî`ëàìè ³ Ãîñïî`äñòâàìè òà
ç óñ³`ì âî`¿íñòâîì íåáå`ñíèì * ñï³âà`ºìî ã³ìí Òâîº`¿ ñëà`âè,
áåçóñòà`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò…
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Öå ìîº` Ò³`ëî, âîíî` çà âàñ äàº`òüñÿ; * öÿ

÷à`øà – Íîâè`é Çàâ³`ò ó Ìî¿`é Êðî`â³. * Ðîá³`òü öå êî`æíèé ðàç, êîëè`
áó`äåòå ïè`òè, * íà Ì³é ñïî`ìèí. (1 Êîð 11, 24-25)

Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, â÷èíè`, ùîá
ìè, ïîæè`âëåí³ íà çåìí³`é òðà`ïåç³ Òâîãî` Ñè`íà, * çàñëóæè`ëè íà ïîâíîòó` ó`÷àñò³ â òðà`ïåç³ íåáå`ñí³é. ×å`ðåç
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ЄВХАРИСТІЇ
Ïðåñâÿòà ªâõàðèñò³ÿ ïåðåíîñèòüñÿ ó ïðîöåñ³¿ íà ì³ñöå çáåð³ãàííÿ, ïðèãîòîâëåíå ó â³äïîâ³äíî îçäîáëåí³é êàïëèö³. Ó öåé ÷àñ ñï³âàºòüñÿ ã³ìí “Pange,
lingua” áåç äâîõ îñòàíí³õ ñòðîô, àáî éîãî óêðà¿íñüêèé ïåðåêëàä “Î ÿçèê
ëþäñüêèé, îñï³âóé” (òåæ áåç äâîõ îñòàíí³õ ñòðîô).

1. О язик людський, оспівуй
Тайну Тіла славного,
Кров хвали – безцінну плату
порятунку нашого,
що її пролив Цар світу,
лона плід пречистого.
2. Даний нам, для нас рожденний
З Діви Непорочної,
слово сіючи спасенне,
серед нас жив на землі,
потім чином незбагненним
увінчав труди свої.
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3. На вечері в ніч останню,
як зібрались за столом,
їжу розділив з братами,
сповна виконав закон,
коли власними руками
дав себе Дванадцятьом.
4. Втілене одвічне Слово
Тілом чинить справжній хліб,
а вино – то Кров Христова:
Серцем це узріти слід,
і якщо чуття підводять,
віра лиш серця зміцнить.
Êîëè ïðîöåñ³ÿ ïðèéäå íà ì³ñöå çáåð³ãàííÿ, ñâÿùåíèê îêàäæóº Ïðåñâÿòó
ªâõàðèñò³þ. Òîä³ ñï³âàþòüñÿ äâ³ îñòàíí³ ñòðîôè ã³ìíó Pange, lingua (òîáòî â³ä ñë³â Tantum ergo Sacramentum) àáî, óêðà¿íñüêîþ, äâ³ îñòàíí³ ñòðîôè
Î ÿçèê ëþäñüêèé, îñï³âóé (òîáòî â³ä ñë³â Ïðåñâÿòà Ãîñïîäíÿ Òàéíî).

5. Пресвята Господня Тайно,
поклоняємось Тобі.
перед Новим Ветхе право
хай відступить назавжди!
Наша віра хай доповнить
Недоступне відчуттям.
6. І Отця, і Бога-Сина
в вишніх величаємо,
їм держава, честь і слава,
їх благословляємо.
Також рівного Їм Духа
В Трійці прославляємо. Амінь.
Ï³ñëÿ õâèëèííîãî ïîêëîí³ííÿ â òèø³ ñâÿùåíèê ³ ì³í³ñòðàíòè ïðåêëîíÿþòü êîë³íà, à ïîò³ì ïîâåðòàþòüñÿ äî ñàêðèñò³¿.
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(черв) П’ятниця Господніх Страстей
Ìóêà Ãîñïîäà íàøîãî – öå Ë³êè áåçñìåðòÿ. Ñòðàæäàþ÷èé ²ñóñ º Ñèëîþ ðîçïà÷ëèâèõ äóø. Äëÿ âñ³õ, õòî ïîäîðîæóº äîðîãîþ äî ñâÿòîñò³, Â³í – Ñâ³òëî Æèòòÿ. Â³í Ñâÿòèé Áîã ³ ñïðàâæíÿ ëþäèíà: Ñåðöåì øëÿõåòíèé, Äóõîì ìîãóòí³é.

Â³âòàð ìàº áóòè ö³ëêîì îãîëåíèé: áåç õðåñòà, ñâ³÷íèê³â òà îáðóñ³â.

ЛІТУРГІЯ ГОСПОДНІХ СТРАСТЕЙ
Ñâÿùåíèê ³ äèÿêîí éäóòü ó òèø³ äî â³âòàðÿ ³, â³ääàâøè éîìó øàíó, ëÿãàþòü äîë³ëèöü íà ï³äëîãó.
Äàë³ ñâÿùåíèê ç ì³í³ñòðàíòàìè ïðÿìóº íà ì³ñöå ãîëîâóâàííÿ. Îáåðíóâøèñü äî â³ðíèõ, â³í ç ðîçâåäåíèìè ðóêàìè ìîâèòü ìîëèòâó, ïðîïóñêàþ÷è
çàêëèê “Ìîë³ìîñÿ”:

Áî`æå, Òè ñòðàñòÿ`ìè Õðèñòà`, Òâîãî` Ñè`íà,
íà`øîãî Ãî`ñïîäà, âè`çâîëèâ íàñ â³ä ñìå`ðò³, ÿêà`, ÿê ñïà`äùèíà ñòàðîäà`âíüîãî ãð³õà`, âîëîäàðþâà`ëà íàä óñ³ìà` ïîêîë³`ííÿìè; â³äíîâè` íàñ íà ïîäî`áó Òâîãî` Ñè`íà, ³, ÿê íàðî`äæåí³ ó ëþäñüê³`é ïðèðî`ä³, ìè íîñè`ëè ó ñîá³` î`áðàç çåìíî`¿ ëþäè`íè, òàê, îñâÿ`÷åíèì áëàãîäà`òòþ, äàé íàì íîñè`òè
â ñîá³` î`áðàç íåáå`ñíî¿. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
Àì³íü.
МОЛИТВА:

ПЕРША ЧАСТИНА: ЛІТУРГІЯ СЛОВА
ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Іс 52, 13 – 53, 12

×èòà`ííÿ ç Êíè`ãè ïðîðî`êà ²ñà`¿.
Îñü ïîùàñòè`òü ñëóç³` ìîº`ìó; â³í âîçíåñå`òüñÿ, ï³äå` âãî`ðó, ñòà`íå
âå`ëüìè âåëè`êèì. ² ÿê âðàæà`ëèñÿ ÷èñëå`íí³, – òàê áóâ ñïîòâî`ðåíèé
éîãî` âè`ãëÿä, ùî ìà`éæå ïåðåñòà`â áó`òè âè`ãëÿäîì ÷îëîâ³`êà, ³ éîãî`
ïîäî`áà áóëà` íå òàêî`þ, ÿê â ëþäñüêè`õ ñèí³`â, – òàê ÷èñëå`íí³ íàðî`äè
áó`äóòü äèâóâà`òèñü, öàð³` çàòó`ëÿòü ðî`òà ñâîãî`; áî òàêå` ïîáà`÷àòü, ùî
¿ì íå îïîâ³äà`ëîñü, äîâ³`äàþòüñÿ ïðî òàêå`, ÷îãî` íå ÷ó`ëè. Õòî á
ïîâ³`ðèâ òîìó`, ùî ìè ÷ó`ëè? Êîìó` ðàìå`íî Ãîñïî`äíº îá’ÿâè`ëîñü?
Â³í, ìîâ òîé ïà`ã³í, âè`ð³ñ ïå`ðåä Íèì, ìîâ êî`ð³íü ³ç çåìë³` ñóõî`¿. Íå
áóëî` â íüî`ìó í³ âè`äó, í³ êðàñè`, ùîá íà íüî`ãî ñïîãëÿäà`òè, – í³ âè`ãëÿäó íå áóëî` ó íüî`ìó, ùîá íàì ïîäî`áàòèñü. Çíåâà`æåíèé, îñòà`íí³é
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ì³æ ëþäüìè`, ÷îëîâ³`ê áo`ë³â ³ òîé, õòî çíà`º, ùî òàêå` ñòðàæäà`òè; íåìî`â ëþäè`íà, ùî ïå`ðåä íå`þ îáëè`÷÷ÿ çàêðèâà`þòü, çíåâà`æåíèé, ³ ìè
éîãî` í³çà`ùî ìà`ëè. Òà â³í íà`ø³ íåäó`ãè âçÿâ íà ñå`áå, â³í í³ñ íà ñîá³`
íà`ø³ áî`ë³. Ìè æ, ìè ãàäà`ëè, ùî éîãî` ïîêà`ðàíî, ùî Áîã éîãî` ïîáè`â,
ïðèíè`çèâ. Â³í æå áóâ ïîðà`íåíèé çà ãð³õè` íà`ø³, ðîçäà`âëåíèé çà áåççàêî`ííÿ íà`ø³. Êà`ðà, ùî íàñ ñïàñà`º, áóëà` íà íüî`ìó, ³ éîãî` ðà`íàìè
ìè âè`ë³êóâàí³. Óñ³`, ÿê â³`âö³, ìè áëóêà`ëè; êî`æåí õîäè`â ñâîº`þ äîðî`ãîþ; ïðîâè`íè íàñ óñ³`õ Ãîñïî`äü ïîêëà`â íà íüî`ãî. Éîãî` ìîðäî`âàíî,
òà â³í óïîêîðÿ`âñÿ ³ íå ðîçòóëÿ`â ñâî¿`õ óñò; íåìî`â ÿãíÿ`, ùî íà çàð³`ç
âåäó`òü éîãî`, íåìî`â í³ìà` â³âöÿ` ïå`ðåä îáñòðèãà÷à`ìè, íå â³äêðèâà`â
â³í óñò. Íàñè`ëüñòâîì ³ ñóäî`ì éîãî` óñó`íóëè. Õòî âáîë³âà`â çà éîãî`
ïîòî`ìñòâî? À`äæå éîãî` âè`ðâàíî ç çåìë³` æèâè`õ, çà çëîä³ÿ`ííÿ Ìîãî`
íàðî`äó éîãî` ïîáè`òî àæ äî ñìå`ðò³. Ãð³á éîìó` ïðèçíà`÷èëè ðà`çîì ç
áåçáî`æíèìè, ³ ç çëî÷è`íöÿìè éîãî` ìîãè`ëà, õî÷ â³í ³ íå â÷èíè`â íàñè`ëüñòâà, ³ íå áóëî` îáìà`íó â óñòà`õ ó íüî`ãî. Òà Ãîñïî`äü ñõîò³`â ïðèäàâè`òè éîãî` ñòðàæäà`ííÿì. ßêùî` â³í ïðèíåñå` ñâîº` æèòòÿ` â æå`ðòâó
óìè`ëîñòèâëåííÿ, òî óçðè`òü ïîòî`ìñòâî, æè`òèìå äî`âãî, ³ ðóêà` éîãî`
â÷è`íèòü óñï³`øíî âî`ëþ Ãîñïî`äíþ. Ï³`ñëÿ òðóä³`â äóø³` ñâîº`¿ â³í ïîáà`÷èòü ñâ³`òëî ³ íàñè`òèòüñÿ ñâî¿`ì çíàííÿ`ì. Ñëóãà` Ì³é âè`ïðàâäàº
áàãàòüî`õ, ¿`õí³ áåççàêî`ííÿ ïîíåñå` íà ñîá³`. Òîìó` ß äàì éîìó`, ÿê ïàé,
ïðåìíî`ãèõ; â³í ç ñè`ëüíèìè áó`äå ä³ëè`òè çäî`áè÷, à`äæå âè`äàâ íà
ñìåðòü ñâîþ` äó`øó ³ áóâ çà÷è`ñëåíèé äî ëèõîä³`¿â; à â³í óçÿ`â íà ñå`áå
ãð³õè` áàãàòüî`õ ³ çà âèíóâà`òèõ çàñòóïà`âñÿ. Ñëî`âî Áî`æå.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 31, 2 і 6. 12-13. 15-16. 17 і 25

Äóõ ì³é ââ³ðÿþ â ðóêè Òâî¿, Îò÷å.

Господи, я покладав надію на Тебе, †
тож хай не буду засоромлений навіки. *
У своїй праведності мене визволь.
У Твої руки дух мій ввіряю. *
Ти викупив мене, Господи, Боже правди.
Для усіх моїх ворогів я посміховищем став,
також для моїх сусідів, †
і страховищем для моїх знайомих: *
вони, коли бачили мене надворі, втікали геть від мене.
Мене забули, наче померлого, викинули з серця; *
я став як розбитий глечик.
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Я ж на Тебе, Господи, покладаю надію. *
Я сказав: «Ти є моїм Богом. †
У Твоїх руках моя доля».
Спаси мене від руки моїх супостатів *
і від тих, хто мене гонить.
Засяй на слугу Твого світлом свого обличчя, *
спаси мене у своєму милосерді.
Тож всі ви, які надієтеся на Господа, будьте мужні, *
і нехай міцне буде ваше серце!
ДРУГЕ ЧИТАННЯ

Євр 4, 14-16; 5, 7-9

×èòà`ííÿ ç Ïîñëà`ííÿ äî ºâðå`¿â.
Áðàòè`! Ìà`þ÷è âåëè`êîãî Ïåðâîñâÿùå`íèêà, ÿêè`é ïðîéøî`â íåáåñà`, – ²ñó`ñà, Áî`æîãî Ñè`íà, – òðèìà`éìîñÿ âèçíà`ííÿ. À`äæå
ìà`ºìî íå òàêî`ãî Ïåðâîñâÿùå`íèêà, ÿêè`é íå ìî`æå ñï³â÷óâà`òè
íà`øèì ñëà`áêîñòÿì, àëå` ÿêè`é ïîä³`áíî äî íàñ áóâ âè`ïðîáóâàíèé
ó âñüî`ìó, çà âè`íÿòêîì ãð³õà`. Òîìó` ïðèñòóïà`éìî ñì³ëè`âî äî ïðåñòî`ëó áëàãîäà`ò³, ùîá îäå`ðæàòè ìè`ë³ñòü ³ çíàéòè` áëàãîäà`òü äëÿ
ñâîº÷à`ñíî¿ äîïîìî`ãè. Õðèñòî`ñ, çà äí³â ñâîº`¿ ïëî`ò³, ç âåëè`êèì
ðèäà`ííÿì ³ ñë³`çüìè çàí³`ñ áëàãà`ííÿ ³ ìîëèòâè` äî Òî`ãî, õòî ìî`æå
ñïàñòè` Éîãî` â³ä ñìå`ðò³, ³ áóâ âè`ñëóõàíèé çà áëàãî÷å`ñòÿ; õî÷à`
áóâ Â³í Ñè`íîì, ïðîòå` íàâ÷è`âñÿ ïî`ñëóõó ÷å`ðåç òå, ùî ïîñòðàæäà`â. Äîñÿãíó`âøè äîñêîíà`ëîñò³, Â³í ñòàâ ïðè÷è`íîþ â³`÷íîãî
ñïàñ³`ííÿ äëÿ âñ³õ, õòî Éîìó` ïîê³`ðíèé. Ñëî`âî Áî`æå.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Пор. Флп 2, 8-9

Õâàëà Òîá³, Õðèñòå, Öàðþ â³÷íî¿ ñëàâè.
Христос став для нас слухняним аж до смерті,
і то смерті хресної.
Тому й Бог звеличив Його та дав Йому Ім’я,
яке є понад всіма іменами.
Ë – ñëîâà Õðèñòà; ª. – ñëîâà ºâàíãåë³ñòà; Î. – ñëîâà ³íøî¿ îñîáè (îäí³º¿);
Ê. – ñëîâà ê³ëüêîõ îñ³á àáî íàòîâïó (áàãàòüîõ).

Îïèñ Ñòðàñòåé ÷èòàºòüñÿ áåç ñâ³÷îê, êàäèëà, ïðèâ³òàííÿ ëþäó (“Ãîñïîäü ç âàìè”) òà áåç ðîáëåííÿ çíàêó õðåñòà íà êíèç³. Îïèñ ìîæå ÷èòàòè
òàêîæ ëåêòîð, àëå ñëîâà Õðèñòà, ïî ìîæëèâîñò³, ìàº ÷èòàòè ãîëîâíèé
ñëóæèòåëü.
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Йн 18, 1 – 19, 42

Ñòðà`ñò³ Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà` â³ä Éîà`íà.
ª. Òîãî` ÷à`ñó ²ñó`ñ ç³ ñâî¿`ìè ó`÷íÿìè ïåðåéøî`â íà äðó`ãèé á³ê ïîòî`êó
Êåäðî`íó, äå áóâ ñàä, äî ÿêî`ãî ââ³éøî`â Â³í òà Éîãî` ó`÷í³. Çíàâ æå öå
ì³`ñöå ³ Þ`äà, çðà`äíèê Éîãî`, áî ÷à`ñòî ²ñó`ñ çáèðà`âñÿ òàì ç³ ñâî¿`ìè
ó`÷íÿìè. Òîæ Þ`äà, âçÿ`âøè çàã³`í âî`¿í³â ³ ñëóã ïåðâîñâÿùå`íèê³â òà
ôàðèñå`¿â, ïðèéøî`â òóäè` ç³ ñìîëîñêè`ïàìè, ñâ³òè`ëüíèêàìè òà
çáðî`ºþ. ²ñó`ñ, çíà`þ÷è âñå, ùî ìà`ëî ç Íèì ñòà`òèñÿ, âè`éøîâ ³ êà`æå ¿ì:
Ë Êîãî` øóêà`ºòå?
ª. Éîìó` â³äïîâ³ëè`:
Ê. ²ñó`ñà Íàçàðÿ`íèíà!
ª. Êà`æå ¿ì:
Ë Òî ß º!
ª. Ñòîÿ`â ç íè`ìè ³ Þ`äà, çðà`äíèê Éîãî`. Êîëè` æ Â³í ñêàçà`â ¿ì: “Òî
ß º!” – âîíè` ïîäàëè`ñÿ íàçà`ä ³ ïîïà`äàëè íà çå`ìëþ. Â³í çíî`âó
çàïèòà`â ¿õ:
Ë Êîãî` øóêà`ºòå?
ª. Âîíè` æ ñêàçà`ëè:
Ê. ²ñó`ñà Íàçàðÿ`íèíà.
ª. ²ñó`ñ â³äïîâ³`â:
Ë ß æ ñêàçà`â âàì, ùî òî ß º. Òîæ ÿêùî` Ìåíå` øóêà`ºòå, òî
â³äïóñò³`òü öèõ, õàé ³äó`òü.
ª. Ùî`áè ñïî`âíèëîñÿ òå ñëî`âî, ÿêå` Â³í ñêàçà`â: “Ç òèõ, êîãî` Òè äàâ
Ìåí³`, ß íå âòðà`òèâ æî`äíîãî ç íèõ”. Òîä³` Ñè`ìîí-Ïåòðî`, ìà`þ÷è
ìå÷à`, âè`òÿãíóâ éîãî`, âäà`ðèâ ñëóãó` ïåðâîñâÿùå`íèêà é â³äòÿ`â
éîìó` ïðà`âå âó`õî; ³ì’ÿ` æ òîãî` ñëóãè` – Ìàëõ. Òà ²ñó`ñ ñêàçà`â Ïåòðî`â³:
Ë Ñõîâà`é ìå÷à` â ï³`õâè. Íåâæå` Ìåí³` íå ïè`òè ÷à`ø³, ÿêó` äàâ Ìåí³`
Îòå`öü?
ª. Òîä³` çàã³`í âî`¿í³â, òè`ñÿöüêèé ³ ñëó`ãè þäå`¿â ñõîïè`ëè ²ñó`ñà
³ çâ’ÿçà`ëè Éîãî` òà ïîâåëè` ñïî÷à`òêó äî À`ííè. Â³í æå áóâ òå`ñòåì
Êàÿ`ôè, ÿêè`é áóâ òîãî` ðî`êó ïåðâîñâÿùå`íèêîì. Öå áóâ òîé Êàÿ`ôà,
ÿêè`é äàâ ïîðà`äó þäå`ÿì, ùî êðà`ùå îäí³`é ëþäè`í³ âìå`ðòè çà íàðî`ä. À
çà ²ñó`ñîì ³øî`â ñë³`äîì Ñè`ìîí-Ïåòðî` òà ùå îäè`í ó`÷åíü. Öåé æå ó`÷åíü
áóâ çíàéî`ìèé ïåðâîñâÿùå`íèêîâ³, òîæ â³í ³ óâ³éøî`â ðà`çîì ç ²ñó`ñîì
äî ïîäâ³`ð’ÿ ïåðâîñâÿùå`íèêà. À Ïåòðî` ñòîÿ`â á³`ëÿ äâåðå`é ççî`âí³. Òîä³`
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âè`éøîâ ó`÷åíü, ÿêè`é áóâ çíàéî`ìèé ïåðâîñâÿùå`íèêîâ³, ñêàçà`â
îäâ³`ðí³é é ïðîâ³`â Ïåòðà`. À ñëóæíè`öÿ-îäâ³`ðíà é êà`æå Ïåòðî`â³:
`
Î. ×è ³ íå òè ç ó`÷í³â öüîãî` ÷îëîâ³êà?
`
ª. Òîé â³äïîâ³â:
Î. ß í³!
ª. Ñòîÿ`ëè òà`êîæ ðàáè` é ñëó`ãè, ÿê³` ðîçïàëè`ëè âî`ãíèùå, îñê³`ëüêè
áóëî` õî`ëîäíî, ³ ãð³`ëèñÿ. Ïåòðî` òà`êîæ ñòîÿ`â ç íè`ìè é ãð³`âñÿ.
À ïåðâîñâÿùå`íèê çàïèòà`â ²ñó`ñà ïðî Éîãî` ó`÷í³â òà ïðî Éîãî`
â÷å`ííÿ. ²ñó`ñ â³äïîâ³`â éîìó`:
Ë ß ãîâîðè`â ñâ³`òîâ³ â³äêðè`òî. ß çàâæäè` íàâ÷à`â ó ñèíàãî`ç³ é â
õðà`ì³, äå ñõî`äÿòüñÿ âñ³ þäå`¿, ³ òàº`ìíî íå ãîâîðè`â í³÷î`ãî. ×îìó` òè
Ìåíå` ïèòà`ºø? Çàïèòà`é òèõ, ÿê³` ñëó`õàëè, ùî ß ãîâîðè`â ¿ì. Îñü
âîíè` çíà`þòü, ùî ß ãîâîðè`â.
ª. Êîëè` Â³í öå ñêàçà`â, òî îäè`í ç ïðèñó`òí³õ ñëóã çàâäà`â óäà`ðó ïî
ùîö³`, ïðîìî`âèâøè:
Î. Îöå` òàê Òè â³äïîâ³äà`ºø ïåðâîñâÿùå`íèêîâ³?
ª. ²ñó`ñ éîìó` â³äïîâ³`â:
Ë ßêùî` ß çëå ñêàçà`â, òî äîâåäè`, ùî çëå; ÿêùî` æ äî`áðå, òî ÷îìó`
Ìåíå` á’ºø?
ª. Òîä³` À`ííà ïîñëà`â Éîãî` çâ’ÿ`çàíèì äî ïåðâîñâÿùå`íèêà Êàÿ`ôè.
À Ñè`ìîí-Ïåòðî` ñòîÿ`â ³ ãð³`âñÿ. ² òóò çàïèòà`ëè éîãî`:
Ê. À ÷è ³ íå òè ç Éîãî` ó`÷í³â?
ª. Â³í çàïåðå`÷èâ ³ ñêàçà`â:
Î. ß í³!
ª. Îäè`í ³ç ñëóã ïåðâîñâÿùå`íèêà, ðî`äè÷ òîãî`, ÿêî`ìó Ïåòðî` â³äòÿ`â
âó`õî, êà`æå:
Î. ×è íå òåáå` ÿ áà`÷èâ ç Íèì ó ñàäó`?
ª. Òîä³` çíî`âó Ïåòðî` â³äð³`êñÿ. ² âðàç çàñï³âà`â ï³`âåíü.
À ²ñó`ñà ïîâåëè` â³ä Êàÿ`ôè ó ïðåòî`ð³é. Áóâ æå ðà`íîê. ² âîíè` íå
ââ³éøëè` äî ïðåòî`ð³þ, ùîá íå îïîãà`íèòèñÿ, àëå` ùîá ìîãëè` ¿`ñòè
Ïà`ñõó. Òîä³` Ïèëà`ò âè`éøîâ äî íèõ íàçî`âí³ ³ êà`æå:
Î. ßêå` îáâèíóâà`÷åííÿ âèñóâà`ºòå ïðî`òè öüî`ãî ÷îëîâ³`êà?
ª. Âîíè` éîìó` ó â³`äïîâ³äü ñêàçà`ëè:
Ê. ßêáè` Â³í íå áóâ çëî÷è`íöåì, ìè íå âè`äàëè á Éîãî` òîá³`.
ª. Òîä³` Ïèëà`ò ¿ì ñêàçà`â:
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` Éîãî` âè ³ ñóä³`òü Éîãî` çà âà`øèì çàêî`íîì!
Î. Â³çüì³òü
ª. Ñêàçà`ëè éîìó` þäå`¿:
Ê. Íàì íå ìî`æíà í³êî`ãî ñòðà`÷óâàòè, –
ª. ùî`áè ñïî`âíèëîñÿ ²ñó`ñîâå ñëî`âî, ÿêå` Â³í ñêàçà`â, çàçíà÷à`þ÷è,
ÿêî`þ ñìå`ðòþ ìàâ ïîìå`ðòè.
Òîä³` Ïèëà`ò çíî`âó ââ³éøî`â ó ïðåòî`ð³é, ïîêëè`êàâ ²ñó`ñà ³ çàïèòà`â
Éîãî`:
Î. ×è Òè Öàð þäå`¿â?
ª. ²ñó`ñ â³äïîâ³`â:
Ë ×è òè öå â³ä ñå`áå ãîâî`ðèø, ÷è ³`íø³ òîá³` ñêàçà`ëè ïðî Ìå`íå?
ª. Ïèëà`ò â³äïîâ³`â:
Î. Õ³áà` ÿ þäå`é? Òâ³é íàðî`ä ³ ïåðâîñâÿùå`íèêè âè`äàëè Òåáå` ìåí³`.
Ùî Òè çðîáè`â?
ª. ²ñó`ñ â³äïîâ³`â:
Ë Öà`ðñòâî Ìîº` íå â³ä öüî`ãî ñâ³`òó; ÿêáè` Ìîº` öà`ðñòâî áóëî` â³ä
öüî`ãî ñâ³`òó, Ìî¿` ñëó`ãè âîþâà`ëè áè, ùîá ß íå áóâ âè`äàíèé þäå`ÿì.
Íè`í³ æ Ìîº` öà`ðñòâî íå çâ³`äñè.
ª. Òîä³` Ïèëà`ò Éîãî` çàïèòà`â:
Î. Òî Òè òàêè` Öàð?
ª. ²ñó`ñ â³äïîâ³`â:
Ë Öå òè êà`æåø, ùî ß Öàð. ß äëÿ òî`ãî íàðîäè`âñÿ ³ äëÿ òî`ãî
ïðèéøî`â ó ñâ³ò, ùî`áè äà`òè ñâ³`ä÷åííÿ ³`ñòèí³. Êî`æíèé, õòî â³ä
³`ñòèíè, ñëó`õàº Ì³é ãî`ëîñ.
ª. Êà`æå Éîìó` Ïèëà`ò:
Î. À ùî òàêå` ³`ñòèíà?
ª. ² ñêàçà`âøè öå, â³í çíî`âó âè`éøîâ äî þäå`¿â ³ ñêàçà`â ¿ì:
Î. Æî`äíî¿ ïðîâè`íè ÿ â Íüî`ìó íå çíàõî`äæó. Òà º ó âàñ çâè`÷àé, ùîá
ÿ âàì â³äïóñêà`â îäíîãî` íà Ïà`ñõó. ×è õî`÷åòå, ùîá ÿ âàì â³äïóñòè`â
Öàðÿ` þäå`¿â?
ª. Òîä³` âîíè` çíî`âó çàêðè÷à`ëè, âèãó`êóþ÷è:
Ê. Íå Éîãî`, à Âàðà`ââó! –
ª. Âàðà`ââà æ áóâ ðîçá³`éíèêîì.
Òîä³` Ïèëà`ò óçÿ`â ²ñó`ñà é â³äøìàãà`â áè÷å`ì. À âî`¿íè, ñïë³`âøè â³íî`ê
³ç òå`ðíó, ïîêëà`ëè Éîìó` íà ãî`ëîâó é îáãîðíó`ëè Éîãî` áàãðÿ`íèì
î`äÿãîì; âîíè` ï³äõî`äèëè äî Íüî`ãî é êàçà`ëè:
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Ê. Ðàä³`é, Öà`ðþ þäå`¿â! –
ª. ³ áè`ëè Éîãî` ïî ùîêà`õ. ² Ïèëà`ò çíî`âó âè`éøîâ íàçî`âí³ ³ ñêàçà`â ¿ì:
Î. Îñü âèâî`äæó Éîãî` âàì íàçî`âí³, ùîá âè çíà`ëè, ùî æî`äíî¿
ïðîâè`íè ÿ íå çíàõî`äæó â Íüî`ìó.
ª. Âè`éøîâ ²ñó`ñ íàçî`âí³, ìà`þ÷è íà ñîá³` òåðíî`âèé â³íî`ê òà
áàãðÿ`íèé î`äÿã. ² Ïèëà`ò êà`æå ¿ì:
Î. Îöå` – Ëþäè`íà!
ª. Òà êîëè` ïîáà`÷èëè Éîãî` ïåðâîñâÿùå`íèêè é ñëó`ãè, òî çàêðè÷à`ëè, ãóêà`þ÷è:
Ê. Ðîç³ïíè`, ðîç³ïíè`!
ª. Êà`æå ¿ì Ïèëà`ò:
Î. Â³çüì³`òü ³ ðîç³ïí³`òü Éîãî` âè, áî ÿ íå çíàõî`äæó â Íüî`ìó
ïðîâè`íè.
ª. Þäå`¿ â³äïîâ³ëè` éîìó`:
Ê. Ìè ìà`ºìî Çàêî`í, ³ çà Çàêî`íîì Â³í ïîâè`íåí ïîìå`ðòè, áî Áî`æèì
Ñè`íîì ñàì ñåáå` â÷èíè`â!
ª. Òîæ êîëè` Ïèëà`ò ïî÷ó`â öå ñëî`âî, òî ùå á³`ëüøå çëÿêà`âñÿ. Ùå ðàç
çàéøî`â ó ïðåòî`ð³é ³ êà`æå ²ñó`ñîâ³:
Î. Çâ³`äêè Òè?
ª. ²ñó`ñ æå íå äàâ éîìó` â³`äïîâ³ä³. Òîä³` êà`æå Éîìó` Ïèëà`ò:
Î. Äî ìå`íå íå ãîâî`ðèø? Õ³áà` íå çíà`ºø, ùî ìà`þ âëà`äó Òåáå`
â³äïóñòè`òè ³ ìà`þ âëà`äó ðîç³ï’ÿ`òè Òåáå`?
ª. ²ñó`ñ éîìó` â³äïîâ³`â:
Ë Íå ìàâ áè òè æî`äíî¿ âëà`äè íà`ä³ Ìíî`þ, ÿêáè` íå áóëà` âîíà` òîá³ `
äà`íà ç âèñîòè`. Òîìó` òîé, õòî Ìåíå` âè`äàâ òîá³ `, ìà`º á³`ëüøèé
ãð³õ.
ª. Â³äòî`ä³ Ïèëà`ò íàìàãà`âñÿ â³äïóñòè`òè Éîãî`, òà þäå`¿ çàêðè÷à`ëè,
ãóêà`þ÷è:
Ê. ßêùî` Éîãî` â³äïó`ñòèø, òè íå º äðó`ãîì êå`ñàðÿ! Êî`æíèé, õòî ñåáå`
ðî`áèòü öàðå`ì, ïðîòè`âèòüñÿ êå`ñàðåâ³!
ª. Òîæ, ïî÷ó`âøè ö³ ñëîâà`, Ïèëà`ò âè`â³â ²ñó`ñà íàçî`âí³, ñ³â íà
ì³`ñöå ñóää³`, ùî çâå`òüñÿ Ë³òo`ñòðîòîñ, – ºâðå`éñüêîþ ìî`âîþ:
Ãàááàòa`. Áóëà` æ ï’ÿ`òíèöÿ, äåíü Ïðèãîòóâà`ííÿ ïå`ðåä Ïà`ñõîþ,
áëè`çüêî øî`ñòî¿ ãîäè`íè. ² â³í êà`æå þäå`ÿì:
Î. Îñü âàø Öàð!
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ª. Òîä³` âîíè` ç÷èíè`ëè ãà`ëàñ:
Ê. Â³çüìè`, â³çüìè` òà ðîç³ïíè` Éîãî`!
ª. Ïèëà`ò ¿õ çàïè`òóº:
Î. Âà`øîãî Öàðÿ` ìà`þ ðîç³ï’ÿ`òè?
ª. Ïåðâîñâÿùå`íèêè â³äïîâ³`ëè:
Ê. Ìè íå ìà`ºìî öàðÿ`, êð³ì êå`ñàðÿ!
ª. ² òîä³` â³í âè`äàâ Éîãî` ¿ì, ùîá áóâ ðîç³ï’ÿ`òèé.
Òîæ âçÿ`ëè ²ñó`ñà. ², íåñó÷è` ñâ³é õðåñò, Â³í âè`éøîâ íà ì³`ñöå, ÿêå`
íàçèâà`ºòüñÿ ×åðåïî`âèùå, – ºâðå`éñüêîþ ìî`âîþ: Ãîëãî`ôà, äå ðîç³ï’ÿ`ëè Éîãî`, ³ ç Íèì äâîõ ³`íøèõ: ç îäíîãî` òà ç äðó`ãîãî áî`êó, à ²ñó`ñà
– ïîñåðå`äèí³. Ïèëà`ò æå çðîáè`â íà`ïèñ ³ ïîì³ñòè`â íà õðåñò³`. À áóëî`
íàïè`ñàíî: “²ñó`ñ Íàçàðÿ`íèí, Öàð þäå`¿â”. Öåé íà`ïèñ ÷èòà`ëî áàãà`òî
þäå`¿â, òîìó` ùî ì³`ñöå, äå ðîç³ï’ÿ`ëè ²ñó`ñà, áóëî` ïîáëèçó` ì³`ñòà,
íàïè`ñàíî æ áóëî` ïî-ºâðå`éñüêè, ïî-ëàòè`íñüêè ³ ïî-ãðå`öüêè. Òà
þäå`éñüê³ ïåðâîñâÿùå`íèêè ãîâîðè`ëè Ïèëà`òîâ³:
Ê. Íå ïèøè`: “Öàð þäå`¿â”, àëå`: “Â³í ñêàçà`â: ß – Öàð þäå`¿â!”
ª. Ïèëà`ò â³äïîâ³`â:
Î. Ùî ÿ íàïèñà`â, – òå íàïèñà`â!
ª. À âî`¿íè, ðîç³ï’ÿ`âøè ²ñó`ñà, âçÿëè` Éîãî` î`äÿã ³ ðîçä³ëè`ëè éîãî` íà
÷îòè`ðè ÷àñòè`íè, êî`æíîìó âî`¿íîâ³ ïî ÷àñòè`í³, à òà`êîæ õ³òî`í. Õ³òî`í
áóâ íå ç êóñê³`â øè`òèé, à ö³`ëüíî çãîðè` òêà`íèé. Òîæ ñêàçà`ëè îäè`í
î`äíîìó:
Ê. Íå ðîçäèðà`éìî éîãî`, àëå` êè`íüìî æå`ðåá íà íüî`ãî, – êîìó`
ïðèïàäå`.
ª. Öå ùî`áè çáóëî`ñÿ Ïèñà`ííÿ, ÿêå` ãîâî`ðèòü: “Ðîçä³ëè`ëè Ì³é î`äÿã
ì³æ ñîáî`þ ³ çà Ìîþ` îäåæè`íó êèäà`ëè æå`ðåá”. Âî`¿íè òàê ³ çðîáè`ëè.
À á³`ëÿ ²ñó`ñîâîãî õðåñòà` ñòîÿ`ëè Éîãî` ìà`òè, ³ ñåñòðà` Éîãî` ìà`òåð³,
Ìàð³`ÿ Êëåî`ïîâà, ³ Ìàð³`ÿ Ìàãäàëè`íà. Ïîáà`÷èâøè ìà`ò³ð ³ ó`÷íÿ,
ÿêè`é ñòîÿ`â ïî`ðÿä ³ ÿêî`ãî Â³í ëþáè`â, ²ñó`ñ ïðîìî`âèâ äî ìà`òåð³:
Ë Æ³`íêî, îñü òâ³é ñèí!
ª. Ïî`ò³ì çâåðíó`âñÿ äî ó`÷íÿ:
Ë Îñü òâîÿ` ìà`òè!
ª. ² â³ä ò³º`¿ ãîäè`íè âçÿâ ¿¿` ó`÷åíü äî ñå`áå.
Ï³`ñëÿ öüî`ãî, çíà`þ÷è, ùî âñå âæå çâåðøè`ëîñÿ, êà`æå ²ñó`ñ, àáè`
äîâåðøè`ëîñÿ Ïèñà`ííÿ:
Ë Ïðà`ãíó!

15 КВІТНЯ, ВЕЛИКА П’ЯТНИЦЯ

71

`
ª. Ñòîÿ`ëà ïî`âíà ïîñó`äèíà î`öòó. Îòæå,
íàñòðîìè`âøè íà òðîñòè`íó ãó`áêó, íàìî`÷åíó â î`öò³, ï³äíåñëè` äî Éîãî` óñò. Ñïðî`áóâàâøè
î`öòó, ²ñó`ñ ñêàçà`â:
Ë Çâåðøè`ëîñÿ!
ª. ² ñõèëè`âøè ãî`ëîâó, â³ääà`â äó`õà.

Всі стають на коліна і певний час стоять мовчки.
ª. Îñê³`ëüêè áóëà` ï’ÿ`òíèöÿ, äåíü Ïðèãîòóâà`ííÿ, òî þäå¿` , ùîá íå
çàëèøè`ëèñÿ íà õðåñò³` ò³ëà` â ñóáî`òó, òîìó` ùî áóâ âåëè`êèé äåíü ò³º`¿
ñóáî`òè, ïðîñè`ëè Ïèëà`òà, àáè` ïåðåáè`ëè ¿`õí³ ãîë³`íêè é çàáðà`ëè. Òîæ
âî`¿íè ïðèéøëè` ³ ïåðåáè`ëè ãîë³`íêè ïå`ðøîìó é äðó`ãîìó, ðîçï’ÿ`òîìó
ç Íèì. Ï³ä³éøî`âøè æå äî ²ñó`ñà, ïîáà`÷èëè, ùî Â³í óæå` ïîìå`ð, ³ íå
ñòà`ëè ïåðåáèâà`òè Éîìó` ãîë³`íîê. Àëå` îäè`í ç âî`¿í³â ñïè`ñîì ïðîêîëî`â
Éîìó` á³ê, ³ òóò æå âè`òåêëè êðîâ òà âîäà`. À òîé, õòî áà`÷èâ, çàñâ³`ä÷èâ, – ³ ïðàâäè`âå éîãî` ñâ³`ä÷åííÿ. ² â³í çíà`º, ùî êà`æå ïðàâäè`â³ ðå`÷³,
ùîá ³ âè ïîâ³`ðèëè. Áî ñòà`ëîñÿ öå, àáè` çáóëî`ñÿ Ïèñà`ííÿ: “Ê³`ñòêà
Éîãî` íå áó`äå ïîëà`ìàíà”. ² çíî`âó æ, ó ³`íøîìó ì³`ñö³ Ïèñà`ííÿ
ãîâî`ðèòüñÿ: “Áó`äóòü äèâè`òèñÿ íà Òî`ãî, êîãî` ïðîêîëî`ëè”.
Ï³`ñëÿ öüî`ãî Éî`ñèô ç Àðèìàòå`¿, ÿêè`é áóâ ó`÷íåì ²ñó`ñà, – àëå` òàº`ìíèì,
³ç-çà ñòðà`õó ïå`ðåä þäå`ÿìè, – ïîïðîñè`â Ïèëà`òà, ùî`áè çàáðà`òè ò³`ëî
²ñó`ñà. ² Ïèëà`ò äîçâî`ëèâ. Òîæ ïðèéøî`â ³ çàáðà`â Éîãî` ò³`ëî. Ïðèáó`â
òà`êîæ ³ Íèêîäè`ì, ÿêè`é ðàí³`øå ïðèõî`äèâ âíî÷³` äî Íüî`ãî, íåñó÷è`
ñó`ì³ø ñìè`ðíè ç àëî`å, áëè`çüêî ñòà ì³`ðîê. Î`òæå, âîíè` âçÿ`ëè ò³`ëî ²ñó`ñà
òà îáãîðíó`ëè éîãî` ïîëî`òíàìè ç ïà`õîùàìè, – çã³`äíî ç³ çâè`÷àºì
ïîõîâà`ííÿ â þäå`¿â. À íà òî`ìó ì³`ñö³, äå Â³í áóâ ðîçï’ÿ`òèé, áóâ ñàä, à â
ñàäó` – íîâà` ãðîáíè`öÿ, â ÿê³`é í³êî`ëè í³õòî` íå áóâ ïîõî`âàíèé. Òîæ òóò
³ ïîêëà`ëè ²ñó`ñà, ç î`ãëÿäó íà þäå`éñüêó ï’ÿ`òíèöþ, äåíü Ïðèãîòóâà`ííÿ, áî ãðîáíè`öÿ áóëà` áëè`çüêî.
Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
ВСЕЛЕНСЬКА МОЛИТВА

(Ä – äèÿêîí àáî àñèñòóþ÷èé ìèðÿíèí; Ñ – ñâÿùåíèê)

Ä. Ìîë³`ìîñÿ, âîçëþ`áëåí³, çà ñâÿòó` Áî`æó Öå`ðêâó, † íåõà`é
íàø Áîã ³ Ãîñïî`äü îáäàðó`º ¿¿` ìè`ðîì òà º`äí³ñòþ ³ îáåð³ãà`º ïî
óñ³`é çåìë³``, * à íàì äîçâî`ëèòü âåñòè` æèòòÿ` òè`õå òà ñïîê³``éíå *
íà ñëà`âó Áî`ãà Îòöÿ` Âñåìîãó`òíüîãî.
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Ìîëèòâà â òèø³. Ï³ñëÿ íå¿ ñâÿùåíèê ñï³âàº:

С. Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, Òè â Õðèñòî`â³ ÿâè`â
ñâîþ` ñëà`âó óñ³`ì íàðî`äàì, † îáåð³ãà`é ä³`ëî Òâîãî` ìèëîñå`ðäÿ, * ùîá Òâîÿ` Öå`ðêâà, ðîçïîðî`øåíà ïî âñüî`ìó
ñâ³`òó, ç íåïîðó`øíîþ â³`ðîþ ñïîâ³`äóâàëà Òâîº` ²ì’ÿ`.
×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Амінь.
Д. Ìîë³`ìîñÿ çà Ñâÿò³`øîãî Îòöÿ`, Ïà`ïó Ðè`ìñüêîãî Франциска, † íåõà`é íàø Áîã ³ Ãîñïî`äü, êîòðè`é âè`áðàâ éîãî` äëÿ
ºïè`ñêîïñüêîãî ñòà`íó, * áåðåæå` éîãî` ó çäîðî`â’¿ òà áåçïå`ö³
äëÿ ñâîº`¿ ñâÿòî`¿ Öå`ðêâè, * ùîá â³í êåðóâà`â ñâÿòè`ì Áî`æèì
íàðî`äîì.
Ìîëèòâà â òèø³. Ï³ñëÿ íå¿ ñâÿùåíèê ñï³âàº:

С. Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, Òâîÿ` ìó`äð³ñòü óñ³`ì êåðó`º, † âè`ñëóõàé ìè`ëîñòèâî íà`ø³ ìîëèòâè` ³ ó ñâî¿`é äîáðîò³` îáåð³ãà`é âè`áðàíîãî äëÿ íàñ Ïà`ïó, * ùîá õðèñòèÿ`íñüêèé íàðî`ä, ÿêè`é â³ä Òå`áå îòðè`ìóº êåð³âíèê³`â, ï³ä
ãîëîâóâà`ííÿì âåðõî`âíîãî ïà`ñòèðÿ çðîñòà`â ó çàñëó`ãàõ
ñâîº`¿ â³`ðè. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Амінь.
Д. Ìîë³`ìîñÿ çà íà`øîãî ºïè`ñêîïà Н., † çà âñ³õ ºïè`ñêîï³â,
ïðåñâ³`òåð³â, äèÿ`êîí³â Öå`ðêâè * òà çà âåñü ëþä â³`ðíèé.
Ìîëèòâà â òèø³. Ï³ñëÿ íå¿ ñâÿùåíèê ñï³âàº:

Ñ. Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, Òâ³é Äóõ îñâÿ`÷óº óñå`
ò³`ëî Öå`ðêâè ³ íå`þ êåðó`º, † âè`ñëóõàé íà`ø³ ñìèðå`íí³
ìîëèòâè` çà Òâî¿`õ ñëóæè`òåë³â, * ùîá çàâäÿêè` Òâî¿`é
áëàãîäà`ò³ âîíè` â óñüî`ìó â³`ðíî âèêî`íóâàëè ñâîº`
ñëóæ³`ííÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Àì³íü.
Ä. Ìîë³`ìîñÿ çà (íà`øèõ) êàòåõóìå`í³â, † íåõà`é íàø Áîã ³
Ãîñïî`äü â³äêðè`º ¿`õí³ ñåðöÿ` òà áðà`ìè ñâîãî` ìèëîñå`ðäÿ, * ùîá,
îòðè`ìàâøè â³äïó`ùåííÿ óñ³`õ ãð³õ³`â ó êó`ïåë³ â³äðî`äæåííÿ, *
âîíè` â³äíàéøëè` ñåáå` â ²ñó`ñ³ Õðèñò³`, Ãî`ñïîä³ íà`øîìó.
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Ìîëèòâà â òèø³. Ï³ñëÿ íå¿ ñâÿùåíèê ñï³âàº:

Ñ. Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, Òè áåçóñòà`ííî çáàãà`÷óºø
ñâîþ` Öå`ðêâó íîâè`ì ïîòî`ìñòâîì; † ïðèìíî`æ â³`ðó òà
ðîçóì³`ííÿ (íà`øèõ) êàòåõóìå`í³â, * ùîá âîíè`, â³äðî`äæåí³ ó äæåðåë³` ñâÿòî`ãî Õðå`ùåííÿ, áóëè` çàðàõî`âàí³ äî
÷èñëà` Òâî¿`õ óñèíî`âëåíèõ ä³òå`é. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî. Àì³íü.
Ä. Ìîë³`ìîñÿ çà óñ³`õ áðàò³`â, â³`ðóþ÷èõ ó Õðèñòà`, * ùîá ¿õ,
êîòð³` ÷è`íÿòü ³`ñòèíó, * íàø Áîã ³ Ãîñïî`äü áëàãîâîëè`â
çãóðòóâà`òè ³ çáåðåãòè` ó ñâî¿`é ºäè`í³é Öå`ðêâ³.
Ìîëèòâà â òèø³. Ï³ñëÿ íå¿ ñâÿùåíèê ñï³âàº:

Ñ. Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, Òè çáèðà`ºø ðîçïîðî`øåíèõ, à ç³`áðàíèõ çáåð³ãà`ºø ó º`äíîñò³; † ïîãëÿ`íü ìè`ëîñòèâî íà ïà`ñòâó Òâîãî` Ñè`íà * ³ â÷èíè`, ùîá óñ³`, îñâÿ`÷åí³
îäíè`ì Õðå`ùåííÿì, îá’ºäíà`ëèñÿ â ³`ñòèíí³é â³`ð³ òà áðà`òí³é ëþáî`â³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Àì³íü.
Ä. Ìîë³`ìîñÿ çà þäå`¿â, * ùîá ¿ì, äî êîòðè`õ íàéïå`ðøå
ïðîìî`âèâ Ãîñïî`äü Áîã íàø, * Â³í äîïîì³`ã çðîñòà`òè â
ëþáî`â³ ñâîãî` ²`ìåí³ * òà â³`ðíîñò³ ñâîãî` ñîþ`çó.
Ìîëèòâà â òèø³. Ï³ñëÿ íå¿ ñâÿùåíèê ñï³âàº:

Ñ. Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, Òè äàâ ñâî¿` îá³`òíèö³
Àâðàà`ìîâ³ òà éîãî` íàùà`äêàì; † âè`ñëóõàé ëàñêà`âî
ìîëèòâè` ñâîº`¿ Öå`ðêâè, * ùîá ïåðøîî`áðàíèé íàðî`ä ì³ã
îñÿãíó`òè ïîâíîòó` â³äêó`ïëåííÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî. Àì³íü.
Ä. Ìîë³`ìîñÿ çà òèõ, õòî íå â³`ðèòü ó Õðèñòà`, † ùîá ³ âîíè`,
îñÿ`ÿí³ ñâ³`òëîì Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * çìîãëè` ñòà`òè íà äîðî`ãó
ñïàñ³`ííÿ.
Ìîëèòâà â òèø³. Ï³ñëÿ íå¿ ñâÿùåíèê ñï³âàº:
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Ñ. Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, â÷èíè`, ùîá íåâ³`ðóþ÷³
ó Õðèñòà`, êåðó`þ÷èñü ïå`ðåä Òâî¿`ì îáëè`÷÷ÿì ùè`ðèì
ñóìë³`ííÿì, çíàéøëè` ³`ñòèíó, † ³ ùîá ìè çðîñòà`ííÿì
ó âçàº`ìí³é ëþáî`â³ òà ïîâí³`øîþ ó`÷àñòþ â òà`éí³ Òâîãî`
æèòòÿ` * ñòà`ëè â ñâ³`ò³ äîñêîíà`ëèìè ñâ³`äêàìè Òâîº`¿
ëþáî`â³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Àì³íü.
Ä. Ìîë³`ìîñÿ çà òèõ, õòî íå çíà`º Áî`ãà, † ùîá âîíè`, ç³ ùè`ðèì
ñå`ðöåì ñë³`äóþ÷è çà òèì, ùî ïðà`âåäíå, * òàê çìîãëè` ä³éòè`
äî ñàìî`ãî Áî`ãà.
Ìîëèòâà â òèø³. Ï³ñëÿ íå¿ ñâÿùåíèê ñï³âàº:

Ñ. Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, Òè ñîòâîðè`â óñ³`õ ëþäå`é,
ùîá âîíè` çàâæäè` ç âåëè`êèì ïðà`ãíåííÿì Òåáå` øóêà`ëè,
à çíàõî`äÿ÷è Òåáå`, îñÿãíó`ëè ìèð; † â÷èíè` ìè`ëîñòèâî,
ùîá óñ³`, íåçâàæà`þ÷è íà ïåðåøêî`äè òà íåáåçïå`êè,
çìîãëè` ïîáà`÷èòè çíàìå`ííÿ Òâîº`¿ äîáðîòè` òà ñâ³`ä÷åííÿ
äî`áðèõ â÷è`íê³â â³`ðóþ÷èõ â Òå`áå * ³ ç ðà`ä³ñòþ âè`çíàëè
â³`ðó â Òå`áå, ºäè`íîãî ³`ñòèííîãî Áî`ãà ³ íà`øîãî ðî`äó
Îòöÿ`. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Àì³íü.
Ä. Ìîë³`ìîñÿ çà âñ³õ ïðàâè`òåë³â äåðæà`âè, * ùîá Áîã
³ Ãîñïî`äü íàø êåðóâà`â ¿`õí³ìè ïî`ìèñëàìè ³ ñåðöÿ`ìè çã³`äíî
ç³ ñâîº`þ âî`ëåþ, * ùîá óñ³` æèëè` â ³`ñòèíí³é ñâîáî`ä³ òà ìè`ð³.
Ìîëèòâà â òèø³. Ï³ñëÿ íå¿ ñâÿùåíèê ñï³âàº:

` ðóö³` ëþäñüê³`
Ñ. Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, ó Òâî¿é
ñåðöÿ` ³ ïðàâà` óñ³`õ íàðî`ä³â; † ïîãëÿ`íü ìè`ëîñòèâî íà òèõ,
õòî êåðó`º íà`ìè, * ùîá ïî Òâî¿`é äîáðîò³` â óñüî`ìó ñâ³`ò³
çàïàíóâà`ëè ïðîöâ³òà`ííÿ íàðî`ä³â, ³`ñòèííèé ìèð òà
ñâîáî`äà ðåë³`ã³¿. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Àì³íü.
Ä. Ìîë³`ìîñÿ, çà âñ³õ, õòî ïîòåðïàº â³ä íàñë³äê³â íèí³øíüî¿
åï³äåì³¿, * ùîá íàø Áîã ³ Ãîñïîäü ïîäàðóâàâ çäîðîâ’ÿ
õâîðèì, * ñèëó òèì, õòî ¿õ ë³êóº, * ðîçðàäó ñ³ì’ÿì ó æàëîá³ *
³ ïîâíîòó â³äêóïëåííÿ âñ³ì æåðòâàì, ùî ïîìåðëè.
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Ìîëèòâà â òèø³. Ï³ñëÿ íå¿ ñâÿùåíèê ñï³âàº:

Ñ. Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, íàéíàä³éí³øèé çàõèñòå
ëþäñüêî¿ ñëàáêîñò³, ñïîãëÿíü ìèëîñòèâî íà ðàíè âñ³õ
ñâî¿õ ä³òåé, ÿê³ ïîòåðïàþòü â³ä íèí³øíüî¿ åï³äåì³¿, † ³
ñâîºþ áëàãîäàòòþ ïîëåãøè ñòðàæäàííÿ õâîðèì, äàé
ñèëè òèì, õòî ¿õ ë³êóº, â³÷íå ñïî÷èâàííÿ ïîìåðëèì, *
³ â÷èíè, ïðîñèìî, ùîáè âïðîäîâæ óñüîãî ÷àñó òðèâàííÿ åï³äåì³¿ âñ³ ìè çìîãëè îòðèìóâàòè âò³õó ³ ìèëîñåðäÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Àì³íü.
Ä. Ìîë³`ìîñÿ, âîçëþ`áëåí³, äî Âñåìîãó`òíüîãî Áî`ãà Îòöÿ`,
ùîá Â³í î÷è`ñòèâ ñâ³ò â³ä óñ³`õ ïîìèëî`ê, * â³äâåðíó`â
õâîðî`áè, * óñó`íóâ ãî`ëîä, * â³ä÷èíè`â â’ÿçíè`ö³, * ðîç³ðâà`â
êàéäà`íè, * äàðóâà`â ìàíäð³âíèêà`ì áåçïå`êó, ïàëî`ìíèêàì –
ïîâå`ðíåííÿ, * õâî`ðèì – çäîðî`â’ÿ, * à ïîìèðà`þ÷èì –
ñïàñ³`ííÿ.
Ìîëèòâà â òèø³. Ï³ñëÿ íå¿ ñâÿùåíèê ñï³âàº:

Ñ. Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, ðîçðà`äî çàñìó`÷åíèõ
òà ñè`ëî ñòðàæäå`ííèõ, † âè`ñëóõàé ìîëèòâè` òèõ, õòî
â áóäü-ÿê³`é ñêðó`ò³ çâåðòà`ºòüñÿ äî Òå`áå, * ùîá óñ³` ìîãëè` ðàä³`òè, ùî ó ñâî¿`õ ïîòðå`áàõ çàçíà`ëè Òâîãî` ìèëîñå`ðäÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Àì³íü.
ДРУГА ЧАСТИНА:
АДОРАЦІЯ СВЯТОГО ХРЕСТА

Ï³ñëÿ âñåëåíñüêî¿ ìîëèòâè â³äáóâàºòüñÿ óðî÷èñòà àäîðàö³ÿ ñâÿòîãî
Õðåñòà. Çàëåæíî â³ä ïàñòîðàëüíèõ ì³ðêóâàíü âèêîðèñòîâóºòüñÿ îäíà ç
äâîõ ôîðì ïîêëîí³ííÿ Õðåñòó (Ðèìñüêèé Ìåñàë ñòîð. 270-271).
ПОКАЗУВАННЯ СВЯТОГО ХРЕСТА: ПЕРША ФОРМА

Äèÿêîí ç ì³í³ñòðàíòàìè àáî ³íøèé â³äïîâ³äíèé ñëóæèòåëü éäå äî ñàêðèñò³¿
³ çâ³äòè ó ïðîöåñ³¿, ùî éäå ÷åðåç õðàì, âèíîñèòü äî ñåðåäèíè ïðåñâ³òåð³ÿ
Õðåñò, íàêðèòèé ô³îëåòîâèì âåëüîíîì. Äâîº ì³í³ñòðàíò³â îáàá³÷ íåñóòü
çàïàëåí³ ñâ³÷êè. Ñâÿùåíèê, ñòîÿ÷è ïåðåä â³âòàðåì îáëè÷÷ÿì äî ëþäåé, áåðå
Õðåñò, â³äêðèâàº âåðõíþ éîãî ÷àñòèíó òà, ï³äíîñÿ÷è éîãî, ñï³âàº:
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Îñü – äå`ðåâî Õðåñòà`, íà ÿêî`ìó ïîâè`ñëî Ñïàñ³`ííÿ
ñâ³`òó.
ßêùî º òàêà ïîòðåáà, éîìó äîïîìàãàº ñï³âàòè äèÿêîí àáî õîð. Óñ³
â³äïîâ³äàþòü: Ïðèéä³òå, ïîêëîí³ìîñü. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñï³âó âñ³ ñòàþòü íà êîë³íà ³ äåÿêèé ÷àñ ó òèø³ âøàíîâóþòü Õðåñò. Ó öåé ÷àñ ñâÿùåíèê
ñòî¿òü, òðèìàþ÷è Õðåñò ï³äíåñåíèì. Äàë³ ñâÿùåíèê â³äêðèâàº ïðàâó
ñòîðîíó Õðåñòà ³ çíîâó, ï³äíîñÿ÷è Õðåñò, ñï³âàº: Îñü – äåðåâî Õðåñòà,
ïîò³ì óñå â³äáóâàºòüñÿ, ÿê ³ ðàí³øå. Íàðåøò³ â³í â³äêðèâàº Õðåñò
ïîâí³ñòþ ³ âòðåòº ñï³âàº Îñü – äåðåâî Õðåñòà, äàë³ âñå â³äáóâàºòüñÿ, ÿê
ïåðøîãî ðàçó.
ТРЕТЯ ЧАСТИНА:
СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ

²ç ñêëàäåíèìè ðóêàìè ñâÿùåíèê ãîëîñíî ìîâèòü:

Ñïàñå`ííèìè çà`ïîâ³äÿìè íà`â÷åí³ * ³ áîæå`ñòâåííîþ
íàñòàíî`âîþ íàòõíå`í³, * îñì³`ëþºìîñÿ âçèâà`òè:

Отче наш, що єси на небесах...
C. Âè`çâîëè íàñ, ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè, â³ä óñÿ`êîãî çëà
³ îáäàðó`é ìè`ëîñòèâî íà`ø³ äí³ ìè`ðîì, ùîá ç äîïîìî`ãîþ Òâîãî` ìèëîñå`ðäÿ ìè çàâæäè` áóëè` â³`ëüí³ â³ä ãð³õà`
òà áåçïå`÷í³ â³ä óñÿ`êîãî ñóì’ÿòòÿ`, î÷³`êóþ÷è áëàæå`ííó
íàä³`þ ³ ïðèøå`ñòÿ íà`øîãî Ñïàñè`òåëÿ ²ñó`ñà Õðèñòà`.
B. Бо Твоє Царство і сила, і слава навіки.
Ñâÿùåíèê ç³ ñêëàäåíèìè ðóêàìè òèõî ìîâèòü:

Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, * íåõà`é ïðèéíÿòòÿ` Ò³`ëà é Êðî`â³ Òâîº`¿ * íå íàêëè`÷å íà ìå`íå ñóä ³ â³`÷íå îñó`äæåííÿ, *
àëå` çàâäÿêè` Òâîº`ìó ìèëîñå`ðäþ íåõà`é îõîðîíÿ`º ìåíå` * òà ë³êó`º ìîþ` äó`øó é ò³`ëî.
Ñâÿùåíèê ïðåêëîíÿº êîë³íî, áåðå ìàëó ãîñò³þ ³, òðèìàþ÷è ¿¿ òðîõè ï³äíåñåíîþ íàä äàðîíîñèöåþ, çâåðíóâøèñü äî ëþäåé, ãîëîñíî êàæå:

Îñü À`ãíåöü Áî`æèé, ùî áåðå` ãð³õè` ñâ³`òó. * Áëàæå`íí³ ò³,
ùî íà òðà`ïåçó À`ãíöÿ ïîêëè`êàí³.
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² ðàçîì ³ç ëþäüìè â îäèí ãîëîñ ìîâèòü:

Ãî`ñïîäè, ÿ íå äîñòî`éíèé, ùîá Òè ïðèéøî`â äî ìå`íå, *
àëå` ñêàæè` ëèøå` ñëî`âî, ³ îäó`æàº äóøà` ìîÿ`.
Ñâÿùåíèê, çâåðíåíèé äî â³âòàðÿ, ç ïîøàíîþ ñïîæèâàº Õðèñòîâå Ò³ëî,
òèõî ïðîìîâëÿþ÷è:

Тіло Христа нехай береже мене на вічне життя.
Äàë³ ñâÿùåíèê ðîçäàº â³ðíèì ñâÿòå Ïðè÷àñòÿ. Ï³ä ÷àñ Ïðè÷àñòÿ ìîæíà
ñï³âàòè Ïñ 22 (21) àáî â³äïîâ³äí³ ï³ñí³.
Êîëè Ïðè÷àñòÿ âæå ðîçäàíî, äèÿêîí àáî ³íøèé â³äïîâ³äíèé ñëóæèòåëü
â³äíîñèòü äàðîíîñèö³ äî ì³ñöÿ, ïðèãîòîâëåíîãî ïîçà õðàìîì, àáî, ÿêùî
öüîãî âèìàãàþòü îáñòàâèíè, êëàäå ¿õ ó äàðîõðàíèòåëüíèöþ.
Ïîò³ì ñâÿùåíèê ìîâèòü: “Ìîë³ìîñÿ” ³ ï³ñëÿ êîðîòêî¿ ïàóçè ìîâèòü ìîëèòâó ï³ñëÿ Ïðè÷àñòÿ.

`
Âñåìîãó`òí³é, â³÷íèé
Áî`æå, Òè
`
áëàãîñëîâå`ííîþ ñìå`ðòþ òà âîñêðåñ³ííÿì Õðèñòî`âèì
îáäàðóâà`â íàñ íîâè`ì æèòòÿ`ì, † çáåðåæè` â íàñ ïëîäè`
ñâîãî` ìèëîñå`ðäÿ * ³ â÷èíè`, ùîá ìè, áåðó÷è` ó`÷àñòü ó
ö³é òà`éí³, çàâæäè` æèëè` ó ïîêëîí³`íí³ Òîá³`. ×å`ðåç
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Àì³íü.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

ПРОЦЕСІЯ ДО ГОСПОДНЬОГО ГРОБУ

Çã³äíî ç áàãàòîâ³êîâîþ òðàäèö³ºþ, ó Âåëèêó Ï’ÿòíèöþ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
Ë³òóðã³¿ Ãîñïîäí³õ Ñòðàñòåé, Ïðåñâÿòà ªâõàðèñò³ÿ ïåðåíîñèòüñÿ äî
Ãîñïîäíüîãî Ãðîáó é âèñòàâëÿºòüñÿ äëÿ àäîðàö³¿.
Ó êàïëèö³ Ãîñïîäíüîãî Ãðîáó ïîâèíåí áóòè â³âòàð, õî÷à á ïåðåíîñíèé, ³ äàðîõðàíèòåëüíèöÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ Ïðåñâÿòî¿ ªâõàðèñò³¿.
Ìîíñòðàíö³þ, ïîêðèòó âåëüîíîì, ìîæíà âèñòàâèòè íà â³âòàð³ ÷è íà
òðîí³, ÿêèé ïîâèíåí áóòè âì³ùåíèé á³ëÿ â³âòàðÿ.
Óñ³ äåêîðàö³éí³ åëåìåíòè ³ ñâ³òëî ïîâèíí³ ñêåðîâóâàòè óâàãó â³ðíèõ íà
Ïðåñâÿòó ªâõàðèñò³þ, ÿêà º Ïàì’ÿòêîþ ïðî Ñìåðòü òà Õðèñòîâå Âîñêðåñ³ííÿ, à íå íà ô³ãóðó Õðèñòà, êîòðèé ëåæèòü ó ãðîá³.
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Ïî ìîëèòâ³ ï³ñëÿ Ïðè÷àñòÿ Ïðåñâÿòó ªâõàðèñò³þ âèñòàâëÿºòüñÿ íà
â³âòàð³ â ìîíñòðàíö³¿, ÿêà ïîêðèâàºòüñÿ ïðîçîðèì á³ëèì âåëüîíîì.
Ñâÿùåíèê íàêëàäàº êàäèëî äî êàäèëüíèö³, ñòàº íà êîë³íà òà îêàäæóº
Ïðåñâÿòó ªâõàðèñò³þ, ïîò³ì â óðî÷èñò³é ïðîöåñ³¿ ïåðåíîñèòü ¯¿ äî Ãîñïîäíüîãî Ãðîáó. Ï³ä ÷àñ ïðîöåñ³¿ ñï³âàºòüñÿ ï³ñíÿ ïðî Ñòðàñò³ Ãîñïîäí³,
íàïð. “Ãîñïîäè, ²ñóñå ìèëèé”.
Ï³ñëÿ âèñòàâëåííÿ Ïðåñâÿòî¿ ªâõàðèñò³¿ â Ãîñïîäíüîìó Ãðîá³, ñâÿùåíèê
îêàäæóº ¯¿ é ï³ñëÿ õâèëèííîãî ìîâ÷àííÿ ïðîìîâëÿº íàñòóïíó ìîëèòâó:

`
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, íà`øå âîñêðåñ³ííÿ
³ æèòòÿ`,
`
`
âîçäâè`ãíè íàñ ç ãðî`áó ãð³õ³â, íàâ³äàé ³ íàïî`âíè íàñ
äóõî`âíîþ ñè`ëîþ. † Â÷èíè`, ùîá ìè, çì³`öíåí³ â³`ðîþ,
íàä³`ºþ òà ëþáî`â’þ, ìîãëè` ç³ âñ³ìà` Ñâÿòè`ìè îñÿãíó`òè
âå`ëè÷ Òâîº`¿ ëþáî`â³. * Òè íàñ òàê âîçëþáè`â, ùî çàðà`äè
íàñ ïðèéíÿ`â õðå`ñíó ñìåðòü, ùîá æî`äíà ëþäè`íà, ÿêà`
â³`ðóº â Òå`áå, íå çàãè`íóëà, àëå` ìà`ëà æèòòÿ` â³`÷íå.
Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³. Àì³íü.
Ï³ñëÿ êîðîòêî¿ àäîðàö³¿ â òèø³ ñâÿùåíèê ³ ì³í³ñòðàíòè éäóòü äî ñàêðèñò³¿. Àäîðàö³ÿ Ïðåñâÿòî¿ ªâõàðèñò³¿ â Ãîñïîäíüîìó Ãðîá³ òðèâàº äî
ïî÷àòêó Ïàñõàëüíî¿ Â³ã³ë³¿.
Ï³ñëÿ â³äïðàâè ç â³âòàðÿ çí³ìàºòüñÿ îáðóñ. Â³âòàð çàëèøàºòüñÿ í³÷èì íå
ïðèêðèòèé, íà íüîìó ìîæíà ïîñòàâèòè ëèøå Õðåñò ç äâîìà àáî ÷îòèðìà ñâ³÷êàìè. Õòî â ï³ñëÿîá³äí³é ÷àñ áðàâ ó÷àñòü â óðî÷èñò³é â³äïðàâ³, òîé
íå ìîâèòü Âå÷³ðí³ ç áðåâ³àð³ÿ.
ßêùî íåìàº ïðîöåñ³¿ äî Ãîñïîäíüîãî Ãðîáó, áåçïîñåðåäíüî ïî ìîëèòâ³ ï³ñëÿ
Ïðè÷àñòÿ ñâÿùåíèê â³äñèëàº ëþäåé. Ïåðåä ðîç³ñëàííÿì äèÿêîí, àáî, çà éîãî
â³äñóòíîñò³, ñàì ñâÿùåíèê ìîæå ïðîìîâèòè çàêëèê: “Ñõèë³òü âàø³ ãîëîâè
äëÿ áëàãîñëîâåííÿ”, ï³ñëÿ ÷îãî ñâÿùåíèê, ñòîÿ÷è îáëè÷÷ÿì äî ëþäåé ç ïðîñòÿãíóòèìè íàä íèìè ðóêàìè, ìîâèòü íàñòóïíó ìîëèòâó íàä ëþäüìè:

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: íåõà`é ùå`äðå áëàãîñëîâå`ííÿ ç³`éäå
íà Òâ³é íàðî`ä, êîòðè`é âøàíî`âóº ñïî`ìèí ñìå`ðò³ Òâîãî`
Ñè`íà ³ íàä³`ºòüñÿ íà ñâîº` âîñêðåñ³`ííÿ; † â³äïóñòè` éîìó`
ïðîâè`íè, óä³ëè` ðîçðà`äè, óêð³ïè` éîãî` ó ñâÿò³`é â³`ð³ * òà
çàáåçïå`÷ éîìó` â³`÷íå ñïàñ³`ííÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî. Àì³íü.
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Ó Âåëèêó Ñóáîòó Öåðêâà ïåðåáóâàº á³ëÿ Ãîñïîäíüîãî Ãðîáó, ðîçäóìóþ÷è íàä Ñòðàñòÿìè, ñìåðòþ Õðèñòà òà íàä Éîãî ç³øåñòÿì ó â³äõëàíü.
УВЕЧЕРІ 16 КВІТНЯ

ПАСХАЛЬНА ВІГІЛІЯ У СВЯТУ НІЧ
(біл)
Âñ³ îáðÿäè Ïàñõàëüíî¿ â³ã³ë³¿ â³äáóâàþòüñÿ âíî÷³. Íå ìîæíà ïî÷èíàòè ¿õ ðàí³øå í³æ íàñòàíå í³÷ ³ òðåáà çàê³í÷èòè ¿õ ïåðåä
ñâ³òàíêîì.
I. ЛІТУРГІЯ СВІТЛА
ОСВЯЧЕННЯ ВОГНЮ ТА ПРИГОТУВАННЯ ПАСХАЛУ

Äîðîã³` áðàòè`! Â öþ ïðåñâÿòó` í³÷, â ÿêó` íàø Ãîñïî`äü
²ñó`ñ Õðèñòî`ñ ïåðåéøî`â â³ä ñìå`ðò³ äî æèòòÿ`, Öå`ðêâà
çàêëèêà`º ñâî¿`õ ä³òå`é, ðîçïîðî`øåíèõ ïî âñüî`ìó ñâ³`ò³,
ùîá âîíè` ç³áðà`ëèñÿ íà ÷óâà`ííÿ òà ìîëè`òâó. ßêùî` òàê
áó`äåìî âøàíî`âóâàòè ïà`ì’ÿòü Ãîñïî`äíüî¿ Ïà`ñõè,
ñëó`õàþ÷è Áî`æå Ñëî`âî òà çâå`ðøóþ÷è ñâÿò³` òà`éíè,
ìî`æåìî íàä³`ÿòèñÿ, ùî ìà`òèìåìî ó`÷àñòü ó ïåðåìî`ç³
Õðèñòà` íàä ñìå`ðòþ òà ðà`çîì ç Íèì áó`äåìî æè`òè
â Áî`ãîâ³.
Освячення вогню
Ìîë³`ìîñÿ. Òè ÷å`ðåç ñâî`ãî Ñè`íà îáäàðóâà`â Òâî¿`õ
â³`ðíèõ ñâ³`òëîì ñâîº`¿ ñëà`âè, îñâÿòè` @ öåé íîâè`é
âîãî`íü ³ öè`ìè âåëèêî`äí³ìè ñâÿòà`ìè ðîçïàëè` â íàñ
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òàêå` âåëè`êå ïðà`ãíåííÿ íå`áà, ùîá ìè ç ÷è`ñòèì ñå`ðöåì
ä³éøëè` äî ñâÿò îäâ³`÷íîãî ñâ³`òëà. ×å`ðåç Õðèñòà`,
Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Àì³íü.
Ï³ñëÿ îñâÿ÷åííÿ íîâîãî âîãíþ îäèí ç ì³í³ñòðàíò³â ïðèíîñèòü ïàñõàë, ³,
òðèìàþ÷è éîãî, ñòàº ïåðåä ñâÿùåíèêîì. Íà ïàñõàë³ ñâÿùåíèê êðåñëèòü
õðåñíå çíàìåííÿ, íàä õðåñòîì – ãðåöüêó ë³òåðó Àëüôà, ï³ä õðåñòîì –
ë³òåðó Îìåãà, à íà ÷îòèðüîõ ïîëÿõ ì³æ ïîïåðå÷êàìè õðåñòà – öèôðè ïîòî÷íîãî ðîêó. Âîäíî÷àñ â³í ãîëîñíî é âèðàçíî ìîâèòü:

“I” Õðèñòî`ñ â÷î`ðà é ñüîãî`äí³
“—” Ïî÷à`òîê ³ Ê³íå`öü
“A” À`ëüôà
“W” ³ Îìå`ãà
“2” Éîìó` íàëå`æèòü ÷àñ
“0” ³ â³`÷í³ñòü
“2” Éîìó` ñëà`âà é ïàíóâà`ííÿ
“2” íà â³`êè â³`÷í³. Àì³`íü
Ï³ñëÿ íàêðåñëåííÿ õðåñòà òà ³íøèõ çíàê³â ñâÿùåíèê ìîæå âì³ñòèòè
ï’ÿòü ñèìâîë³÷íèõ öâÿõ³â ó ôîðì³ õðåñòà, ïðè öüîìó ãîëîñíî êàæó÷è:

1. Ñâî¿`ìè ñâÿòè`ìè ðà`íàìè,
2. ùî ñÿ`þòü ñëà`âîþ,
3. íåõà`é íàñ ïèëüíó`º
4. òà çáåðåæå`
5. Ãîñïî`äü Õðèñòî`ñ. Àì³`íü.

1
4 2 5
3

Òåïåð ñâÿùåíèê çàïàëþº ïàñõàë â³ä íîâîãî âîãíþ, ãîëîñíî êàæó÷è:
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Íåõà`é ñâ³`òëî Õðèñòà`, ñëà`âíî âîñêðå`ñëîãî, ðîçïîðî`øèòü òå`ìðÿâó íà`øèõ ñåðäå`öü òà ïî`ìèñë³â.
ПРОЦЕСІЯ

Á³ëÿ áðàìè õðàìó äèÿêîí çàòðèìóºòüñÿ, ï³äíîñèòü ïàñõàë ³ ñï³âàº:

Ñâ³`òëî Õðèñòî`âå. Богу подяка.
Ãîëîâíèé ñëóæèòåëü çàïàëþº ñâîþ ñâ³÷êó â³ä ïàëàþ÷îãî ïàñõàëó.
Äèÿêîí ïåðåõîäèòü äî ñåðåäèíè õðàìó, çàòðèìóºòüñÿ, ï³äíîñèòü ïàñõàë ³
âäðóãå ñï³âàº: Ñâ³òëî Õðèñòîâå. Áîãó ïîäÿêà. Óñ³ çàïàëþþòü ñâ³÷êè â³ä
ïàëàþ÷îãî ïàñõàëó, ïîäàþ÷è âîãîíü îäèí îäíîìó. Êîëè äèÿêîí ïðèéäå äî
â³âòàðÿ, ñòîÿ÷è, ïîâåðíóòèé äî ëþäåé, âòðåòº ï³äíîñèòü ïàñõàë ³ ñï³âàº:
Ñâ³òëî Õðèñòîâå. Áîãó ïîäÿêà.
ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ, ДОВША ФОРМА

(Âåëèêîäíº ïîñëàííÿ ìîæíà òàêîæ âèêîíàòè ó ñêîðî÷åí³é ôîðì³).

Ëèêó`é âæå, à`íãåëüñüêå âî¿` íñòâî íåáå`ñíå; * íåõà`é
âîçâåñåëÿ`òüñÿ áîæå`ñòâåíí³ òà`éíè; * ³ ïðî Öàðÿ`
âåëè`÷íó ïåðåìî`ãó * ñó`ðìà õàé ñïîâ³ñòè`òü äîâãîæäà`íà. * Íåõà`é ³ òâåðäü âîçðà`äóºòüñÿ, îïðîì³`íåíà
òàêè`ì âåëè`êèì ñÿ`éâîì, * ³ îñâ³`òëåíà áëè`ñêîì â³`÷íîãî
Öàðÿ`, * ³ âåñü ñâ³ò íåõà`é â³ä÷ó`º, ùî òå`ìðÿâà â³ä íüî`ãî
â³äñòóïè`ëà. * Õàé òåæ ðàä³`º Ìà`òè Öå`ðêâà, * îçäî`áëåíà ïðîì³`ííÿì òàêî`ãî ñâ³`òëà; * à öÿ ñâÿòè`íÿ íåõà`é
çàëóíà`º * ìîãó`òí³ì ãî`ëîñîì íàðî`äó.

(Òîìó` ïðî`øó âàñ, íàéìèë³`ø³ áðà`òòÿ, * êîòð³` ñòî¿òå` òóò,
çàõî`ïëþþ÷èñü ÿ`ñí³ñòþ öüîãî` ñâÿòî`ãî ñâ³`òëà: * ðà`çîì ç³
ìíî`þ çàêëèêà`éòå ìèëîñå`ðäÿ Âñåìîãó`òíüîãî Áî`ãà. *
Ùîá Òîé, õòî íå çà ìî¿` çàñëó`ãè * äî ÷èñëà` Ëåâè`ò³â
áëàãîâîëè`â ìåíå` çà÷è`ñëèòè, * âëè`âøè â ìå`íå ñâ³`òëî
ñâîãî` ñÿ`éâà, * ñïîì³`ã äîïî`âíèòè ñëà`âó ö³º`¿ ñâ³`÷êè.)
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Ñ. Ãîñïî`äü ç âà`ìè. Â. ² ç äó`õîì òâî¿`ì. Ñ. Óãî`ðó ñåðöÿ`. Â. Ï³äíî`ñèìî ¿õ äî Ãî`ñïîäà. Ñ. Ïîäÿ`êó ñêëàäà`éìî
Ãî`ñïîäó Áî`ãó íà`øîìó. Â. Äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå.
Âî³`ñòèíó äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, * íåçðè`ìîãî Áî`ãà,
Îòöÿ` Âñåìîãó`òíüîãî, * ³ Éîãî` ªäèíîðî`äíîãî Ñè`íà,
Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, * ç óñ³º`¿ ñè`ëè ðî`çóìó
³ ñå`ðöÿ ñï³`âîì ïðîñëàâëÿ`òè. * Â³í çà íàñ ïðåäâ³`÷íîìó
Îòöþ` ñïëàòè`â áîðã Àäà`ìà * ³ ïðàäà`âíüî¿ âèíè` áîðãîâè`é çà`ïèñ ñòåð æåðòî`âíîþ êðî`â’þ.
Áî îöå` ïàñõà`ëüí³ ñâÿòà`, ï³ä ÷àñ ÿêè`õ âáèâà`ºòüñÿ òîãî`
³`ñòèííîãî À`ãíöÿ, * êðî`â’þ ÿêî`ãî îñâÿ`÷óþòüñÿ äîì³`âêè
â³`ðíèõ. * Öå òà í³÷, ó ÿêó` êîëè`ñü íà`øèì áàòüêà`ì, ñèíà`ì
²çðà`¿ëÿ, âè`âåäåíèì ç ªãè`ïòó, * ìî`ðå ×åðâî`íå ïî ñóõî`ìó
äí³ Òè ïåðåéòè` äîçâî`ëèâ. * Àäæå` öå òà í³÷, ùî ðîçñ³`ÿëà
òå`ìðÿâó ãð³õ³`â * ñòîâïà` âîãíÿíî`ãî ñâ³`òëîì. * Öå òà í³÷,
ÿêà` ñüîãî`äí³ ïî âñüî`ìó ñâ³`ò³ â³`ðóþ÷èì ó Õðèñòà`, * ðîçä³`ëåíèì ìèðñüêè`ìè ïîðî`êàìè òà ï³òüìî`þ ãð³õà`, *
áëàãîäà`òü ïîâåðòà`º ³ ïðèëó÷à`º ¿õ äî ñâÿ`òîñò³. * Öå òà í³÷,
ó ÿêó`, çíè`ùèâøè ïó`òà ñìå`ðò³, * Õðèñòî`ñ ³ç â³`äõëàí³ âè`éøîâ ïåðåìî`æöåì. * Ïðîòå` í³÷î`ãî áè íàì íå äàëî` íàðî`äæåííÿ, * ÿêáè` ìè íå áóëè` â³äêó`ïëåí³. Î, ÿêà` æ ïðåäè`âíà
ñè`ëà Òâîº`¿ äîáðîòè` äî íàñ! * Î, ÿêà` íåçáàãíå`ííà ì³öü
Òâîº`¿ ëþáî`â³: * ùîá â³äêóïè`òè íåâ³`ëüíèêà, Ñè`íà ñâîãî`
Òè âè`äàâ! * Î, ä³`éñíî íåîáõ³`äíèì áóâ ãð³õ Àäà`ìà, *
çíè`ùåíèé Õðèñòî`âîþ ñìå`ðòþ! * Î, ùàñëè`âà ïðîâè`íà,
ÿêà` óäîñòî`¿ëàñü ìà`òè òàêî`ãî âåëè`êîãî Â³äêóïè`òåëÿ! *
Î, âî³`ñòèíó áëàæå`ííà í³÷, * ºäè`íà, ÿêà` áóëà` ã³`äíà ï³çíà`òè ÷àñ ³ ãîäè`íó, êîëè` Õðèñòî`ñ âîñêðå`ñ ³ç ìå`ðòâèõ! Öå òà
í³÷, ïðî ÿêó` íàïè`ñàíî: * à í³÷, ÿê äåíü, çàÿñí³`º: * ³ í³÷
áó`äå ìåí³` ñâ³`òëîì òà ðà`ä³ñòþ. * Îñâÿ`÷óþ÷à ñè`ëà ö³º`¿ íî`÷³
â³ääàëÿ`º çëî`÷èíè, * çìèâà`º ïðîâè`íè, * ïîâåðòà`º íåâè`í-
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í³ñòü óïà`ëèì, ³ îïå÷à`ëåíèì ðà`ä³ñòü; * íè`ùèòü íåíà`âèñòü, * áóäó`º çëà`ãîäó ³ ñîêðóøà`º öà`ðñòâà. Òîæ â öþ í³÷
áëàãîäà`òíó * ïðèéìè`, ñâÿòè`é Î`ò÷å, âå÷³`ðíþ æå`ðòâó
ïðîñëà`âëåííÿ, * ÿêó` Òîá³` â óðî÷è`ñòîìó ïðèíî`øåíí³ ö³º`¿
ñâ³`÷êè – ç ïëî`äó ïðà`ö³ áäæ³ë * ðóêà`ìè ñâî¿`õ ñëóã ñêëàäà`º
ñâÿòà` Öå`ðêâà. Ìè âæå çíà`ºìî çíà`÷åííÿ ö³º`¿ âîñêîâî`¿
êîëî`íè, * ÿêó` íà Áî`æó ñëà`âó çàïàëè`ëî áëèñêó`÷å ïî`ëóì’ÿ. * Âîíî` õî÷ ³ ä³`ëèòüñÿ íà ÷àñòè`íè, * íå çàçíàº`
îäíà`ê çáè`òêó, ïîñèëà`þ÷è ñâ³`òëî. * Áî æè`âèòüñÿ âîíî`
ñòðó`ìåíÿìè âî`ñêó, * ÿêè`é áäæîëà` äàëà` äëÿ öüî`ãî ö³`ííîãî ñâ³`òî÷à. Î, âî³`ñòèíó áëàæå`ííà í³÷, * ó ÿêó` ºäíà`ºòüñÿ íåáå`ñíå ç çåìíè`ì * òà áîæå`ñòâåííå ç ëþäñüêè`ì. Áëàãà`ºìî æ Òåáå`, Ãî`ñïîäè: * íåõà`é öÿ ñâ³`÷êà, îñâÿ`÷åíà íà
ñëà`âó Òâîãî` ²`ìåí³, * ïàëà`º áåçóñòà`ííî, ùîá ðîçñ³`ÿòè
òå`ìðÿâó ö³º`¿ íî`÷³. * ², ïðè`éíÿòà Òîáî`þ ÿê àðîìà`ò áëàãè`é, * íåõà`é âîíà` ç’ºäíà`ºòüñÿ ç íåáå`ñíèìè ñâ³òè`ëàìè. *
Õàé ¿¿` ïî`ëóì’ÿ çóñòð³`íå çîðþ` äîñâ³`òíþ, * öþ çîðþ`, ÿêà` íå
çíà`º çà`õîäó * – Õðèñòà`, Òâîãî` Ñè`íà, ùî, ïîâåðíó`âøèñü ³ç
â³`äõëàí³, * ÿ`ñíî çàñÿ`ÿâ ðî`äó ëþäñüêî`ìó * ³ æèâå` é öàðþ`º
íà â³`êè â³`÷í³. Àì³íü.
Âñ³ ãàñÿòü ñâ³÷êè
ДРУГА ЧАСТИНА: ЛІТУРГІЯ СЛОВА

Äîðîã³` áðàòè` ³ ñå`ñòðè! Ï³`ñëÿ óðî÷è`ñòîãî ïî÷à`òêó
Ïàñõà`ëüíî¿ Â³ã³`ë³¿ â ìè`ð³ ñå`ðöÿ ñëó`õàéìî çà`ðàç
Áî`æîãî Ñëî`âà. Ðîçäó`ìóéìî, ÿê Áîã ó ìèíó`ëîìó
âè`çâîëèâ ñâ³é íàðî`ä ³ ÿê ç³ñëà`â íàì ñâîãî` Ñè`íà,
íà`øîãî Ñïàñè`òåëÿ. Ìîë³`ìîñÿ, ùîá íàø Áîã äàâ íàì
ïî`âíó ó`÷àñòü ó ïàñõà`ëüíîìó ä³`ë³ ñïàñ³`ííÿ.
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Ó Ïàñõàëüíó Â³ã³ë³þ ïðîïîíóºòüñÿ äåâ’ÿòü ÷èòàíü, òîáòî ñ³ì ç³
Ñòàðîãî Çàâ³òó ³ äâà ç Íîâîãî. ßêùî ïðîìîâëÿþòü çà öèì îáñòàâèíè, ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ, ÷èñëî ÷èòàíü ìîæå áóòè çìåíøåíå.
Ïðîòå íåõàé áóäå ì³í³ìàëüíî òðè ÷èòàííÿ ç³ Ñòàðîãî Çàïîâ³òó, ó
êðàéí³õ âèïàäêàõ ëèøå äâà, ïåðåä Àïîñòîëîì ³ ªâàíãåë³ºì. Îäíàê
íåõàé í³êîëè íå ïðîïóñêàºòüñÿ ÷èòàííÿ ç Êíèãè Âèõîäó ïðî ïåðåõ³ä ÷åðåç ×åðâîíå ìîðå (òðåòº ÷èòàííÿ).
ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Бут 1, 1 – 2, 2

×èòà`ííÿ ç Êíè`ãè Áóòòÿ`
Â íà÷à`ë³ ñîòâîðè`â Áîã íå`áî é çå`ìëþ. Çåìëÿ` æ áóëà` ïóñòà` é ïîðî`æíÿ òà é òå`ìðÿâà áóëà` íàä ïîâå`ðõíåþ áåçî`äí³, à äóõ Áî`æèé øèðÿ`â
íàä ïîâå`ðõíåþ âîä. ² ñêàçà`â Áîã: «Íåõà`é áó`äå ñâ³`òëî!» ² íàñòà`ëî
ñâ³`òëî. ² ïîáà`÷èâ Áîã ñâ³`òëî, ùî âîíî` äî`áðå òà é â³ää³ëè`â Áîã ñâ³`òëî
³ â³ä òå`ìðÿâè. Íàçâà`â æå Áîã ñâ³`òëî – äåíü, à òå`ìðÿâó íàçâà`â í³÷. ²
áóâ âå`÷³ð ³ áóâ ðà`íîê – äåíü ïå`ðøèé. ² ñêàçà`â Áîã: «Íåõà`é ñòà`íåòüñÿ
òâåðäü ïîñåðå`äèí³ âîä ³ íåõà`é âîíà` â³ää³ëÿ`º âî`äè â³ä âîä!» ² çðîáè`â
Áîã òâåðäü ³ â³ää³ëè`â âî`äè, ùî ï³ä òâå`ðäþ, â³ä âîä, ùî íàä òâå`ðäþ.
Òîæ ñòà`ëîñÿ òàê. ² íàçâà`â Áîã òâåðäü – íå`áî. ² áóâ âå`÷³ð ³ áóâ ðà`íîê –
äåíü äðó`ãèé. ² ñêàçà`â Áîã: «Íåõà`é çáåðó`òüñÿ âî`äè, ùî ï³ä íå`áîì, â
îäíå` ì³`ñöå ³ íåõà`é ç’ÿ`âèòüñÿ ñó`øà». ² òàê ñòà`ëîñÿ. ² íàçâà`â Áîã ñó`øó
– çåìëÿ`, à çá³ð âîä íàçâà`â ìîðÿ`ìè. ² ïîáà`÷èâ Áîã, ùî âîíî` äî`áðå. Áîã
ñêàçà`â: «Íåõà`é çåìëÿ` çðîñòè`òü ðîñëè`íè: òðàâó`, ùî ðîçñ³âà`º
íàñ³`ííÿ, ³ ïëîäî`â³ äåðå`âà, ùî ðî`äÿòü ïëîäè` ç íàñ³`ííÿì, çà ¿`õí³ì
ðî`äîì íà çåìë³`». ² òàê ñòà`ëîñÿ. ² âè`âåëà çåìëÿ` ç ñå`áå ðîñëè`íè: òðàâó`,
ùî ðîçñ³âà`º íàñ³`ííÿ çà ñâî¿`ì ðî`äîì, ³ äåðå`âà, ùî ðî`äÿòü ïëîäè` ç
íàñ³`ííÿì ó íèõ, çà ¿`õí³ì ðî`äîì. ² ïîáà`÷èâ Áîã, ùî âîíî` äî`áðå. ² áóâ
âå`÷³ð ³ áóâ ðà`íîê – äåíü òðå`ò³é. ² ñêàçà`â Áîã: «Íåõà`é áó`äóòü ñâ³òè`ëà
íà òâå`ðä³ íåáå`ñí³é, ùîá â³ää³ëÿ`òè äåíü â³ä íî`÷³ é íåõà`é âîíè` áó`äóòü
çíà`êàìè äëÿ ï³ð ðî`êó, äëÿ äí³â ³ ðîê³`â; íåõà`é áó`äóòü ñâ³òè`ëà íà
òâå`ðä³ íåáå`ñí³é, ùîá îñâ³`òëþâàòè çå`ìëþ». ² òàê ñòà`ëîñÿ. ² çðîáè`â
Áîã äâà âåëè`ê³ ñâ³òè`ëà: ñâ³òè`ëî á³`ëüøå – ïðà`âèòè äíåì, à ñâ³òè`ëî
ìå`íøå – ïðà`âèòè í³`÷÷þ, ³ çî`ð³. ² ïðèì³ñòè`â ¿õ Áîã íà òâå`ðä³ íåáå`ñí³é,
ùîá îñâ³`òëþâàòè çå`ìëþ, òà óïðàâëÿ`òè äíåì ³ í³`÷÷þ ³ â³ää³ëÿ`òè
ñâ³`òëî â³ä òå`ìðÿâè. ² ïîáà`÷èâ Áîã, ùî öå äî`áðå. ² áóâ âå`÷³ð ³ áóâ
ðà`íîê – äåíü ÷åòâå`ðòèé. ² ñêàçà`â Áîã: «Íåõà`é çàêèøà`òü âî`äè
æèâè`ìè ³ñòî`òàìè é íåõà`é ïòà`ñòâî ë³òà`º íàä çåìëå`þ ïîï³`ä òâå`ðäþ
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íåáå`ñíîþ». ² ñîòâîðè`â Áîã âåëè`êèõ ìîðñüêè`õ ïîòâî`ð ³ âñ³ëÿ`ê³ æèâ³`
ñòâîð³`ííÿ, ùî ïî`âçàþòü òà êèøà`òü ó âîä³`, çà ¿`õí³ì ðî`äîì, ³ âñ³ëÿ`êå
ïòà`ñòâî êðèëà`òå çà éîãî` ðî`äîì. ² ïîáà`÷èâ Áîã, ùî âîíî` äî`áðå; ³ áëàãîñëîâè`â ¿õ Áîã, êà`æó÷è: «Áó`äüòå ïë³`äí³ ³ ìíî`æòåñÿ òà íàïîâíÿ`éòå
âî`äó â ìîðÿ`õ, ³ ïòà`ñòâî íåõà`é ìíî`æèòüñÿ íà çåìë³`». ² áóâ âå`÷³ð ³ áóâ
ðà`íîê – äåíü ï’ÿ`òèé. ² ñêàçà`â Áîã: «Íåõà`é çåìëÿ` âè`âåäå ç ñå`áå æèâ³`
`
`
` ³ äè`êèõ çâ³ð³â
`
`
ñòâîð³ííÿ
çà ¿õí³ì
ðî`äîì: ñêîòè`íó, ïëàçóí³â
çà ¿õí³ì
`
`
ðî`äîì». ² ñòà`ëîñÿ òàê. ² ñîòâîðè`â Áîã çåìíè`õ çâ³ð³â çà ¿õí³ì ðî`äîì,
ñêîòè`íó çà ðî`äîì ¿¿`, ³ âñ³õ çåìíè`õ ïëàçóí³`â çà ¿`õí³ì ðî`äîì. ² ïîáà`÷èâ
Áîã, ùî âîíî` äî`áðå. ² ñêàçà`â Áîã: «Óòâîð³`ìî ëþäè`íó íà íàø î`áðàç
³ íà íà`øó ïîäî`áó, ³ íåõà`é âîíà` ïàíó`º íàä ðè`áîþ ìîðñüêî`þ, íàä
ïòà`ñòâîì íåáå`ñíèì, íàä ñêîòè`íîþ, íàä óñ³ìà` çåìíè`ìè çâ³`ðàìè é íàä
óñ³ìà` ïëàçóíà`ìè, ùî ïî`âçàþòü íà çåìë³`» ² ñîòâîðè`â Áîã ëþäè`íó íà
ñâ³é î`áðàç; íà Áî`æèé î`áðàç ñîòâîðè`â ¿¿`; ÷îëîâ³`êîì ³ æ³`íêîþ ñîòâîðè`â ¿õ. ² áëàãîñëîâè`â ¿õ Áîã ³ ñêàçà`â ¿ì: «Áó`äüòå ïë³`äí³ é ìíî`æòåñÿ
³ íàïîâíÿ`éòå çå`ìëþ òà ï³äïîðÿäêî`âóéòå ¿¿` ñîá³`; ïàíó`éòå íàä ðè`áîþ
ìîðñüêî`þ, íàä ïòà`ñòâîì íåáå`ñíèì ³ íàä óñÿ`êèì çâ³`ðîì, ùî
ðó`õàºòüñÿ ïî çåìë³`». Ïî òî`ìó ñêàçà`â Áîã: «Îñü ß äàþ` âàì óñÿ`êó òðàâó`, ùî ðîçñ³âà`º íàñ³`ííÿ ïî âñ³é çåìë³`, òà âñÿ`êå äå`ðåâî, ùî ïðèíî`ñèòü
ïëîäè` ç íàñ³`ííÿì: âîíè` áó`äóòü âàì íà ïîæè`âó. Âñÿ`êîìó æ çåìíî`ìó
çâ³`ðîâ³, âñÿ`êîìó íåáå`ñíîìó ïòà`ñòâó, âñüî`ìó, ùî ïî`âçàº ïî çåìë³` é
ìà`º â ñîá³` æèâó` äó`øó, ß äàþ` íà ïîæè`âó âñÿ`êó çå`ëåíü òðàâ». ² òàê
ñòà`ëîñÿ. ² ïîáà`÷èâ Áîã óñå`, ùî óòâîðè`â áóâ: ³ âîíî` áóëî` äó`æå äî`áðå.
² áóâ âå`÷³ð ³ áóâ ðà`íîê – äåíü øî`ñòèé. Òàê çàê³`í÷åíî íå`áî é çå`ìëþ ç
óñ³ìà` ¿¿` îçäî`áàìè. Áîã çàê³`í÷èâ ñüî`ìîãî äíÿ ñâîº` ä³`ëî, ùî éîãî` òâîðè`â, ³ ñïî÷è`â ñüî`ìîãî äíÿ â³ä óñüî`ãî ñâîãî` ä³`ëà, ùî éîãî` òâîðè`â.
Ñëî`âî Áî`æå.

Пс 104, 1-2а. 5-6. 10 і 12. 13-14. 24 і 35в
Õàé ç³éäå Äóõ Òâ³é ³ â³äíîâèòü çåìëþ.
Благослови, душе моя, Господа! *
Господи, Боже мій, Ти надзвичайно величний!
У велич і красу Ти одягнувся. *
Ти одягаєшся у світло, як в одяг.
Ти заснував землю на твердих основах, – *
вона не захитається на віки вічні.
Безоднею, мов плащем, Ти її покрив. *
На горах зберуться води.
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Õàé ç³éäå Äóõ Òâ³é ³ â³äíîâèòü çåìëþ.

Ти джерела спрямовуєш у потоки, – *
між горами вони протікають.
Над ними поселиться птаство небесне, – *
з-поміж листя подаватимуть голос.
Ти зі своїх горниць напуваєш гори; *
насититься земля Твоїх діл плодами.
Ти вирощуєш траву для худоби †
і зелень на службу людям, *
щоби земля хліб давала.
Які величні Твої діла, Господи! *
Ти все вчинив премудро –
земля сповнена Твоїм творінням. *
Благослови, душе моя, Господа Бога!

Ìîë³`ìîñÿ. Áîæå, Òè ïðåäè`âíî ñîòâîðè`â ëþäè`íó ³ ùå
á³ëüø ïðåäè`âíî ¿¿` â³äêóïè`â, † â÷èíè`, ùîá ìè ñè`ëîþ
äó`õà ÷èíè`ëè î`ï³ð ïðèíà`äàì ãð³õà` * ³ çàñëóæè`ëè íà
îñÿ`ãíåííÿ â³`÷íî¿ ðà`äîñò³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî. Амінь.
ДРУГЕ ЧИТАННЯ

Бут 22, 1-2. 9а. 10-13. 15-18

×èòà`ííÿ ç Êíè`ãè Áóòòÿ`
Òè`ìè äíÿ`ìè Áîã âè`ïðîáóâàâ Àâðàà`ìà. Îòî`æ ñêàçà`â äî íüî`ãî:
«Àâðàà`ìå!» Òîé æå â³äïîâ³`â: «Îñü ÿ!» Áîã ñêàçà`â: «Â³çüìè` ñè`íà
òâîãî`, òâîãî` ºäè`íîãî, ÿêî`ãî ëþ`áèø, ²ñàà`êà, ³ ï³äè` â Ìî`ð³ÿ-êðàé
òà é ïðèíåñè` éîãî` òàì ó âñåïà`ëåííÿ íà îäí³`é ç ã³ð, ùî ¿¿` ß òîá³`
âêàæó`». ßê æå ïðèéøëè` íà ì³`ñöå, ïðî ÿêå` ñêàçà`â éîìó` Áîã, ïðîñòÿãíó`â Àâðàà`ì ñâîþ` ðó`êó é óçÿ`â íîæà`, ùîá ïðèíå`ñòè â æå`ðòâó
ñè`íà ñâîãî`. Òà à`íãåë Ãîñïî`äí³é êëè`êíóâ äî íüî`ãî ç íå`áà ³ ñêàçà`â:
«Àâðàà`ìå, Àâðàà`ìå!» Òîé â³äïîâ³`â: «Îñü ÿ!» ² ñêàçà`â Áîã: «Íå
ïðîñòÿãà`é ðóêè` òâîº`¿ íà õëî`ïöÿ, íå ÷èíè` éîìó` í³÷î`ãî! Òåïå`ð áî
çíà`þ, ùî òè áî¿`øñÿ Áî`ãà, ùî òè íå ïîùàäè`â ñâîãî` ñè`íà, ñâîãî`
ºäè`íîãî, äëÿ Ìå`íå». Àâðàà`ì ï³äâ³`â î`÷³ ñâî¿` é äè`âèòüñÿ: àæ îñü
ïîçà`äó íüî`ãî áàðà`í, çàïëó`òàíèé ó êóùà`õ ðîãà`ìè. Ï³øî`â Àâðàà`ì,
óçÿ`â òîãî` áàðàíà` ³ ïðèí³`ñ éîãî` ó âñåïà`ëåííÿ çà`ì³ñòü ñâîãî` ñè`íà.
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` ãåë æå Ãîñïî`äí³é êëè`êíóâ äî Àâðàà`ìà âäðó`ãå ç íå`áà ³ ñêàçà`â:
Àí
«Êëÿíó`ñÿ Ìíî`þ ñàìè`ì – ñëî`âî Ãîñïî`äíº: çà òå, ùî òè â÷èíè`â öå
³ íå ïîùàäè`â ñè`íà òâîãî`, òâîãî` ºäè`íîãî, ß ïîáëàãîñëîâëþ` òåáå`
âå`ëüìè é äó`æå ðîçìíî`æó òâîº` ïîòî`ìñòâî, ÿê çî`ð³ íà íå`á³, ³ ÿê
ï³ñî`ê, ùî íà áå`ðåç³ ìî`ðÿ. Òâî¿` íàùà`äêè çàéìó`òü ì³ñòà` ñâî¿`õ âîðîã³`â. Ó òâîº`ìó ïîòî`ìñòâ³ áëàãîñëîâëÿ`òüñÿ âñ³ íàðî`äè çåìë³`,
òîìó` ùî òè ïîñëó`õàâ Ìîãî` ãî`ëîñó». Ñëî`âî Áî`æå.
2 РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 16, 5 і 8. 9-10. 11

Âðÿòóé íàñ, Áîæå, Òè – íàøà íàä³ÿ.

Господь – частка мого спадку, Ти – моя доля; *
Ти – Той, хто мою спадщину оберігає.
Я завжди маю Господа перед собою, – *
Він праворуч мене, я не похитнуся.
Через це зраділо моє серце і моє єство звеселилось, *
охоплює впевненість навіть моє тіло,
бо Ти не залишиш душі моєї в шеолі *
і не даси своєму святому побачити тління.
Ти даси мені дорогу життя пізнати, *
повнота радості – у Твоїй присутності,
у Твоїй правиці – *
радість навіки.

Молі`ìîñÿ. Áî`æå, Î`ò÷å óñ³`õ â³`ðóþ÷èõ, Òè âèëèòòÿ`ì
ñâîº`¿ áëàãîäà`ò³ óñèíî`âëåííÿ ïðèìíî`æóºø â óñüî`ìó
ñâ³`ò³ ÷èñëî` ä³òå`é Òâîº`¿ îá³`òíèö³; † ÷å`ðåç ïàñõà`ëüíå
òà`¿íñòâî âèêî`íóºø êëÿ`òâó, äà`íó Òâîº`ìó ñëóç³` Àâðàà`ìîâ³, ÷è`íÿ÷è éîãî` áà`òüêîì óñ³`õ íàðî`ä³â; * äàé
Òâîº`ìó íàðî`äîâ³ ã³`äíî â³äïîâ³`ñòè íà áëàãîäà`òü Òâîãî`
ïîêëè`êàííÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Амінь.
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Вих 14, 15 – 15, 1

×èòà`ííÿ ç Êíè`ãè Âè`õ³ä
(Ðåêîìåíäóºòüñÿ, ùîá ÷èòàííÿ ÷èòàâ òîé, õòî áóäå ñï³âàòè ðåñïîíñîð³éíèé
Ïñàëîì)

Òè`ìè äíÿ`ìè ñêàçà`â Ãîñïî`äü Ìîéñå`ºâ³: «×îãî` ãîëî`ñèø äî Ìå`íå?
Âåëè` ñèíà`ì ²çðà`¿ëÿ, íåõà`é âèðóøà`þòü. Òè æ ï³ä³éìè` òâîþ` ïà`ëèöþ
òà ïðîñòÿãíè` òâîþ` ðó`êó íàä ìî`ðåì ³ ðîçä³ëè` éîãî`, ³ íåõà`é ñèíè` ²çðà`¿ëÿ ñó`øåþ ïðîéäó`òü ÷å`ðåç ñåðå`äèíó ìî`ðÿ. Îñü ß çàêàìåíþ` ñå`ðöå
ºãèïòÿ`í, ³ âîíè` ï³äó`òü çà âà`ìè ñë³`äîì, ³ òîä³` ïîêàæó` íà ôàðàî`í³ ³ íà
âñ³ì éîãî` â³`éñüêó, íà êîë³ñíè`öÿõ ³ íà âå`ðøíèêàõ éîãî` Ìîþ` ñëà`âó.
² âçíà`þòü ºãèïòÿ`íè, ùî ß – Ãîñïî`äü, ÿê ïîêàæó` íà ôàðàî`í³, íà
êîë³ñíè`öÿõ ³ íà âå`ðøíèêàõ éîãî` Ìîþ` ñëà`âó». ² ïîâåðíó`âñÿ òîä³`
à`íãåë Áî`æèé, ùî éøîâ ïîïåðå`ä òà`áîðó ²çðà`¿ëÿ, òà é ñïèíè`âñÿ ïîçà`ä
íèõ; ³ ñòîâï õìà`ðîâèé, ùî éøîâ ïå`ðåä íè`ìè, ñïèíè`âñÿ ïîçà`ä íèõ.
Â³í ñïèíè`âñÿ ïîì³`æ ºãè`ïåòñüêèì òà`áîðîì òà ³çðà`¿ëüñüêèì òà`áîðîì; ³ áóëà` õìà`ðà òå`ìðÿâîþ äëÿ îäíîãî` òà`áîðó ³ ñâ³òè`ëîì äëÿ äðó`ãîãî, òàê, ùî íå íàáëèæà`âñÿ îäè`í òà`á³ð äî äðó`ãîãî âñþ í³÷. ² ïðîñòÿ`ã
Ìîéñå`é ðó`êó íàä ìî`ðåì, ³ â³äãàíÿ`â Ãîñïî`äü ìî`ðå âñþ í³÷ ñè`ëüíèì
ñõ³`äí³ì â³`òðîì, ³ çðîáè`â ìî`ðå ñóõè`ì, ³ âî`äè ðîçä³ëè`ëèñü; ³ ñèíè`
²çðà`¿ëÿ ââ³éøëè` ³ éøëè ñåðåäè`íîþ ìî`ðÿ ïî ñó`ø³; âîäà` áóëà` äëÿ íèõ
ñò³íî`þ ïðàâî`ðó÷ ³ ë³âî`ðó÷. ªãèïòÿ`íè ïîãíà`ëèñü, ³ ðó`øèëè ñë³`äîì çà
íè`ìè âñ³ ôàðàî`íîâ³ êî`í³, êîë³ñíè`ö³ ³ âå`ðøíèêè â ñåðå`äèíó ìî`ðÿ. Â
ðà`í³øíþ ñòîðî`æó ãëÿ`íóâ Ãîñïî`äü ³ç âî`ãíåííîãî òà õìà`ðîâîãî ñòîâïà` íà ºãè`ïåòñüêèé òà`á³ð òà é ñòðèâî`æèâ éîãî`; ïîçàãàëüìî`âóâàâ êîëå`ñà ¿`õí³õ êîë³ñíè`öü, òàê, ùî ö³ ç òðóäî`ì ïðîñóâà`ëèñü íàïåðå`ä. ² çàêðè÷à`ëè ºãèïòÿ`íè: «Âò³êà`éìî â³ä ²çðà`¿ëÿ, áî Ãîñïî`äü âîþ`º çà íüî`ãî
ïðî`òè ºãèïòÿ`í». Òîä³` Ãîñïî`äü ñêàçà`â Ìîéñå`ºâ³: «Ïðîñòÿãíè` ðó`êó
íàä ìî`ðåì, ³ íåõà`é âî`äè õëè`íóòü íàçà`ä, íà ¿`õí³ êîë³ñíè`ö³ ³ íà ¿`õí³õ
âå`ðøíèê³â». ² ïðîñòÿ`ã Ìîéñå`é ðó`êó íàä ìî`ðåì, ³ íà ñâ³òà`íêó âîíî`
ïîâåðíó`ëîñÿ çíî`âó íà ñâîº` çâè÷à`éíå ì³`ñöå; ºãèïòÿ`íè æ, óò³êà`þ÷è,
éøëè éîìó` íàçó`ñòð³÷. Îòà`ê òî êè`íóâ Ãîñïî`äü ºãèïòÿ`í ó ñåðå`äèíó
ìî`ðÿ. Çëèëè`ñü âî`äè çíîâ äîêó`ïè òà é çàòîïè`ëè êîë³ñíè`ö³, âå`ðøíèê³â òà âñå ôàðàî`íîâå â³`éñüêî, ÿêå` óâ³éøëî` çà íè`ìè â ìî`ðå; à`í³
îäè`í ³ç íèõ íå çàëè`øèâñÿ. Ñèíè` æ ²çðà`¿ëÿ éøëè ïî ñó`ø³, ïîñåðå`ä
ìî`ðÿ, ³ âî`äè äëÿ íèõ ñòîÿ`ëè, ÿê ñò³íà`, ïðàâî`ðó÷ ³ ë³âî`ðó÷. Îòà`ê
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âè`ðÿòóâàâ Ãîñïî`äü ó òîé äåíü ²çðà`¿ëÿ ç ðóêè` ºãè`ïåòñüêî¿, ³ ïîáà`÷èâ
²çðà`¿ëü ºãèïòÿ`í ìå`ðòâèìè íà áå`ðåç³ ìî`ðÿ. ² ÿê ïîáà`÷èâ ²çðà`¿ëü, ç
ÿêî`þ ïîòó`ãîþ Ãîñïî`äü ïîáè`â ºãèïòÿ`í, ñòàâ íàðî`ä áîÿ`òèñÿ Ãî`ñïîäà
òà é ïîâ³`ðèâ Ãî`ñïîäó é ñëóç³` éîãî` Ìîéñå`ºâ³. Òîä³` Ìîéñå`é ³ ñèíè`
²çðà`¿ëÿ çàñï³âà`ëè Ãî`ñïîäó îñü ÿêó` ï³`ñíþ:

(Íå ìîâèòüñÿ: Ñëîâî Áîæå)
3 РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Вих 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18

Ñï³âàéìî Áîãó, ñëàâîþ áî âêðèâñÿ.
Заспіваю Господу, бо славою прославився; †
коня і його вершника поверг у море. *
Міць моя та пісня – Господь, Він став мені спасінням.
Це Бог мій, і я Його прославлю, *
Бог батька мого, і я Його буду вихваляти.
Господь – муж воїн, *
Господь –Його Ім’я.
Колісниці фараона та військо його вкинув у море, *
добірні витязі його втопились в Червонім морі.
Безодні їх покрили, *
пішли на дно, неначе камінь.
Твоя правиця, Господи, прославилась у силі, *
Твоя правиця ворога розгромила.
Ти поведеш їх і насадиш на горі спадщини Твоєї *
на місці, яке зготував Ти, Господи, собі для оселі,
у святині, яку Твої руки, Господи, утвердили. *
Господь царює назавжди і навіки.

`
Ìîë³ìîñÿ.
Áî`æå, òà`êîæ ³ íè`í³ ñÿ`þòü ïå`ðåä íà`ìè Òâî¿`
äà`âí³ ÷óäåñà`: † êîëè`ñü Òè ñâîº`þ ñè`ëîþ âè`çâîëèâ îäè`í
íàðî`ä â³ä ïåðåñë³`äóâàíü ôàðàî`íà, ÿâè`âøè ñè`ëó ñâîº`¿ äåñíè`ö³, à íè`í³ ÷å`ðåç âî`äè â³äðî`äæåííÿ âåäå`ø óñ³` íàðî`äè
äî ñïàñ³`ííÿ; * â÷èíè`, ùîá óñå` ëþ`äñòâî óâ³éøëî` äî ÷èñëà`
Àâðàà`ìîâèõ ñèí³`â òà îòðè`ìàëî ã³`äí³ñòü âè`áðàíîãî ³çðà`¿ëüñüêîãî íàðî`äó. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Àì³íü.
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Іс 54, 5-14

ЧЕТВЕРТЕ ЧИТАННЯ

×èòà`ííÿ ç Êíè`ãè ïðîðî`êà ²ñà`¿
Òîé, õòî òåáå` ñòâîðè`â, áó`äå òâî¿`ì æåíèõî`ì, Ãîñïî`äü Ñèë – Éîãî`
²ì’ÿ`. Òâ³é Â³äêóïè`òåëü – Ñâÿòè`é ²çðà`¿ëÿ, ÿêè`é çâå`òüñÿ Áî`ãîì óñ³º`¿
çåìë³`. Íåìî`â ïîêè`íóòó é çàñìó`÷åíó äó`õîì æ³`íêó, Ãîñïî`äü ïðèêëè`÷å òåáå` çíî`âó. «×è æ ìî`æíà æ³`íêó ìîëî`äîù³â â³ä³ñëà`òè?» – êà`æå
Áîã òâ³é. «ß íà êîðî`òêèé ÷àñ òåáå` ïîêè`íóâ, àëå` ç âåëè`êèì ñï³â÷óòòÿ`ì òåáå` ïðèéìà`þ. Ó ïàëê³`ì ãí³`â³ ß íà õâè`ëüêó ñõîâà`â îáëè`÷÷ÿ
Ìîº â³ä òå`áå, àëå` â Ìî¿`é ëþáî`â³ â³`÷í³é ß çæà`ëèâñÿ íàä òîáî`þ», –
êà`æå Ãîñïî`äü, òâ³é Â³äêóïè`òåëü. «Öå äëÿ Ìå`íå òàê ÿê çà äí³â Íî`ÿ:
ÿê ß ïîêëÿ`âñÿ òîä³`, ùî âî`äè Íî`ÿ âæå íå çàòî`ïëÿòü á³`ëüøå çåìë³`,
îòà`ê êëÿíó`ñü òåïå`ð íå ãí³`âàòèñü íà òå`áå ³ íå ñâàðè`òè òåáå` á³`ëüøå.
Ãî`ðè çðó`øàòüñÿ é ãîðáè` ïîõèòíó`òüñÿ, Ìîÿ` æ ëþáî`â â³ä òå`áå íå
â³äñòó`ïèòü, Ì³é ñîþ`ç ìè`ðó íå ïîõèòíå`òüñÿ», – êà`æå Ãîñïî`äü, ÿêè`é
òåáå` æàë³`º. «Î íåùà`ñíà, áó`ðåþ êè`äàíà, áåçóò³`øíà! Îñü ß êëàäó`
îñíî`âè òâî¿` íà ìàëàõ³`ò³, ï³äâà`ëèíè òâî¿` íà ñàïô³`ð³. Çðîáëþ` çóáö³`
òâî¿` ç ðóá³`íó, òâî¿` âîðî`òà ç êà`ìåíÿ ãðàíà`òó, âñþ òâîþ` îãîðî`æó ç ñàìîöâ³`ò³â. Óñ³` òâî¿` ä³`òè áó`äóòü Ãîñïî`äí³ìè ó`÷íÿìè, âåëè`êèé ìèð
áó`äå ïðî`ì³æ ä³`òüìè òâî¿`ìè, íà ñïðàâåäëè`âîñò³ áó`äåø çàñíî`âàíà.
Â³ä ãí³`òó òè áó`äåø äàëå`êî, í³÷î`ãî íå áó`äåø á³`ëüøå áîÿ`òèñÿ; äàëå`êî
é â³ä ñòðàõó`, áî íå íàáëè`çèòüñÿ äî òå`áå». Ñëî`âî Áî`æå.
4 РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 30, 2 і 4. 5-6. 11 і 12а і 13б

Çâåëè÷ó Áîãà, áî ìåíå âîçäâèãíóâ.

Господи, звеличу Тебе, бо Ти мене витяг *
і моїм ворогам не дав насміятися наді мною.
Господи, Ти вивів мою душу з шеолу, – *
Ти врятував мене з-поміж тих, які сходять у могилу.
Співайте Господу, Його побожні, *
пам’ять Його святості прославляйте.
Адже на мить гнів у Нього, †
а на все життя Його благовоління. *
Ввечері плач вселиться, а на ранок – радість.
Почуй, Господи, і мене помилуй! *
Пошли поміч, Господи, мій Боже!
Ти мій плач обернув мені на танець – *
Буду славити Тебе я вічно.
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Молі`ìîñÿ. Âñåìîãó`òí³é, ві`÷íèé Áî`æå, äëÿ ñëà`âè Òâîãî`

²`ìåí³ ïðèìíî`æóé òå, ùî Òè óðî÷è`ñòî îá³öÿ`â ïðàîòöÿ`ì
ç î`ãëÿäó íà ¿`õíþ â³`ðó, † íåõà`é ÷å`ðåç áëàãîäà`òü ñâÿòî`ãî
óñèíî`âëåííÿ çðîñòà`º ÷èñëî` ä³òå`é îá³`òíèö³, * ùîá
Öå`ðêâà áà`÷èëà, ùî òàê áàãà`òî ç òî`ãî, ùî áåç ñó`ìí³âó
î÷³`êóâàëè ñâÿò³` Ñòàðî`ãî Çàâ³`òó, âæå çä³`éñíþºòüñÿ
â íà`ø³ äí³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Амінь.
П’ЯТЕ ЧИТАННЯ

Іс 55, 1-11

×èòà`ííÿ ç Êíè`ãè ïðîðî`êà ²ñà`¿
Òàê ãîâî`ðèòü Ãîñïî`äü: «Âè âñ³ ñïðà`ãë³, éä³òü äî âîäè`, íà`â³òü ³ ò³, â
êîãî` ãðîøå`é íåìà`! ²ä³`òü, êóïó`éòå é ñïîæèâà`éòå! ²ä³`òü, êóïó`éòå áåç
ãðîøå`é, áåç ïëà`òè, âèíî` òà ìîëîêî`! Íàâ³`ùî âè â³äâà`æóºòå ñð³`áëî
íà òå, ùî íå º õë³á, ³ âà`øó ïðà`öþ íà òå, ùî íå íàñè`÷óº? Ñëó`õàéòå
Ìåíå` óâà`æíî, ùîá âè ¿`ëè òå, ùî äî`áðå, ³ ùîá ðîçêîøóâà`ëà ó ñè`òîñò³
âà`øà äóøà`. Ïðèõèë³`òü âà`øå âó`õî ³ ïðèéä³`òü äî Ìå`íå, ñëó`õàéòå,
³ äóøà` âà`øà áó`äå æè`òè! ß óêëàäó` ç âà`ìè ñîþ`ç â³`÷íèé, íåçì³`íí³ ìè`ëîñò³ äëÿ Äàâè`äà. Îñü ß éîãî` ïîñòà`âèâ ñâ³`äêîì äëÿ íàðî`ä³â, êíÿ`çåì ³ âîëî`äàðåì íàðî`ä³â. Îñü òè ïðèêëè`÷åø íàðî`ä, ÿêî`ãî òè íå
çíà`ºø; íàðî`ä, ÿêè`é òåáå` íå çíà`º, ïðèá³æè`òü äî òå`áå çàðà`äè
Ãî`ñïîäà, Áî`ãà òâîãî`, ³ çàðà`äè Ñâÿòî`ãî ²çðà`¿ëåâîãî, áî Â³í òåáå` ïðîñëà`âèâ. Øóêà`éòå Ãî`ñïîäà, äî`êè Â³í äîçâîëÿ`º ñåáå` çíàéòè`! Âçèâà`éòå äî Íüî`ãî, äî`êè Â³í áëè`çüêî! Íåõà`é çëî÷è`íåöü ïîêè`íå ñâîþ`
ïó`òü, ³ ìóæ íåïðà`âèé – ñâî¿` çà`äóìè! Íåõà`é ïîâåðíå`òüñÿ äî Ãî`ñïîäà, ³ Â³í éîãî` ïîìè`ëóº, äî Áî`ãà íà`øîãî, áî Â³í íà ïðî`ùåííÿ ïðåáàãà`òèé. Äóìêè` áî Ìî¿` – íå âà`ø³ äóìêè`, ³ äîðî`ãè âà`ø³ – íå Ìî¿` äîðî`ãè, – ãîâî`ðèòü Ãîñïî`äü. Áî òàê, ÿê íåáåñà` âîçíî`ñÿòüñÿ íàä çåìëå`þ, òàê Ìî¿` äîðî`ãè âîçíî`ñÿòüñÿ íàä âà`øèìè äîðî`ãàìè, ³ äóìêè`
Ìî¿` – íàä âà`øèìè äóìêà`ìè. À`äæå òàê, ÿê äîù ³ ñí³ã ñõî`äèòü ç íå`áà
³ íå ïîâåðòà`ºòüñÿ òóäè`, äî`êè íå íàïî`¿òü çå`ìëþ, ùîá âîíà` çðîñòè`ëà
ïà`ðîñòêè òà äàëà` íàñ³`ííÿ ñ³ÿ÷ó`, ³ õë³á òîìó`, õòî ¿ñòü, îòà`ê ³ Ìîº`
ñëî`âî, ÿêå` âèõî`äèòü ç Ìî¿`õ óñò: íå ïîâåðòà`ºòüñÿ äî Ìå`íå ïîðî`æí³ì, àëå` ÷è`íèòü òå, ùî ß õî`÷ó, äîâå`ðøóº òå, çà ÷èì ß éîãî`
âè`ñëàâ». Ñëî`âî Áî`æå.
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Пс: Іс 12, 2-3. 4бвг. 5-6

Áóäåòå ïèòè ³ç äæåðåë ñïàñ³ííÿ.

Ось Бог – моє спасіння! Я уповаю і не боюся, *
бо Господь моя сила і моя пісня,
Він – моє спасіння! *
Ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння.
Хваліте Господа, *
признавайте Його Ім’я!
Розголосіть між народами про Його діла великі, *
нагадуйте, що Ім’я Його величне!
Співайте Господу, бо він учинив велике; *
нехай про це по всій землі взнають!
Ликуйте й веселіться, мешканці Сіону! *
Бо Святий Ізраїля – великий у твоєму лоні.

`
Ìîë³ìîñÿ.
Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, ºäè`íà íàä³`º
`
ñâ³òó, Òè ãî`ëîñîì ïðîðî`ê³â ïðîâ³ñòè`â òà`éíè, ÿê³`
çä³`éñíþþòüñÿ â íà`ø³ ÷àñè`, † ìè`ëîñòèâî çì³`öíþé
ïðà`ãíåííÿ â³`ääàíîãî Òîá³` íàðî`äó, * áî ò³`ëüêè ç Òâî`ãî
íàòõíå`ííÿ ïîõî`äèòü çðîñòà`ííÿ ÷åñíî`ò Òâî¿`õ â³`ðíèõ.
×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Амінь.
ШОСТЕ ЧИТАННЯ

Вар 3, 9-15. 32 – 4, 4

×èòà`ííÿ ç Êíè`ãè ïðîðî`êà Âàðó`õà.
Ñëó`õàé, ²çðà`¿ëþ, çà`ïîâ³ä³ æèòòÿ`, íàñòîðîæè` âó`õî, ùîá ðîçñó`äêó
íàâ÷è`òèñü. ×îìó`, ²çðà`¿ëþ? ×îìó` ñèäè`ø ó êðà`¿ âîðî`æ³ì? Òè
ç³ñòà`ðèâñÿ ó çåìë³` ÷óæîñòîðî`íí³é, òè ìå`ðòâèìè îïîãà`íèâñÿ, ³
òåáå` çàðàõî`âàíî äî òèõ, õòî â à`ä³. Òè ïîëè`øèâ äæåðåëî` ìó`äðîñò³!
ßêùî` á òè õîäè`â øëÿõî`ì Áî`æèì, òè æèâ áè â³`÷íî â ìè`ð³. Çáàãíè`,
äå çíàííÿ` ³ äå ñè`ëà, äå ðî`çóì, ùîá òîá³` òà`êîæ çíà`òè, äå äîâãîë³`òòÿ, äå æèòòÿ`, äå ñâ³`òëî î÷å`é òà ìèð. Õòî çíàéøî`â ¿¿` ì³`ñöå?
Õòî ââ³éøî`â ó ¿¿` ñêàðáè`? Òà Òîé, õòî â³`äàº âñå, çíà`º ¿¿`; Â³í ðî`çóìîì ñâî¿`ì çâ³`äàâ, – Â³í, ÿêè`é çå`ìëþ óòâå`ðäèâ ïîâ³`êè, ÷îòèðèíî`ãèìè âè`ïîâíèâ ¿¿`; ÿêè`é ïîñèëà`º ñâ³`òëî, – ³ âîíî` éäå, çàêëèêà`º
éîãî`, – ³ âîíî` éîãî` ñëó`õàºòüñÿ ó òðå`ïåò³. Çî`ð³ áëèùà`òü íà ñâî¿`é
âà`ðò³ ³ âåñåëÿ`òüñÿ; ïîêëè`÷å ¿õ, – âîíè` â³äêëèêà`þòüñÿ: «Îñü ìè!»
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² ñâ³`òÿòü ðà`ä³ñíî äëÿ Òî`ãî, õòî ñòâîðè`â ¿õ. Òàêè`é íàø Áîã; í³õòî`
Éîìó` íå ð³`âíèé! Â³í çâ³`äàâ óñ³` äîðî`ãè çíàííÿ` ³ äàâ éîãî` ß`êîâó,
ñëóç³` ñâîº`ìó, ²çðà`¿ëåâ³, óëþ`áëåíöåâ³ ñâîº`ìó. À ïî`ò³ì âîíà` é íà
çåìë³` ç’ÿâè`ëàñü ³ ç ëþäüìè` ïåðåáóâà`ëà. Âîíà` – öå êíè`ãà âåë³`íü
Áî`æèõ, çàêî`í, ùî ïåðåáóâà`º â³`÷íî. Óñ³` ò³, ÿê³` ïèëüíó`þòü ¿¿`,
áó`äóòü æè`òè; à ò³, ÿê³` ¿¿` ïîêèäà`þòü, ïîâìèðà`þòü. Ïîâåðíè`ñü,
ß`êîâå, âõîïè`ñü ¿¿`; ïðîñòó`é äî ¿¿` áëè`ñêó, äî ¿¿` ñâ³`òëà. Íå â³ääàâà`é
³`íøîìó ñâîº`¿ ñëà`âè, ñâî¿`õ ïðèâ³ëå`¿â – íàðî`äîâ³ ÷óæî`ìó! ßê³` æ áî
ìè, ²çðà`¿ëþ, ùàñëè`â³, – áî òå, ùî âãî`äíå Áî`ãîâ³, çíà`íå íàì!
Ñëî`âî Áî`æå.
6 РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 19, 8. 9. 10. 11

Ëèøå ó Òåáå – ñëîâî æèòòºäàéíå.

Господній закон бездоганний, – *
він підкріпляє душу.
Господнє свідчення вірне, – *
воно робить мудрими простодушних.
Господні постанови праведні, – *
вони звеселяють серце.
Господня заповідь чиста, – *
очам дає вона світло.
Господній страх чистий – *
він перебуває навіки.
Господні присуди незмінні, *
всі вони справедливі.
Їх бажають більше від золота – *
від безлічі каменів дорогоцінних,
вони за мед солодші, *
що з вощини стікає.

Ìîë³`ìîñÿ. Áî`æå, Òè çàâæäè` ïðèìíî`æóºø ñâîþ` Öå`ðêâó, çàêëèêà`þ÷è íîâ³` íàðî`äè äî â³`ðè; † â÷èíè` ìè`ëîñòèâî, ùîá ò³, ÿêè`õ Òè îìè`â âî`äàìè Õðå`ùåííÿ, *
ïîñò³`éíî â³ä÷óâà`ëè Òâîþ` îï³`êó. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Амінь.
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Єз 36, 16-17а. 18-28

×èòà`ííÿ ç Êíè`ãè ïðîðî`êà ªçåêè¿`ëà
Íàä³éøëî` äî ìå`íå òàêå` ñëî`âî Ãîñïî`äíº: «Ñè`íó ëþäñüêè`é! Êîëè` ä³ì
²çðà`¿ëÿ æèâ ó ñâî¿`é çåìë³`, â³í ¿¿` îïîãà`íèâ ñâî¿`ìè â÷è`íêàìè é ñâî¿`ìè
ä³ÿ`ííÿìè. Òîä³` ß âè`ëèâ íà íèõ Ì³é ãí³â çà êðîâ, ÿêó` ïðîëèâà`ëè íà
çå`ìëþ, òà çà òå, ùî ïîãà`íèëè ¿¿` ñâî¿`ìè áîââà`íàìè. ² ß ¿õ ïîðîçñ³âà`â
ïî`ì³æ íàðî`äàìè, âîíè` áóëè` ðîçâ³`ÿí³ ïî çå`ìëÿõ. ß ¿õ ñóäè`â çã³`äíî ç
¿`õí³ìè ïóòÿ`ìè ³ çã³`äíî ç ¿`õí³ìè â÷è`íêàìè. Îòà`ê ïîïðèõî`äèëè âîíè`
äî íàðî`ä³â, ³ òàì, êóäè` âîíè` ïðèáóëè`, çíåñëà`âèëè Ìîº` ñâÿòå` ²ì’ÿ`, áî
ïðî íèõ ãîâîðè`ëè: “Îöå` Ãî`ñïîäà íàðî`ä, òà âîíè` ç Éîãî` çåìë³` ãåòü
ñîá³` ï³øëè`!” Àëå` ß çàñòóïè`âñÿ çà Ìîº` ñâÿòå` ²ì’ÿ`, ÿêå` âîíè`, ä³ì
²çðà`¿ëÿ, çíåñëà`âèëè ì³æ íàðî`äàìè, êóäè` ïðèéøëè`. Òîæ ñêàæè`
äî`ìîâ³ ²çðà`¿ëÿ: “Òàê ãîâî`ðèòü Ãîñïî`äü Áîã: Íå çàðà`äè âàñ ß öå
÷èíþ`, äî`ìå ²çðà`¿ëÿ, à çà`äëÿ Ìîãî` ñâÿòî`ãî ²`ìåí³, ÿêå` âè îñêâåðíè`ëè
ì³æ íàðî`äàìè, êóäè` ïðèéøëè`. ß îñâÿ÷ó` Ìîº` âåëè`êå ²ì’ÿ`, çíåñëà`âëåíå ì³æ íàðî`äàìè, ÿêå` âè çíåñëà`âèëè ïîñåðå`ä íèõ; ³ çðîçóì³`þòü
íàðî`äè, ùî ß – Ãîñïî`äü, – ñëî`âî Ãî`ñïîäà Áî`ãà, – êîëè` ÿâëþ` ñåáå`
ñâÿòè`ì ì³æ âà`ìè ïå`ðåä ¿`õí³ìè î÷è`ìà. À`äæå ß çàáåðó` âàñ ç-ì³æ
íàðî`ä³â, ß ïîçáèðà`þ âàñ ç óñ³`õ çåìå`ëü ³ ïðèâåäó` âàñ ó çå`ìëþ âà`øó. ß
îêðîïëþ` âàñ ÷è`ñòîþ âîäî`þ, ³ âè î÷è`ñòèòåñü. ß âàñ î÷è`ùó â³ä óñ³`õ
âà`øèõ ãèäî`ò ³ â³ä óñ³`õ âà`øèõ êóìè`ð³â. ß äàì âàì íîâå` ñå`ðöå, ³ íîâè`é
äóõ âêëàäó` â âà`øå íóòðî`. ß âè`éìó êàì’ÿíå` ñå`ðöå ç âà`øîãî ò³`ëà é
äàì âàì ñå`ðöå ò³ëå`ñíå. ß âêëàäó` â âà`øå íóòðî` äóõ Ì³é ³ â÷èíþ` òàê,
ùî âè áó`äåòå õîäè`òè â Ìî¿`õ çà`ïîâ³äÿõ òà áåðåãòè` é âèêî`íóâàòè Ìî¿`
óñòàíî`âè. Âè æè`òèìåòå â çåìë³`, ÿêó` ß äàâ áàòüêà`ì âà`øèì, ³ áó`äåòå
Ìî¿`ì íàðî`äîì, à ß áó`äó âà`øèì Áî`ãîì”». Ñëî`âî Áî`æå.
7 РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 42, 2-3. 5; 43, 3. 4

Áîãà æèâîãî äóøà ìîÿ ïðàãíå.

Як олень прагне до джерел потоків водних, *
так душа моя прагне до Тебе, Боже.
Прагне душа моя до Бога, Бога живого. *
Коли прийду і з’явлюся перед обличчям Бога?
Згадую про це я і виливаю перед собою свою душу, *
коли ходив я з юрбою, вів їх до Божого дому –
З голосом радості і прослави *
святкового гурту.
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Пошли своє світло *
і свою правду.
Вони мене ведуть і допровадять *
до Твоєї святої гори і в Твої оселі.
І я прийду до Божого жертовника, *
до Бога, радості мого ликування.
Прославлятиму Тебе на арфі, *
Боже, мій Боже!
Àáî, ÿêùî â³äáóâàºòüñÿ Õðåùåííÿ:
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Іс 12, 2-3. 4бвг. 5-6

Áóäåòå ïèòè ³ç äæåðåë ñïàñ³ííÿ.

Ось Бог – моє спасіння! Я уповаю і не боюся, *
бо Господь моя сила і моя пісня,
Він – моє спасіння! *
Ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння.
Хваліте Господа, *
признавайте Його Ім’я!
Розголосіть між народами про Його діла великі, *
нагадуйте, що Ім’я Його величне!
Співайте Господу, бо він учинив велике; *
нехай про це по всій землі взнають!
Ликуйте й веселіться, мешканці Сіону! *
Бо Святий Ізраїля – великий у твоєму лоні.

Ìîë³`ìîñÿ. Áî`æå, íåñê³í÷å`ííà Ñè`ëî ³ â³`÷íå Ñâ³`òëî,
ïîãëÿ`íü ìè`ëîñòèâî íà äèâîâè`æíå òà`¿íñòâî óñ³º`¿
Öå`ðêâè òà ó ìè`ð³ âåðøè` ä³`ëî ñïàñ³`ííÿ ëþ`äñòâà çã³`äíî
ç³ ñâî¿`ìè ñïîêîíâ³`÷íèìè çà`äóìàìè; † íåõà`é óâå`ñü ñâ³ò
ïîáà`÷èòü, ùî Òè ï³äíî`ñèø òèõ, ùî âïà`ëè, â³äðî`äæóºø ñëàáêè`õ ³ ïîâåðòà`ºø óñå` äî ïåðâîçäà`ííî¿ íåïîðî`÷íîñò³ * çàâäÿêè` Õðèñòî`â³, â³ä êîòðî`ãî óñå` ïîõî`äèòü. Êîòðè`é æèâå` ³ öàðþ`º íà â³`êè â³`÷í³. Амінь.
Íà â³âòàð³ çàïàëþþòü ñâ³÷êè.
Гімн: “Слава во вишніх Богу”
Ï³ä ÷àñ ñï³âó á’þòü äçâîíè òà ãðàº îðãàí.
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Áî`æå, Òè ÷è`íèø, ùî öÿ ïðåñâÿòà` í³÷ ñÿ`º ñâ³`òëîì
Ãîñïî`äíüîãî âîñêðåñ³`ííÿ, † ïðîáóäè` ó ñâî¿`é Öå`ðêâ³ äóõ
óñèíî`âëåííÿ, * â÷èíè`, ùîá ìè, â³äíî`âëåí³ äóøå`þ òà
ò³`ëîì, ç ö³ëêîâè`òîþ â³`ääàí³ñòþ ñëóæè`ëè Òîá³`. ×å`ðåç
Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é
ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà
â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

АПОСТОЛ

Рим 6, 3-11

×èòà`ííÿ ç Ïîñëà`ííÿ ñâÿòî`ãî àïî`ñòîëà Ïàâëà` äî ðè`ìëÿí.
Áðàòè`! ×è âè íå çíà`ºòå, ùî âñ³ ìè, ÿê³` õðåñòè`ëèñÿ â Õðèñòà` ²ñó`ñà,
õðåñòè`ëèñÿ â Éîãî` ñìåðòü? Òîæ ìè ïîõî`âàí³ ç Íèì ÷å`ðåç õðå`ùåííÿ â ñìåðòü, ùîá òàê, ÿê Õðèñòî`ñ áóâ âîñêðå`øåíèé ³ç ìå`ðòâèõ ñëà`âîþ Îòöÿ`, òàê ³ ìè ïî÷àëè` áè õîäè`òè â îíî`âëåíí³ æèòòÿ`. Áî ÿêùî`
ìè ñòà`ëè òàêè`ìè, ùî çðîñëè`ñÿ ç ïîäî`áîþ Éîãî` ñìå`ðò³, òî òàê ñà`ìî
áó`äåìî ³ ç ïîäî`áîþ Éîãî` âîñêðåñ³`ííÿ; çíà`þ÷è îöå`: ñòàðà` íà`øà ëþäè`íà ðîçï’ÿ`òà ðà`çîì ç Íèì, ùîá áóëî` çíè`ùåíå ò³`ëî ãð³õà`, ùîá ìè
á³`ëüøå íå ñëóæè`ëè ãð³õî`â³; áî õòî ïîìå`ð, òîé îïðà`âäàíèé â³ä ãð³õà`.
ßêùî` ìè ïîìå`ðëè ç Õðèñòî`ì, òî â³`ðèìî, ùî é áó`äåìî æè`òè ç Íèì;
çíà`þ÷è, ùî Õðèñòî`ñ, âñòà`âøè ç ìå`ðòâèõ, á³`ëüøå íå âìèðà`º –
ñìåðòü íàä Íèì á³`ëüøå íå ïàíó`º. Áî ÿê Â³í ïîìå`ð, òî ò³`ëüêè îäè`í
ðàç ïîìå`ð äëÿ ãð³õà`, à ÿê æèâå`, òî äëÿ Áî`ãà æèâå`. Òàê ñà`ìî é âè
ââàæà`éòå ñåáå` ìå`ðòâèìè äëÿ ãð³õà` ³ æèâè`ìè äëÿ Áî`ãà â Õðèñò³`
²ñó`ñ³. Ñëî`âî Áî`æå.

Ï³ñëÿ Àïîñòîëà âñ³ âñòàþòü. Ñâÿùåíèê óðî÷èñòî ñï³âàº “Àë³ëóÿ”, ÿêå óñ³
ïîâòîðþþòü. Â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ “Àë³ëóÿ” ïî÷èíàº êàíòîð.
Ïîò³ì êàíòîð ñï³âàº Ïñ 118 (117), à ëþäè ïîâòîðþþòü ðåôðåí “Àë³ëóÿ”.
Â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ êàíòîð ñàì ñï³âàº Àë³ëóÿ.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Прославляйте Господа, бо Він добрий, *
бо Його милість навіки.
Нехай скаже Ізраїль: *
«Його милість навіки!»

Пс 118, 1-2. 16-17. 22-23
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Господня правиця піднялася вгору, *
Господня правиця виявляє силу.
Я не помру, я буду жити *
і розповідати про діла Господні.
Камінь, який відкинули будівничі як непридатний, – *
він став наріжним:
від Господа це сталось, *
і це чудо в очах наших.
Ñâÿùåíèê ó çâè÷àéíèé ñïîñ³á íàñèïàº ëàäàí ³ áëàãîñëîâëÿº äèÿêîíà.
Íà ÷èòàííÿ ªâàíãåë³ÿ ñâ³÷íèê³â íå ïðèíîñèòüñÿ, âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëèøå
ëàäàí.
ЄВАНГЕЛІЄ

Лк 24, 1-12

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Ëóêè`.
Ïå`ðøîãî äíÿ òè`æíÿ äó`æå ðà`íî æ³íêè` ïðèéøëè` äî ãðî`áó, íåñó÷è`
ïà`õîù³, ÿê³` ïðèãîòóâà`ëè. ² çíàéøëè`, ùî êà`ì³íü â³äâà`ëåíèé â³ä
ãðîáíè`ö³; à ââ³éøî`âøè, íå çíàéøëè` ò³`ëà Ãî`ñïîäà ²ñó`ñà. ² ñòà`ëîñÿ, ÿê áóëè` âîíè` ÷å`ðåç öå ðîçãó`áëåí³, îñü äâà ìóæ³` ñòà`ëè á³`ëÿ íèõ
ó áëèñêó`÷îìó î`äÿç³. Êîëè` æ âîíè`, íàëÿ`êàí³, ïîñõèëÿ`ëè îáëè`÷÷ÿ
äî çåìë³`, ò³ ñêàçà`ëè ¿ì: «×îìó` âè øóêà`ºòå æèâî`ãî ì³æ ìå`ðòâèìè? Íåìà`º Éîãî` òóò, áî Â³í âîñêðå`ñ! Çãàäà`éòå, ÿê êàçà`â âàì,
êîëè` ùå áóâ ó Ãàë³ëå`¿. Â³í ãîâîðè`â: “Ïîòð³`áíî, ùîá Ñèí Ëþäñüêè`é áóâ âè`äàíèé ó ðó`êè ãð³`øíèõ ëþäå`é, áóâ ðîçï’ÿ`òèé ³ âîñêðå`ñ íà òðå`ò³é äåíü”». Òîä³` âîíè` ïðèãàäà`ëè Éîãî` ñëîâà`. Òîæ, ïîâåðíó`âøèñü â³ä ãðî`áó, âîíè` ñïîâ³ñòè`ëè ïðî âñå öå Îäèíàäöÿòüî`ì ³ âñ³ì ³`íøèì. Òî áóëè` Ìàð³`ÿ Ìàãäàëè`íà, Éîà`ííà, Ìàð³`ÿ,
ìà`òè ß`êîâà. Òà`êîæ ³`íø³ æ³íêè`, ÿê³` áóëè` ç íè`ìè, ðîçïîâ³äà`ëè
ïðî öå àïî`ñòîëàì. Òà ¿`õí³ ñëîâà` çäàëè`ñÿ òèì ìàÿ÷íå`þ, – ³ âîíè` íå
â³`ðèëè ¿ì. À Ïåòðî`, ï³äâ³`âøèñü, ïîá³`ã äî ãðî`áó ³, ñõèëè`âøèñü,
ïîáà`÷èâ ëèøå` ïîëî`òíà, – ³ ï³øî`â äî ñå`áå, äèâó`þ÷èñü ç òî`ãî, ùî
ñòà`ëîñÿ. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.

Ï³ñëÿ ªâàíãåë³ÿ îáîâ’ÿçêîâî ïðîãîëîøóºòüñÿ ãîì³ë³ÿ.
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ТРЕТЯ ЧАСТИНА: ЛІТУРГІЯ ХРЕЩЕННЯ

Çàïàëþþòüñÿ ñâ³÷êè.

Âîçëþ`áëåí³, ñï³`ëüíîþ ìîëè`òâîþ ï³äòðè`ìàéìî áëàæå`ííó íàä³`þ íà`øèõ áðàò³`â, * ùîá Áîã Îòå`öü Âñåìîãó`òí³é
ñóïðîâî`äæóâàâ ùå`äðèìè äàðà`ìè ñâîãî` ìèëîñå`ðäÿ *
òèõ, êîòð³` íàáëèæà`þòüñÿ äî äæåðåëà` â³äðî`äæåííÿ.
ßêùî áëàãîñëîâëÿºòüñÿ âîäà äëÿ Õðåùåííÿ, àëå íåìàº êàíäèäàò³â äî Õðåùåííÿ:

Âîçëþ`áëåí³, ñìèðå`ííî âçèâà`éìî áëàãîäà`ò³ Áî`ãà Îòöÿ`
Âñåìîãó`òíüîãî íàä öèì äæåðåëî`ì, * ùîá ò³, êîòð³`
ç íüî`ãî â³äðî`äÿòüñÿ, * äî óñèíî`âëåíèõ ä³òå`é ó Õðèñò³`
áóëè` ïðèº`äíàí³.
Äàë³ äâîº êàíòîð³â ñï³âàþòü ë³òàí³þ.

Господи, помилуй.
Христе, помилуй.
Господи, помилуй.
Свята Маріє, Мати Божа,
Святий Михаїле,
Святі Ангели Божі,
Святий Йоане Хрестителю,
Святий Йосифе,
Святі Петре і Павле,
Святий Андрію,
Святий Йоане,
Свята Маріє Магдалино,
Святий Стефане,
Святий Ігнатію Антіохійський,
Святий Лаврентію,
Святі Перпетує і Феліцито,
Свята Агнесо,
Святий Григорію,
Святий Августине,
Святий Атанасію,
Святий Василію,

Господи, помилуй.
Христе, помилуй.
Господи, помилуй.
молись за нас.
молись за нас.
моліться за нас.
молись за нас.
молись за нас.
моліться за нас.
молись за нас.
молись за нас.
молись за нас.
молись за нас.
молись за нас.
молись за нас.
моліться за нас.
молись за нас.
молись за нас.
молись за нас.
молись за нас.
молись за нас.
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Святий Мартине,
молись за нас.
Святий Бенедикте,
молись за нас.
Святі Франциску і Домініку,
моліться за нас.
Святий Франциску Ксаверію,
молись за нас.
Святий Йоане-Маріє Віаннею,
молись за нас.
Свята Катерино Сієнська,
молись за нас.
Свята Терезо від Ісуса,
молись за нас.
Усі Святі Божі,
моліться за нас.
Будь нам милостивий,
спаси нас, Господи.
Від усякого зла
спаси нас, Господи.
Від кожного гріха
спаси нас, Господи.
Від вічної смерті
спаси нас, Господи.
Твоїм втіленням
спаси нас, Господи.
Твоєю смертю та воскресінням
спаси нас, Господи.
Зісланням Святого Духа
спаси нас, Господи.
Ми, грішні, Тебе просимо:
вислухай нас, Господи.
___________________________________________________
ßêùî º êàíäèäàòè äî Õðåùåííÿ:

Áëàãîâîëè` â³äðîäè`òè öèõ âè`áðàíèõ áëàãîäà`òòþ
ñâÿòî`ãî Õðå`ùåííÿ, Òåáå` ïðî`ñèìî:

вислухай нас, Господи.
___________________________________________________
(Àáî) ßêùî íåìàº êàíäèäàò³â äî Õðåùåííÿ:

Áëàãîâîëè` ñâîº`þ áëàãîäà`òòþ îñâÿòè`òè öþ âî`äó,
ÿêî`þ ìà`þòü â³äðîäè`òèñÿ Òâî¿` ä³`òè, Òåáå` ïðî`ñèìî:

вислухай нас, Господи.
___________________________________________________

²ñó`ñå, Ñè`íó Áî`ãà æèâî`ãî, Òåáå` ïðî`ñèìî:
Ïî÷ó`é íàñ, Õðè`ñòå.

Âè`ñëóõàé íàñ, Õðè`ñòå.

вислухай нас, Господи.
Почуй нас, Христе.
Вислухай нас, Христе.
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ßêùî º êàíäèäàòè äî Õðåùåííÿ, ñâÿùåíèê, ñêëàâøè ðóêè, ìîâèòü
ìîëèòâó ïîäàíó íèæ÷å, ÿêùî æ íåìà êàíäèäàò³â äî Õðåùåííÿ,
ïðîâîäèòüñÿ îñâÿ÷åííÿ âîäè – äèâ. ñòîð³íêó 101.

Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, ïðèéäè` ó òà`¿íñòâàõ Òâîº`¿
âåëè`êî¿ ëþáî`â³ ³ çàðà`äè â³äðî`äæåííÿ íîâè`õ ëþäå`é,
ÿêè`õ ðî`äèòü Òîá³` õðåñòè`ëüíå äæåðåëî`, ç³øëè` äó`õà
óñèíî`âëåííÿ, * ùîá òå, ùî çä³`éñíþºòüñÿ ÷å`ðåç íà`øå
ïîê³`ðíå ñëóæ³`ííÿ, áóëî` äîâå`ðøåíå çàâäÿêè` Òâî¿`é
ñè`ë³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. В. Амінь.
БЛАГОСЛОВЕННЯ ХРЕСТИЛЬНОЇ ВОДИ

Áî`æå, ÿêè`é íåâè`äèìîþ ñè`ëîþ ÷å`ðåç ñàêðàìåíòà`ëüí³
çíà`êè ÷è`íèø íàäçâè÷à`éíå, * Òè ïðèãîòóâà`â âî`äó, Òâîº`
òâîð³`ííÿ, ùîá âîíà` ÿâëÿ`ëà áëàãîäà`òü Õðå`ùåííÿ. Áî`æå,
Òâ³é Äóõ íà ñâ³òà`íêó òâîð³`ííÿ âèòà`â íàä âî`äàìè, * ùîá
âæå òîä³` ïðèðî`äà âîä íàáðà`ëà ñè`ëè îñâÿ`÷åííÿ. Áî`æå, Òè
íàâ³`òü ó âî`äàõ ïîòî`ïó äàâ íàì î`áðàç â³äðî`äæåííÿ, * áî
öÿ ñàìà` ñòèõ³`ÿ ïîêëà`ëà êðàé çëî`÷èíàì ³ äàëà` ïî÷à`òîê
÷åñíî`òàì. Áî`æå, Òè â÷èíè`â, ùî Àâðàà`ìîâ³ ñèíè` ïðîéøëè` ïî ñóõî`ìó äí³ ×åðâî`íîãî ìî`ðÿ, * ùîá íàðî`ä, âè`çâîëåíèé ç íåâî`ë³ ôàðàî`íà, * ñòàâ ïðîî`áðàçîì ìàéáó`òíüî¿ ñï³ëüíî`òè îõðå`ùåíèõ. Áî`æå, Òâ³é Ñèí, îõðå`ùåíèé
Éîà`íîì ó âî`äàõ Éîðäà`íó, áóâ ïîìà`çàíèé Ñâÿòè`ì Äó`õîì; * ³ êîëè` Â³í âèñ³`â íà õðåñò³`, ç Éîãî` áî`êó âè`òåêëà
êðîâ ³ âîäà`; * à ï³`ñëÿ ñâî`ãî Âîñêðåñ³`ííÿ Â³í íàêàçà`â
ñâî¿`ì ó`÷íÿì: * “²ä³`òü ³ íàâ÷à`éòå âñ³ íàðî`äè, õðå`ñòÿ÷è ¿õ
â ²ì’ÿ` Îòöÿ`, ³ Ñè`íà, ³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà”. Ñïîãëÿ`íü íà
îáëè`÷÷ÿ ñâîº`¿ Öå`ðêâè * ³ áëàãîâîëè` â³äêðè`òè ¿é äæåðåëî`
Õðå`ùåííÿ. Íåõà`é öÿ âîäà` ÷å`ðåç Ñâÿòî`ãî Äó`õà îòðè`ìàº
áëàãîäà`òü Òâîãî` ªäèíîðî`äíîãî Ñè`íà, * ùîá ëþäè`íà,
ñîòâî`ðåíà íà Òâîþ` ïîäî`áó, * òà`¿íñòâîì Õðå`ùåííÿ îìè`òà
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â³ä óñüî`ãî áðó`äó ãð³õà`, * â³äðîäè`ëàñÿ ç âîäè` ³ Ñâÿòî`ãî
Äó`õà äî íîâî`ãî æèòòÿ` Áî`æî¿ äèòè`íè.
Âñòàâëÿþ÷è ïàñõàë äî âîäè îäèí àáî òðè ðàçè, ñâÿùåíèê ñï³âàº äàë³:

Ïðî`ñèìî Òåáå`, Ãî`ñïîäè, íåõà`é ÷å`ðåç Òâî`ãî Ñè`íà ç³`éäå
íà öþ ïîâíîòó` âîä ñè`ëà Ñâÿòî`ãî Äó`õà,
³, òðèìàþ÷è ïàñõàë ó âîä³, ïðîäîâæóº:

ùîá óñ³`, ïîõî`âàí³ ç Õðèñòî`ì çàíó`ðåííÿì ó ñìå`ðò³, *
ç Íèì òåæ äî íîâî`ãî æèòòÿ` âîñêðå`ñëè. Êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà
â³`êè â³`÷í³.
В. Амінь.
Ïàñõàë âèéìàºòüñÿ ç âîäè. Â³ðí³ âèêîíóþòü àêëàìàö³þ:
Áëàãîñëîâ³`òå Ãî`ñïîäà, äæåðå`ëà, * õâàë³`òå é âîçâåëè`÷óéòå Éîãî`
ïîâ³`êè.

БЛАГОСЛОВЕННЯ ВОДИ

ßêùî íåìàº êàíäèäàò³â äî Õðåùåííÿ ³ íå áëàãîñëîâëÿºòüñÿ õðåñòèëüíà âîäà, ñâÿùåíèê áëàãîñëîâëÿº âîäó äëÿ ïîêðîïëåííÿ.

Âîçëþ`áëåí³ áðàòè` ³ ñå`ñòðè, ñìèðå`ííî áëàãà`éìî
Ãî`ñïîäà Áî`ãà íà`øîãî, * ùîá Â³í áëàãîñëîâè`â öþ
ñîòâî`ðåíó âî`äó, * ÿêî`þ ìè áó`äåìî îêðî`ïëåí³ íà
ñïî`ìèí íà`øîãî Õðå`ùåííÿ. * Íåõà`é Â³í ñàì â³äíî`âèòü
íàñ, * ùîá ìè áóëè` â³`ðí³ Äó`õîâ³, ÿêî`ãî îòðè`ìàëè.
Ï³ñëÿ êîðîòêî¿ ïàóçè ñâÿùåíèê, ðîçïðîñòåðøè ðóêè, ìîâèòü öþ ìîëèòâó:

Ãî`ñïîäè, íàø Áî`æå, * ÿâè` ìè`ëîñòèâî ñåáå` ÷óâà`þ÷îìó
â öþ ñâÿòó` í³÷ Òâîº`ìó íàðî`äîâ³, * ³ äëÿ íàñ, ñïîìèíà`þ÷èõ ïðåäè`âíå ä³`ëî ñîòâî`ðåííÿ † ³ ùå á³ëüø ïðåäè`âíå
ä³`ëî íà`øîãî â³äêó`ïëåííÿ, * öþ âî`äó çâîëü áëàãîñëîâè`òè. Òè ñîòâîðè`â ¿¿`, * ùîá âîíà` ÷èíè`ëà âðîæà`éíèìè
çå`ìë³ òà íà`ø³ ò³ëà` çì³`öíþâàëà é îìèâà`ëà. * ¯¿` Òè çðîáè`â
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òà`êîæ ñëóãè`íåþ ñâîãî` ìèëîñå`ðäÿ, * ðîçâ’ÿçà`âøè íå`þ
ïó`òà íåâî`ë³ Òâîãî` íàðî`äó * ³ âòàìóâà`âøè éîãî` ñïðà`ãó
â ïóñòå`ë³. Â í³é ïðîðî`êè âáà÷à`ëè ïî÷à`òîê Íîâî`ãî
Çàâ³`òó, * ÿêè`é ç ëþäüìè` Òè ìàâ óêëà`ñòè. * ², âðå`øò³,
âîäî`þ, ÿêó` Õðèñòî`ñ îñâÿòè`â ó Éîðäà`í³, * Òè â³äíîâè`â ó
êó`ïåë³ â³äðî`äæåííÿ íà`øó ïîí³`âå÷åíó ïðèðî`äó. * Íåõà`é
çà`âæäè öÿ âîäà` íàãà`äóº íàì ïðè`éíÿòå Õðå`ùåííÿ, * ùîá
ìè ðàä³`ëè ç íà`øèìè áðàòà`ìè, îõðå`ùåíèìè ï³ä ÷àñ
âåëèêî`äí³õ óðî÷è`ñòîñòåé. * ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî. Амінь.
ВІДНОВЛЕННЯ ОБІТНИЦЬ ХРЕЩЕННЯ

Äîðîã³` áðàòè` ³ ñå`ñòðè! ×å`ðåç ïàñõà`ëüíó òà`éíó ìè
ó Õðå`ùåíí³ áóëè` ïîõî`âàí³ ðà`çîì ç Õðèñòî`ì, ùîá
ðà`çîì ³ç Íèì óâ³éòè` â íîâå` æèòòÿ`. Òîìó` ï³`ñëÿ
çàê³`í÷åííÿ ñîðîêàäå`ííîãî ïî`ñòó â³äíîâ³`ìî îá³`òíèö³
ñâÿòî`ãî Õðå`ùåííÿ, â ÿêè`õ ìè êîëè`ñü â³äðåêëè`ñÿ â³ä
ñàòàíè` ³ éîãî` ñïðàâ ³ ïðèñÿãëè`ñÿ ñëóæè`òè Áî`ãîâ³
ó ñâÿò³`é âñåëå`íñüê³é Öå`ðêâ³.
×è â³äð³êà`ºòåñÿ â³ä ãð³õà`, ùîá æè`òè ó ñâîáî`ä³ Áî`æèõ
ä³òå`é? Відрікаюся.
×è â³äð³êà`ºòåñÿ â³ä óñüî`ãî, ùî âåäå` äî çëà, ùîá ãð³õ
íå çàïàíóâà`â íàä âà`ìè? Відрікаюся.
×è â³äð³êà`ºòåñÿ â³ä ñàòàíè`, êîòðè`é º ïåðøîïðè÷è`íîþ
ãð³õà`? Відрікаюся.
×è â³`ðóºòå â Áî`ãà, Îòöÿ` Âñåäåðæè`òåëÿ, Òâîðöÿ` íå`áà
³ çåìë³`? Вірую.
×è â³`ðóºòå â ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Éîãî` ªäè`íîãî,
Ãî`ñïîäà íà`øîãî, íàðî`äæåíîãî â³ä Ä³`âè Ìàð³`¿, ðîçï’ÿ`òîãî é ïîõî`âàíîãî, êîòðè`é âîñêðå`ñ ³ç ìå`ðòâèõ ³ ñèäè`òü ïðàâî`ðó÷ Îòöÿ`? Вірую.
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×è â³`ðóºòå â Ñâÿòî`ãî Äó`õà, ñâÿòó` âñåëå`íñüêó Öå`ðêâó,
ñîïðè÷à`ñòÿ Ñâÿòè`õ, ïðî`ùåííÿ ãð³õ³`â, âîñêðåñ³`ííÿ
ïëî`ò³ é æèòòÿ` â³`÷íå? Вірую.
Ñâÿùåíèê çàê³í÷óº:

Âñåìîãó`òí³é Áîã, Îòå`öü Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`,
ÿêè`é â³äðîäè`â íàñ ç âîäè` ³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà ³ äàðóâà`â íàì
ïðî`ùåííÿ ãð³õ³`â, ñàì íåõà`é áåðåæå` íàñ ñâîº`þ áëàãîäà`òòþ â Õðèñò³` ²ñó`ñ³, Ãî`ñïîä³ íà`øîìó, íà â³`÷íå æèòòÿ`. Амінь
Ñâÿùåíèê êðîïèòü ëþäåé ñâÿ÷åíîþ âîäîþ. Ó öåé ÷àñ óñ³ ñï³âàþòü ï³ñíþ,
ÿêà áóëà á ïîâ’ÿçàíà ç òà¿íñòâîì Õðåùåííÿ.

ВСЕЛЕНСЬКА МОЛИТВА

×àñ ñêîðáî`òè ñê³í÷è`âñÿ. Ó öþ í³÷ ñâÿòêóâà`ííÿ Âîñêðåñ³`ííÿ Ãîñïî`äíüîãî ç âåëè`êîþ ðà`ä³ñòþ ïðèêëè`÷åìî äî Ïåðåìî`æöÿ ñìå`ðò³:
Õðè`ñòå, Öà`ðþ Ñëà`âè, ïî÷ó`é íàñ.

1. Ïðîñ³`ìî Ãî`ñïîäà, ùîá íàïî`âíèâ Öå`ðêâó ïàñõà`ëüíîþ ðà`ä³ñòþ ñâîãî` Âîñêðåñ³`ííÿ.
2. Ïðîñ³`ìî Ãî`ñïîäà, ùîá äàðóâà`â óñ³`ì ëþ`äÿì
ó`÷àñòü ó ñâîº`ìó Áîæå`ñòâåííîìó æèòò³`.
3. Ïðîñ³`ìî Ãî`ñïîäà çà Ïà`ïó, àáè` çì³`öíåíèé ìîëè`òâîþ óñ³º`¿ Öå`ðêâè, ïîñò³`éíî äàâà`â ñâ³`ä÷åííÿ â³`ðè
â Áî`æå Ïðîâèä³`ííÿ.
4. Ïðîñ³`ìî Ãî`ñïîäà, ùîá äàðóâà`â ïîìå`ðëèì ó`÷àñòü
ó ñëà`â³ ñâîãî` Âîñêðåñ³`ííÿ.
5. Ïðîñ³`ìî Ãî`ñïîäà, ùîá çáåð³`ã íàñ ó ñâî¿`é áëàãîäà`ò³ òà ëþáî`â³.
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, ñìå`ðòþ ñìå`ðòü ïîäîëà`âøèé,
ïî÷ó`é ìîë³`ííÿ íà`ø³ ³ äîïîìîæè` íàì ö³`ëèì æèòòÿ`ì
ñâ³`ä÷èòè ïå`ðåä ñâ³`òîì Òâîº Âîñêðåñ³`ííÿ. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.
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ЧЕТВЕРТА ЧАСТИНА: ЄВХАРИСТІЙНА ЛІТУРГІЯ

Ñâÿùåíèê ï³äõîäèòü äî â³âòàðÿ ³ ðîçïî÷èíàº ó çâè÷àéíèé ñïîñ³á ºâõàðèñò³éíó ë³òóðã³þ. Âàðòî, ùîá õë³á ³ âèíî ïðèíåñëè íîâîîõðåùåí³, àáî ó
âèïàäêó Õðåùåííÿ ä³òåé – ¿õí³ áàòüêè ÷è õðåñí³.

Ïðî`ñèìî Òåáå`, Ãî`ñïîäè: ïðèéìè` ìîëèòâè` é äàðè` Òâîãî` íàðî`äó † ³ â÷èíè`, ùîá æå`ðòâà, ÿêà`
âçÿëà` ïî÷à`òîê ó ïàñõà`ëüíèõ òà`éíàõ, * ñòà`ëà äëÿ íàñ
çö³`ëåííÿì äëÿ â³`÷íîñò³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

ПРЕФАЦІЯ:

С. Господь з вами. В. І з духом твоїм. С. Угору серця. В. Підносимо їх до Господа. С. Подяку складаймо Господу Богу
нашому. В. Достойне це і праведне.
Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, *
ùîá ìè Òåáå`, Ãî`ñïîäè, çàâæäè` ñëà`âèëè, * à îñîáëè`âî
ö³º`¿ íî`÷³ óðî÷è`ñòî ïðîãîëî`øóâàëè Òâîþ` ñëà`âó, * êîëè`
Õðèñòî`ñ áóâ ïðèíå`ñåíèé ó æå`ðòâó ÿê íà`øà Ïà`ñõà. Áî
Â³í º ³`ñòèííèì À`ãíöåì, * ÿêè`é çíè`ùèâ ãð³õè` ñâ³`òó. *
Â³í ñâîº`þ ñìå`ðòþ ïîäîëà`â ñìåðòü íà`øó * ³, âîñêðå`ñøè,
ïîâåðíó`â íàì æèòòÿ`. Òîìó` ïîâíîòî`þ ïàñõà`ëüíèõ áëàãîäà`òåé * ðàä³`þòü âñ³ íàðî`äè ïî óñ³`é çåìë³`. * Òà`êîæ
õî`ðè Câÿòè`õ òà à`íãåëüñüê³ ñè`ëè * ñï³âà`þòü ã³ìí Òâîº`¿
ñëà`âè, áåçóñòà`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò ...
Ïà`ñõà íà`øà – Õðèñòî`ñ, ïðèíå`ñåíèé
ó æå`ðòâó; * îòî`æ ñâÿòêó`éìî â îïð³`ñíîêàõ ÷èñòîòè` é ïðà`âäè. *
Àë³ëó`ÿ
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ

Ãî`ñïîäè, âè`ëèé íà íàñ Äó`õà
` äîáðîò³` ïîºäíà`é óñ³`õ, * êîòÒâîº`¿ ëþáî`â³ † òà ó ñâî¿é
ðè`õ Òè ïîæèâè`â âåëèêî`äí³ìè òà`¿íñòâàìè. ×å`ðåç
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

___________________________________________________
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ßêùî íåìàº ðåçóðåêö³éíî¿ ïðîöåñ³¿ âíî÷³, òî:
УРОЧИСТЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ

Íåõà`é Âñåìîãó`òí³é Áîã áëàãîñëîâè`òü âàñ, ùî áåðå`òå
ó`÷àñòü ó ö³é ïàñõà`ëüí³é óðî÷è`ñòîñò³, ³ íåõà`é çáåðåæå`
âàñ â³ä ïà`ãóáíî¿ íåâî`ë³ ãð³õà`. Àì³íü.
Íåõà`é Áîã, ÿêè`é â³äíî`âëþº âàñ âîñêðåñ³`ííÿì ñâîãî`
ªäèíîðî`äíîãî Ñè`íà, ïðèâåäå` âàñ äî íàãîðî`äè áåçñìå`ðòÿ. Амінь.
Íåõà`é Áîã, ÿêè`é ï³`ñëÿ çàâå`ðøåííÿ äí³â Ãîñïî`äí³õ
ñòðàñòå`é äàº` íàì ðà`ä³ñíî ïåðåæèâà`òè ïàñõà`ëüí³ ñâÿòà`,
äîïîìî`æå âàì ³ç ðà`ä³ñòþ â ñåðöÿ`õ äî÷åêà`òèñÿ ñâÿò,
êîòð³` íàïî`âíÿòü âà`ø³ äó`ø³ â³`÷íîþ ðà`ä³ñòþ. Амінь.
Áëàãîñëîâå`ííÿ Âñåìîãó`òíüîãî Áî`ãà, Îòöÿ`, ³ Ñè`íà, @
³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà íåõà`é ç³`éäå íà âàñ ³ çàëè`øèòüñÿ
íàçà`âæäè. Амінь.
Íà ðîç³ñëàííÿ ëþäó äèÿêîí àáî, çà éîãî â³äñóòíîñò³, ñâÿùåíèê ñï³âàº àáî
ãîâîðèòü:

²ä³`òü, æå`ðòâà çâå`ðøåíà. Àë³ëó`ÿ, àë³ëó`ÿ.
Âñ³ â³äïîâ³äàþòü:

Богу подяка. Алілуя, алілуя.
Ïàñõàë çàïàëþºòüñÿ ï³ä ÷àñ óñ³õ óðî÷èñòèõ ë³òóðã³éíèõ öåëåáðàö³é âïðîäîâæ óñüîãî Âåëèêîäíüîãî ïåð³îäó.
Îáðÿäè çàê³í÷åííÿ îïóñêàþòüñÿ, ÿêùî â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ³ÿ
РЕЗУРЕКЦІЙНА ПРОЦЕСІЯ (ВНОЧІ)

С. Âîñêðå`ñ ³ç ãðî`áó Ãîñïî`äü. Àë³ëó`ÿ.
В. Котрий за нас повис на дереві хреста. Алілуя.
Ãîëîâíèé ñëóæèòåëü â³ääàº õðåñò ì³í³ñòðàíòîâ³, ÿêèé ñòàº íà ÷îë³
ïðîöåñ³¿.
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С. Íå`áî ³ çåìëÿ` ðàä³`þòü. Àë³ëó`ÿ.
В. Твоїм Воскресінням, Христе. Алілуя.

Ìîë³`ìîñÿ. Áî`æå, Òè ó ïàñõà`ëüí³é æå`ðòâ³ Õðèñòà` äàâ
ñâîº`ìó íàðî`äîâ³ ñïàñ³`ííÿ; íàä³ëè` éîãî` ùå`äðî ñâî¿`ìè
äàðà`ìè, ùîá â³í îñÿãíó`â ïî`âíó ñâîáî`äó ³ óñïàäêóâà`â
ðà`ä³ñòü â³`÷íîãî æèòòÿ`, ÿêó` Òè äîçâîëÿº`ø éîìó` êóøòóâà`òè íà çåìë³`. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Амінь.
Ãîëîâíèé ñëóæèòåëü îêàäæóº ìîíñòðàíö³þ.
Â öåé ÷àñ êîìåíòàòîð ìîæå ïîâ÷àòè â³ðíèõ ïðî çíà÷åííÿ ïðîöåñ³¿ òàêèìè àáî ïîä³áíèìè ñëîâàìè:
Ï³ä ÷àñ Âåëèêîäíüî¿ Â³ã³ë³¿ ìè ïî÷óëè ñëîâà: “Ëèêóé âæå, àíãåëüñüêå
âî¿íñòâî íåáåñíå; íåõàé âîçâåñåëÿòüñÿ áîæåñòâåíí³ òàéíè; ³ ïðî Öàðÿ
âåëè÷íó ïåðåìîãó ñóðìà íåõàé ñïîâ³ñòèòü äîâãîæäàíà. Íåõàé ³ òâåðäü
âîçðàäóºòüñÿ, îïðîì³íåíà òàêèì âåëèêèì ñÿéâîì, ³ îñâ³òëåíà áëèñêîì
â³÷íîãî Öàðÿ, ³ âåñü ñâ³ò íåõàé â³ä÷óº, ùî òåìðÿâà â³ä íüîãî â³äñòóïèëà. Õàé òåæ ðàä³º Ìàòè Öåðêâà, îçäîáëåíà ïðîì³ííÿì òàêîãî ñâ³òëà;
à öÿ ñâÿòèíÿ íåõàé çàëóíàº ìîãóòí³ì ãîëîñîì íàðîäó”. Ñëóõàþ÷è öåé
çàêëèê, õîä³ìî óðî÷èñòîþ ïðîöåñ³ºþ çà Âîñêðåñëèì Õðèñòîì, ùîá âèçíàòè íàøó â³ðó â Éîãî ïåðåìîãó íàä ñìåðòþ ³ ñàòàíîþ. Âîñêðåñëîìó
Õðèñòîâ³, ïðèñóòíüîìó ñåðåä íàñ ó Ïðåñâÿò³é ªâõàðèñò³¿, áóäåìî äÿêóâàòè çà òå, ùî Â³í â³äêðèâ â³ðóþ÷èì Íåáåñíå Öàðñòâî.

Ñâÿùåíèê îòðèìóº âåëüîí íà ïëå÷³, áåðå ìîíñòðàíö³þ ³ ðîçïî÷èíàº ïðîöåñ³þ
ñï³âîì: “Äåíü âåñåëèé äíåñü íàñòàâ” àáî ³íøîþ â³äïîâ³äíîþ ï³ñíåþ.
Íà ÷îë³ ïðîöåñ³¿ íåñóòü ïðîöåñ³éíèé õðåñò, îçäîáëåíèé ÷åðâîíîþ ºïèòðàõèëëþ, òà ô³ãóðó Âîñêðåñëîãî. ßêùî º òàêà ìîæëèâ³ñòü, ïðîöåñ³ÿ âèõîäèòü íàçîâí³ ³ îáõîäèòü íàâêîëî õðàìó ðàç àáî òðè÷³. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ
ïðîöåñ³¿ äî ãîëîâíîãî â³âòàðÿ õðåñò ³ ô³ãóðó ñòàâëÿòü îá³÷ â³âòàðÿ.
Ñï³âàºòüñÿ ã³ìí “Te Deum” (ñòîð. 108).
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ã³ìíó ãîëîâíèé ñëóæèòåëü ìîâèòü:

Ìîë³`ìîñÿ. Áî`æå, Òè ïàñõà`ëüíèì òà`¿íñòâîì Õðèñòà`
â³äêóïè`â óñ³`õ ëþäå`é, çáåðåæè` â íàñ òå, ùî â÷èíè`ëî
Òâîº` ìèëîñå`ðäÿ, ùîá ìè, íåóñòà`ííî âøàíî`âóþ÷è
òà`éíó íà`øîãî ñïàñ³`ííÿ, ìîãëè` îòðè`ìàòè éîãî` ïëîäè`.
×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Амінь.
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Ïîò³ì ãîëîâíèé ñëóæèòåëü áëàãîñëîâëÿº â³ðíèõ Ïðåñâÿòîþ ªâõàðèñò³ºþ
³ õîâàº ¯¿ ó äàðîõðàíèòåëüíèöþ. Íà çàê³í÷åííÿ ñï³âàºòüñÿ âåëèêîäí³é àíòèôîí äî Ïðåñâÿòî¿ Ä³âè Ìàð³¿.

17 КВІТНЯ, НЕДІЛЯ ВОСКРЕСІННЯ
ГОСПОДНЬОГО
(біл)
РАНКОВА РЕЗУРЕКЦІЙНА ПРОЦЕСІЯ

С. Õðèñòî`ñ âî³`ñòèíó âîñêðå`ñ. Àë³ëó`ÿ.
Â. Éîìó ñëàâà ³ ïàíóâàííÿ íà â³êè â³÷í³. Àë³ëóÿ.

С. Âîñêðå`ñ ³ç ãðî`áó Ãîñïî`äü. Àë³ëó`ÿ.
В. Котрий за нас повис на дереві хреста. Алілуя.

С. Íå`áî ³ çåìëÿ` ðàä³`þòü. Àë³ëó`ÿ.
В. Твоїм Воскресінням, Христе. Алілуя.

Ìîë³`ìîñÿ. Áî`æå, Òè ó ïàñõà`ëüí³é æå`ðòâ³ Õðèñòà` äàâ
ñâîº`ìó íàðî`äîâ³ ñïàñ³`ííÿ; íàä³ëè` éîãî` ùå`äðî ñâî¿`ìè
äàðà`ìè, ùîá â³í îñÿãíó`â ïî`âíó ñâîáî`äó ³ óñïàäêóâà`â
ðà`ä³ñòü â³`÷íîãî æèòòÿ`, ÿêó` Òè äîçâîëÿº`ø éîìó`
êóøòóâà`òè íà çåìë³`. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.

Амінь.
Ãîëîâíèé ñëóæèòåëü îêàäæóº ìîíñòðàíö³þ.
Ñâÿùåíèê îòðèìóº âåëüîí íà ïëå÷³, áåðå ìîíñòðàíö³þ ³ ðîçïî÷èíàº ïðîöåñ³þ
ñï³âîì: “Äåíü âåñåëèé äíåñü íàñòàâ” àáî ³íøîþ â³äïîâ³äíîþ ï³ñíåþ.
Íà ÷îë³ ïðîöåñ³¿ íåñóòü ïðîöåñ³éíèé õðåñò, îçäîáëåíèé ÷åðâîíîþ ºïèòðàõèëëþ, òà ô³ãóðó Âîñêðåñëîãî. ßêùî º òàêà ìîæëèâ³ñòü, ïðîöåñ³ÿ âèõîäèòü íàçîâí³ ³ îáõîäèòü íàâêîëî õðàìó ðàç àáî òðè÷³. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ
ïðîöåñ³¿ äî ãîëîâíîãî â³âòàðÿ õðåñò ³ ô³ãóðó ñòàâëÿòü îá³÷ â³âòàðÿ.
Ñï³âàºòüñÿ ã³ìí “Te Deum”.
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ВИХВАЛЯЄМ ТЕБЕ, БОЖЕ (Te Deum)
1. Вихваляєм Тебе, Боже, * Визнаємо віру в Тебе, *
Слава Тобі, вічний Отче, * Господи землі і неба.
2. Тобі ангели і Сили * Всі, що небо населяють, *
Херувими й Серафими, * Слави гімн Тобі співають.
3. Свят, Свят, Свят, Святий Ти, Боже, * Саваот, Господь ласкавий, *
Сповнені земля і небо * Величі Твоєї слави.
4. Хор Апостолів й Пророків, * Всіх, хто кров пролив за віру, *
Вся земна святая Церква * Богу спів несуть в офіру:
5. Ти величний, Боже Отче * Й Син Твій істинний єдиний, *
І Святий Дух Утішитель – * Слава Трійці щохвилини.
6. Ти – Цар слави, Христе Боже, * Вічний Син Отця правдивий, *
Рід людський щоб відкупити, * Не згордив Ти лоном Діви.
7. Ти відкрив нам брами Раю, * Подолавши смерті жало, *
В славі Ти праворуч Бога * Світ судитимеш по праву.
8. Ти нас спас ціною крові: * Дай же поміч Твоїм слугам, *
Славу дай в Небеснім Царстві, * Нам яви свою потугу.
9. Бережи народ свій, Боже, * Дай своє благословенство, *
Вказуй нам свої дороги, * Зішли вічнеє блаженство.
10. По всі дні Тебе ми славим, * Твоє Ім’я превозносим, *
Хай навіки, безустанно * Гімн звучить повноголосий.
11. Від гріха оберігай нас, * Стережи від всього злого, *
Змилуйся над нами, Боже, * Віддали усі тривоги.
12. Дай своє нам милосердя, * Господи землі і неба, *
Сорому хай не зазнаєм, * Бо надіємось на Тебе.

Ìîë³`ìîñÿ. Áî`æå, Òè ïàñõà`ëüíèì òà`¿íñòâîì Õðèñòà`
â³äêóïè`â óñ³`õ ëþäå`é, çáåðåæè` â íàñ òå, ùî â÷èíè`ëî
Òâîº` ìèëîñå`ðäÿ, ùîá ìè, íåóñòà`ííî âøàíî`âóþ÷è
òà`éíó íà`øîãî ñïàñ³`ííÿ, ìîãëè` îòðè`ìàòè éîãî` ïëîäè`.
×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Амінь.
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Ïîò³ì ãîëîâíèé ñëóæèòåëü áëàãîñëîâëÿº â³ðíèõ Ïðåñâÿòîþ ªâõàðèñò³ºþ
³ õîâàº ¯¿ ó äàðîõðàíèòåëüíèöþ. Ó ñâ. Ìåñ³, ÿêà ïðàâèòüñÿ áåçïîñåðåäíüî
ï³ñëÿ ðåçóðåêö³éíî¿ ïðîöåñ³¿, îïóñêàºòüñÿ ñï³â íà âõ³ä, àêò ïîêàÿííÿ ³
“Ãîñïîäè, ïîìèëóé”. Ãîëîâíèé ñëóæèòåëü ³äå äî ì³ñöÿ ãîëîâóâàííÿ ³ ââîäèòü â³ðíèõ ó Ìåñó òàêèìè àáî ïîä³áíèìè ñëîâàìè:

Âîçëþ`áëåí³ áðàòè` ³ ñå`ñòðè, äÿ`êóéìî Áî`ãîâ³ çà íîâå`
æèòòÿ`, äæåðåëî`ì ÿêî`ãî º âîñêðåñ³`ííÿ Õðèñòà`, íà`øîãî
Ñïàñè`òåëÿ. Ðà`çîì ç óñ³º`þ Öå`ðêâîþ ñï³âà`éìî ã³ìí
ïðîñëà`âëåííÿ.
Ñï³âàºòüñÿ ã³ìí “Ñëàâà âî âèøí³õ Áîãó”. Ï³ä ÷àñ ñï³âó ìîæíà áèòè
â äçâîíè.
Äàë³ Ìåñà ïðàâèòüñÿ ÿê çâè÷àéíî.
___________________________________________________

Áî`æå, Òè ñüîãî`äí³ ÷å`ðåç Òâîãî` ªäèíîðî`äíîãî
Ñè`íà ïåðåì³`ã ñìåðòü ³ â³äêðè`â íàì áðà`ìè â³`÷íîãî æèòòÿ`, † â÷èíè`, ùîá ìè, â³äçíà÷à`þ÷è óðî÷è`ñò³ñòü Ãîñïî`äíüîãî âîñêðåñ³`ííÿ, áóëè` â³äíî`âëåí³ Ñâÿòè`ì Äó`õîì * ³
ìîãëè` âîñêðå`ñíóòè äî íîâî`ãî æèòòÿ` ó ñâ³`òë³. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ
æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Діян 10, 34а. 37-43

×èòà`ííÿ ç Ä³ÿ`íü Aïî`ñòîë³â.
Òè`ìè äíÿ`ìè â³äêðè`âøè óñòà`, Ïåòðî` ïðîìî`âèâ: «Âè çíà`ºòå ïðî ò³
ïîä³`¿, ùî ñòà`ëèñÿ ó âñ³é Þäå`¿, ïî÷èíà`þ÷è â³ä Ãàë³ëå`¿, ï³`ñëÿ õðå`ùåííÿ, ÿêå` ïðîïîâ³`äóâàâ Éîà`í, ïðî ²ñó`ñà ç Íàçàðå`òà: ÿê ïîìà`çàâ
Éîãî` Áîã Äó`õîì Ñâÿòè`ì ³ ñè`ëîþ, ³ Â³í õîäè`â, ðî`áëÿ÷è äîáðî` é îçäîðî`âëþþ÷è âñ³õ ïîíåâî`ëåíèõ äèÿ`âîëîì, òîìó` ùî Áîã áóâ ç Íèì! ²
ìè º ñâ³`äêàìè âñüîãî`, ùî Â³í ðîáè`â ó þäå`éñüêîìó êðà`¿ òà â ªðóñàëè`ì³. Éîãî` âáè`ëè, ïîâ³`ñèâøè íà äå`ðåâ³; òà Áîã âîñêðåñè`â Éîãî` íà
òðå`ò³é äåíü ³ äàâ Éîìó` ç’ÿâè`òèñÿ, – íå âñüî`ìó íàðî`äó, àëå` ñâ³`äêàì,
ÿê³` áóëè` íàïåðå`ä ïðèçíà`÷åí³ Áî`ãîì, – íàì, ÿê³` ç Íèì ¿`ëè é ïè`ëè ïî
Éîãî` âîñêðåñ³`íí³ ç ìå`ðòâèõ. ² Â³í íàêàçà`â íàì ïðîïîâ³`äóâàòè
íàðî`äîâ³ òà çàñâ³`ä÷èòè, ùî Â³í âñòàíî`âëåíèé Áî`ãîì Ñóääÿ` æèâè`õ
³ ìå`ðòâèõ. Ïðî Íüî`ãî ñâ³`ä÷àòü óñ³` ïðîðî`êè, ùî êî`æíèé, õòî â³`ðèòü
ó Íüî`ãî, Éîãî` ²ì’ÿ`ì îòðè`ìóº ïðî`ùåííÿ ãð³õ³`â!» Ñëî`âî Áî`æå.
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РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 118, 1-2. 16-17. 22-23

Öåé äåíü – Ãîñïîäí³é, âåñåë³ìîñü â íüîìó!

Прославляйте Господа, бо Він добрий, *
бо Його милість навіки.
Нехай скаже Ізраїль: *
«Його милість навіки!»
Господня правиця піднялася вгору, *
Господня правиця виявляє силу.
Я не помру, я буду жити *
і розповідати про діла Господні.
Камінь, який відкинули будівничі як непридатний, – *
він став наріжним:
від Господа це сталось, *
і це чудо в очах наших.
ДРУГЕ ЧИТАННЯ

Кол 3, 1-4

×èòà`ííÿ ç Ïîñëà`ííÿ ñâÿòî`ãî àïî`ñòîëà Ïàâëà` äî êîëîñÿ`í.
Áðàòè`! Êîëè` âè ç Õðèñòî`ì âîñêðå`ñëè, òî øóêà`éòå ãîð³`øíüîãî –
òîãî`, äå Õðèñòî`ñ ñèäè`òü ïðàâî`ðó÷ Áî`ãà. Äó`ìàéòå ïðî ãîð³`øíº, –
íå ïðî çåìíå`. À`äæå âè ïîìå`ðëè, ³ âà`øå æèòòÿ` ïîõî`âàíå ç Õðèñòî`ì ó Áî`ç³! Êîëè` ç’ÿ`âèòüñÿ Õðèñòî`ñ – âà`øå æèòòÿ`, òîä³` é âè
ç’ÿ`âèòåñÿ ç Íèì ó ñëà`â³. Ñëî`âî Áî`æå.

Àáî:
1 Кор 5, 6б-8
×èòà`ííÿ ç Ïå`ðøîãî Ïîñëà`ííÿ ñâÿòî`ãî àïî`ñòîëà Ïàâëà` äî êîð³`íòÿí.
Áðàòè`! Õ³áà` íå çíà`ºòå, ùî íåâåëè`êà ê³`ëüê³ñòü çàêâà`ñêè çàêâà`øóº âñå ò³`ñòî? Óñó`íüòå ñòàðó` çàêâà`ñêó, ùî`áè áó`òè íîâè`ì
ò³`ñòîì, áî âè ïð³`ñí³, à`äæå íà`øà Ïà`ñõà – Õðèñòî`ñ, ïðèíå`ñåíèé ó
æå`ðòâó. Òîìó` ñâÿòêó`éìî íå â ñòàð³`é çàêâà`ñö³ é íå â çàêâà`ñö³ çëî`áè òà ëóêà`âñòâà, à â îïð³`ñíîêàõ ÷èñòîòè` òà ³`ñòèíè. Ñëî`âî Áî`æå.
СЕКВЕНЦІЯ

Хай Пасхальній жертві вічна хвала лине,
хай її прославлять християни спільно.
Відкупив овець всіх Агнець непорочний,
примирив з Отцем нас та увів в дім Отчий.
Дивовижно стрілись смерть й життя в дуелі:
вождь життя царює, скуштувавши смерті.
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Розкажи, Маріє, що в путі узріла?
І кого в дорозі раптом ти зустріла?
Гріб пустий узріла Господа живого,
славу воскресіння і Його самого.
Бачила я свідків – ангелів у білім,
хустки там лежали й полотно без тіла.
Вже воскрес Ти, Христе, Бог мій і надія,
і випереджаєш нас у Галілеї.
Знаєм, що насправді Ти воскрес із мертвих,
Царю Переможцю, будь нам милосердний.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

1 Кор 5, 7б-8а

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Христос, наша Пасха, був принесений у жертву;
тож в Господі вчинімо свято.
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 20, 1-9

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Ïå`ðøîãî äíÿ òè`æíÿ Ìàð³`ÿ Ìàãäàëè`íà ïðèéøëà` âäî`ñâ³òà, ÿê ùå
áóëî` òå`ìíî, äî ãðîáíè`ö³ é ïîáà`÷èëà â³äâà`ëåíèé â³ä ãðîáíè`ö³
êà`ì³íü. Òîæ âîíà` ïîá³`ãëà é ïðèáóëà` äî Ñè`ìîíà-Ïåòðà` òà äî äðó`ãîãî ó`÷íÿ, ÿêî`ãî ²ñó`ñ ëþáè`â, ³ êà`æå ¿ì: «Çàáðà`ëè Ãî`ñïîäà ç ãðîáíè`ö³ é íå çíà`ºìî, äå Éîãî` ïîêëà`ëè!» Òîä³` âè`éøîâ Ïåòðî` é ³`íøèé
ó`÷åíü, ³ âîíè` ï³øëè` äî ãðîáíè`ö³. Á³`ãëè îáè`äâà ðà`çîì, òà ³`íøèé
ó`÷åíü ïîá³`ã øâè`äøå çà Ïåòðà` é ïðèáó`â ïå`ðøèì äî ãðîáíè`ö³.
² íàõèëè`âøèñü, ïîáà`÷èâ ïîëî`òíà, ùî ëåæà`ëè, îäíà`ê â³í íå
ââ³éøî`â. Òóò ïðèáó`â ñë³`äîì çà íèì ³ Ñè`ìîí-Ïåòðî`; ³ â³í óâ³éøî`â
äî ãðîáíè`ö³ é ïîáà`÷èâ ïîëî`òíà, ùî ëåæà`ëè, òà õó`ñòêó, ÿêà` áóëà`
íà Éîãî` ãîëîâ³`; âîíà` ëåæà`ëà íå ç ïîëî`òíàìè, àëå` çãî`ðíåíà îêðå`ìî â îäíî`ìó ì³`ñö³. Òîä³` æ óâ³éøî`â é ³`íøèé ó`÷åíü, ÿêè`é ïðèá³`ã
ïå`ðøèì äî ãðîáíè`ö³, – ³ ïîáà`÷èâ, ³ ïîâ³`ðèâ. Îñê³`ëüêè âîíè` ùå íå
çíà`ëè Ïèñà`ííÿ, ùî Éîìó` òðå`áà âîñêðå`ñíóòè ç ìå`ðòâèõ. Ñëî`âî
Ãîñïî`äíº.

Ìîâèòüñÿ “Â³ðóþ”.
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МОЛИТВА ВІРНИХ

Â äåíü Ãîñïî`äíüîãî âîñêðåñ³`ííÿ ³ç ñå`ðöåì, ñïî`âíåíèì ðà`äîñò³,
ïðîñ³`ìî Áî`ãà çà ñâÿòó` Öå`ðêâó:

1. Молімося за Святішого Отця, за всіх єпископів та священиків,
щоб воскреслий Христос обдарував їх своїм миром та радістю.
2. Молімося за все людство, щоб усі народи жили в мирі, свободі та злагоді.
3. Молімося за захисників нашої держави, про Божу опіку і захист для них.
4. Молімося за наші сім’ї, за наших близьких та друзів, щоб
Божа благодать постійно перебувала в їхніх серцях.
5. Молімося за душі померлих, щоб воскреслий Христос був
для них милостивий і прийняв їх до свого Царства.
6. Молімося за всіх нас, щоб радісне “Алілуя” лунало не тільки
в наших храмах, але також у серці кожного з нас.
Âñåìîãó`òí³é â³`÷íèé Áî`æå, ñìèðå`ííî ïðî`ñèìî Òåáå`: âè`ñëóõàé
íà`ø³ ìîëèòâè` ³ äàé óñ³`ì ïîâíîòó` áëàãîäà`ò³, ÿêà` âèïëèâà`º ç âîñêðåñ³`ííÿ Òâîãî` Ñè`íà ²ñó`ñà Õðèñòà`. Êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º
íà â³`êè â³`÷í³.

Ãî`ñïîäè, ñïî`âíåí³ âåëèêî`äíüîþ
ðà`ä³ñòþ, ïðèíî`ñèìî Òîá³` æå`ðòâó, † ÿêî`þ Òâîÿ`
Öå`ðêâà ÷óäå`ñíî â³äðî`äæóºòüñÿ * ³ ÿêî`þ âîíà` æè`âèòüñÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

ПРЕФАЦІЯ:

С. Господь з вами. В. І з духом твоїм. С. Угору серця. В. Підносимо
їх до Господа. С. Подяку складаймо Господу Богу нашому. В. Достойне це і праведне.

Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, *
ùîá ìè Òåáå`, Ãî`ñïîäè, çàâæäè` ñëà`âèëè, * à îñîáëè`âî
öüîãî` äíÿ óðî÷è`ñòî ïðîãîëî`øóâàëè Òâîþ` ñëà`âó, * êîëè`
Õðèñòî`ñ áóâ ïðèíå`ñåíèé ó æå`ðòâó ÿê íà`øà Ïà`ñõà. Áî
Â³í º ³`ñòèííèì À`ãíöåì, * ÿêè`é çíè`ùèâ ãð³õè` ñâ³`òó. * Â³í
ñâîº`þ ñìå`ðòþ ïîäîëà`â ñìåðòü íà`øó * ³, âîñêðå`ñøè, ïî-
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âåðíó`â íàì æèòòÿ`. Òîìó` ïîâíîòî`þ ïàñõà`ëüíèõ áëàãîäà`òåé * ðàä³`þòü âñ³ íàðî`äè ïî óñ³`é çåìë³`. * Òà`êîæ õî`ðè
Câÿòè`õ òà à`íãåëüñüê³ ñè`ëè * ñï³âà`þòü ã³ìí Òâîº`¿ ñëà`âè,
áåçóñòà`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò ...
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Ïà`ñõà íà`øà – Õðèñòî`ñ, ïðèíå`ñåíèé ó æå`ðò-

âó; * îòî`æ ñâÿòêó`éìî â îïð³`ñíîêàõ ÷èñòîòè` é ïðà`âäè. * Àë³ëó`ÿ.

Áî`æå, îòî`÷óé Òâîþ` Öå`ðêâó
ñâîº`þ áåçóñòà`ííîþ îï³`êîþ, † ùîá, â³äíî`âëåíà ïàñõà`ëüíèìè òà`¿íñòâàìè, * âîíà` îñÿãíó`ëà ñëà`âó âîñêðåñ³`ííÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

УРОЧИСТЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ

Íåõà`é Âñåìîãó`òí³é Áîã áëàãîñëîâè`òü âàñ, ùî áåðå`òå
ó`÷àñòü ó ö³é ïàñõà`ëüí³é óðî÷è`ñòîñò³, ³ íåõà`é çáåðåæå`
âàñ â³ä ïà`ãóáíî¿ íåâî`ë³ ãð³õà`. Àì³íü.
Íåõà`é Áîã, ÿêè`é â³äíî`âëþº âàñ âîñêðåñ³`ííÿì ñâîãî`
ªäèíîðî`äíîãî Ñè`íà, ïðèâåäå` âàñ äî íàãîðî`äè áåçñìå`ðòÿ. Àì³íü.
Íåõà`é Áîã, ÿêè`é ï³`ñëÿ çàâå`ðøåííÿ äí³â Ãîñïî`äí³õ
ñòðàñòå`é äàº` íàì ðà`ä³ñíî ïåðåæèâà`òè ïàñõà`ëüí³ ñâÿòà`,
äîïîìî`æå âàì ³ç ðà`ä³ñòþ â ñåðöÿ`õ äî÷åêà`òèñÿ ñâÿò,
êîòð³` íàïî`âíÿòü âà`ø³ äó`ø³ â³`÷íîþ ðà`ä³ñòþ. Àì³íü.
Áëàãîñëîâå`ííÿ Âñåìîãó`òíüîãî Áî`ãà, Îòöÿ`, ³ Ñè`íà, X ³
Ñâÿòî`ãî Äó`õà íåõà`é ç³`éäå íà âàñ ³ çàëè`øèòüñÿ íàçà`âæäè. Àì³íü.
²ä³`òü, æå`ðòâà çâå`ðøåíà. Àë³ëó`ÿ, àë³ëó`ÿ.
Богу подяка. Алілуя, алілуя.

114

18 КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК

18 КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК
(біл) Понеділок у Великодній октаві
Çàïîâ³äü âîñêðåñëîãî Ãîñïîäà öå ðàä³ñòü. Ðàä³ñòü ó õðåñòàõ, ó çäîðîâ’¿,
ó õâîðîá³, ó ïðîãîëîøåíí³ ªâàíãåë³ÿ, â óñàì³òíåíí³, ó ïîäðóææ³, ó ñëóæ³íí³
Öåðêâ³. Â³ä äíÿ Âîñêðåñ³ííÿ àæ äî ñüîãîäí³ õðèñòèÿíñòâî íåñå â ñîá³ âåëèêó
ðàä³ñòü.
АНТИФОН НА ВХІД Õðèñòî`ñ âîñêðå`ñ ³ç ìå`ðòâèõ, ÿê çàïîâ³äà`â, *

ðàä³`éìî ³ âåñåë³`ìîñü óñ³`, * áî æ Â³í öàðþ`º ïîâ³`êè. * Àë³ëóÿ.
Ìîâèòüñÿ “Ñëàâà âî âèøí³õ”.

Áî`æå, Òè áåçóñòà`ííî ïðèìíî`æóºø ÷èñëî`
ä³òå`é ñâîº`¿ Öå`ðêâè, † â÷èíè`, ùîá Òâî¿` â³`ðí³ áåðåãëè` ó
ñâîº`ìó æèòò³` áëàãîäà`òü òà`¿íñòâà, * ÿêå` âîíè` ó â³`ð³
ïðèéíÿëè`. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà
Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Діян 2, 14. 22-33

×èòàííÿ ç Ä³ÿíü Àïîñòîë³â.
У день П’ятдесятниці Петро, ставши з Одинадцятьма, підвищив
свій голос і звістив їм: «Мужі ізраїльські, послухайте оці слова:
Ісуса Назарянина, мужа, засвідченого вам Богом проявами сили,
чудесами й знаменнями, які Бог вчинив через Нього серед вас, як
самі знаєте, – Його, виданого згідно з визначеним наперед задумом і передбаченням Бога, ви вбили, прибивши до хреста руками
беззаконників; та Бог Його воскресив, звільнивши від мук смерті,
бо вона не могла тримати Його під собою. Давид говорить про
Нього: “Я завжди бачив Господа переді мною, бо Він – праворуч
мене, щоб я не похитнувся. Тому зраділо моє серце і звеселився
мій язик, навіть тіло моє спочине у надії, бо Ти не залишиш душі
моєї у відхлані й не даси своєму Святому побачити тління. Ти дав
мені пізнати дороги життя і сповниш мене радістю перед Твоїм обличчям!” Мужі-брати! Потрібно сміливо сказати вам про
патріарха Давида, який помер і був похований, і його гріб у нас аж
до сьогодні. Будучи пророком і знаючи, що Бог клятвою урочисто
пообіцяв йому посадити на його престолі когось з плоду його сте-

18 КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК

115

гон, він, передвіщаючи, говорив про воскресіння Христа, що Він
не залишиться у відхлані, і тіло Його не побачить тління. Цього
Ісуса воскресив Бог, свідками чого є ми всі. Отже, правицею Божою Він був вознесений і, одержавши від Отця обітницю Святого
Духа, вилив те, що ви бачите і чуєте». Слово Боже.
Пс 16, 1-2а і 5. 7-8. 9-10
Âðÿòóé íàñ, Áîæå, Òè – íàøà íàä³ÿ. (Àáî: Àë³ëóÿ)
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Збережи мене, Боже, бо я на Тебе покладаю надію. *
Ти сказав Господу: «Ти – Господь мій».
Господь – частка мого спадку, Ти – моя доля; *
Ти – Той, хто мою спадщину оберігає.
Благословлятиму Господа, який дав мені пораду. *
Навіть ночами моє нутро давало мені настанови.
Я завжди маю Господа перед собою, – *
Він праворуч мене, я не похитнуся.
Через це зраділо моє серце і моє єство звеселилось, *
навіть моє тіло спочине у надії,
бо Ти не залишиш душі моєї в шеолі *
і не даси своєму святому побачити тління.
Ти даси мені дорогу життя пізнати, *
повнота радості – перед Твоїм обличчям,
у Твоїй правиці – *
радість навіки.
(Ìîæíà çàñï³âàòè Ïàñõàëüíó Ñåêâåíö³þ – ñòîð. 110)
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Пс 118, 24

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Це день, що його створив Господь:
радіймо і веселімось у ньому!
ЄВАНГЕЛІЄ

Мт 28, 8-15

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Ìàòå`ÿ.
Òîãî` ÷à`ñó æ³íêè` ç ïî`ñï³õîì â³ä³éøëè` â³ä ãðîáíè`ö³ – ç³ ñòðà`õîì òà
âåëè`êîþ ðà`ä³ñòþ; ïîá³`ãëè, ùî`áè ñïîâ³ñòè`òè Éîãî` ó`÷í³â. Àæ îñü
²ñó`ñ çóñòð³`â ¿õ, êà`æó÷è: «Ðàä³`éòå!» Âîíè` æ ï³ä³éøëè`, îáíÿëè` Éîãî`
íî`ãè é ïîêëîíè`ëèñÿ Éîìó`. Òîä³` êà`æå ¿ì ²ñó`ñ: «Íå á³`éòåñÿ, ³ä³`òü,
ñïîâ³ñò³`òü Ìî¿`ì áðàòà`ì, ùîá ³øëè` äî Ãàë³ëå`¿, – òàì Ìåíå`
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ïîáà`÷àòü». Êîëè` âîíè` éøëè, äå`õòî ç âàðòîâè`õ, ïðèéøî`âøè äî
ì³`ñòà, ñïîâ³ñòè`â ïåðâîñâÿùå`íèêàì ïðî âñå, ùî ñòà`ëîñÿ. Ç³áðà`âøèñü ç³ ñòà`ðøèìè ³ â³äáó`âøè íàðà`äó, âè`ð³øèëè äà`òè äîñòà`òíüî
ñð³áíÿê³`â âî`¿íàì ³ ñêàçà`ëè: «Ãîâîð³`òü, ùî Éîãî` ó`÷í³, ïðèéøî`âøè
âíî÷³`, âè`êðàëè Éîãî`, êîëè` ìè ñïà`ëè. À ÿê ïî÷ó`º öå ïðàâè`òåëü, ìè
ïåðåêîíà`ºìî éîãî` ³ çâ³`ëüíèìî âàñ â³ä íåïðèº`ìíîñòåé». Òîæ âîíè`,
âçÿ`âøè ñð³áíÿêè`, çðîáè`ëè òàê, ÿê ¿õ íàâ÷è`ëè. ² öå ñëî`âî ðîç³éøëî`ñÿ ì³æ þäå`ÿìè – àæ äî ñüîãî`äí³øíüîãî äíÿ. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Ñïî`âíåí³ ðà`äîñò³ ç Õðèñòî`âî¿ ïåðåìî`ãè íàä ñìå`ðòþ, ãð³õî`ì ³ ñàòàíî`þ, ïðîñ³`ìî Ãî`ñïîäà:

1. Молімося за Святу Церкву, щоб перемога Христа була для
всіх віруючих провіщенням і початком перемоги їхньої віри, надії
та любові над байдужістю, розпачем та ненавистю.
2. Молімося за Святішого Отця, щоб проголошенням Божого
слова він зміцнював віру людей у воскреслого Христа.
3. Молімося за нашу Батьківщину, щоб її діти скинули з себе пута
брехні та заздрощів та вбрались у шати правди й людської гідності.
4. Молімося за наших родичів та близьких, щоб Господь щедро
обдарував їх своїми благодатями.
5. Молімося за всіх загиблих на війні: нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру.
6. Молімося за всіх нас, щоб Христос завжди знаходив у наших
серцях для себе гідне помешкання.
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Ñïàñè`òåëþ ñâ³`òó, ñìèðå`ííî ïðî`ñèìî
Òåáå`: â÷èíè`, ùîá äîáðî` çà`âæäè ïåðåìàãà`ëî çëî, ìèð – â³éíó`, à
ëþáî`â òð³óìôóâà`ëà íàä íå`íàâèñòþ, ³ äîïîìîæè` íàì áîðî`òèñÿ òà
ïåðåìàãà`òè ñàìè`õ ñåáå`. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Ïðî`ñèìî,
Ãî`ñïîäè:
ïðèéìè`
ìè`ëîñòèâî äàðè` ñâîãî` íàðî`äó † ³ â÷èíè`, ùîá â³í,
â³äðî`äæåíèé ñïîâ³`äóâàííÿì Òâîãî` ²`ìåí³ òà ñâÿòè`ì
Õðå`ùåííÿì, * îñÿãíó`â â³`÷íå ùà`ñòÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`,
Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

Ïðåôàö³ÿ Âåëèêîäíÿ ¹ 13 (ñòîð. 112)
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АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Õðèñòî`ñ, âîñêðå`ñíóâøè ç ìå`ðòâèõ, âæå

`
á³ëüøå
íå âìèðà`º, * ñìåðòü íàä Íèì âæå á³`ëüøå íå ïàíó`º. *
Àë³ëó`ÿ.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: íåõà`é íàïî`âíèòü íà`ø³ ñåðöÿ` áëàãîäà`òü ïàñõà`ëüíîãî òà`¿íñòâà, * òà
ñïîäî`áè íàñ, ÿêè`õ Òè âè`â³â íà ïóòü â³`÷íîãî ñïàñ³`ííÿ,
Òâî¿`õ äàð³`â. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

²ä³`òü, æå`ðòâà çâå`ðøåíà. Àë³ëó`ÿ, àë³ëó`ÿ.
Богу подяка. Алілуя, алілуя.

19 КВІТНЯ, ВІВТОРОК
(біл) Вівторок у Великодній октаві
ßê æ³íêà ìîæå ïåðåæèâàòè ïîä³¿ ñìåðò³ ³ âîñêðåñ³ííÿ? Êîæíà æ³íêà öå
³ñòîð³ÿ ñ³ì’¿, ³ñòîð³ÿ æ³íî÷îñò³, ³ñòîð³ÿ ìàòåðèíñòâà, ³ñòîð³ÿ ëþáîâ³. Áëàæåíí³ ò³ æ³íêè, ÿê³ ï³øëè çà ²ñóñîì ³ ñòàëè áëàãîñëîâåííÿì äëÿ ñâî¿õ ÷îëîâ³ê³â
òà ñ³ìåé.
АНТИФОН НА ВХІД Íàïóâà`òèìå ¿õ âîäî`þ ìó`äðîñò³. * Çì³öíè`òü ¿õ

òàê, ùî íå ïîõèòíó`òüñÿ, * ïðîñëà`âèòü ¿õ ïîâ³`êè. * Àë³ëó`ÿ.
Ìîâèòüñÿ “Ñëàâà âî âèøí³õ”.

Áî`æå, Òè îáäàðóâà`â ñâ³é íàðî`ä ïàñõà`ëüíèìè
òà`¿íñòâàìè ñïàñ³`ííÿ, † óä³ëÿ`é éîìó` ùå`äðî íåáå`ñíîãî
äà`ðó, * ùîá â³í îñÿãíó`â ïî`âíó ñâîáî`äó é îòðè`ìàâ
ðà`ä³ñòü â³`÷íîãî æèòòÿ`, çàâäà`òîê ÿêî`¿ Òè äîçâîëÿ`ºø
éîìó` çàçíà`òè íà çåìë³`. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà
Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â
º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Діян 2, 36-41

×èòàííÿ ç Ä³ÿíü Àïîñòîë³â.
В день П’ятдесятниці Петро сказав юдеям: «Нехай твердо знає
весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив Його Бог –
цього Ісуса, якого ви розіп’яли!» Почувши, вони були вражені в

118

19 КВІТНЯ, ВІВТОРОК

саме серце і сказали Петрові й іншим апостолам: «Що ж нам робити, мужі-брати?» А Петро каже їм: «Покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас в Ім’я Ісуса Христа на відпущення ваших
гріхів, і приймете дар Святого Духа! Адже для вас ця обітниця і
для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе
Господь, Бог наш!» Багатьма іншими словами він свідчив та заохочував їх, кажучи: «Спасайтеся від цього зіпсутого роду!»
Отже, вони, прийнявши його слово, охрестилися; і приєдналися
того дня зо три тисячі душ. Слово Боже.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 33, 4-5. 18-19. 20 і 22

Ìèë³ñòü Ãîñïîäíÿ ñïîâíþº âñþ çåìëþ.

Праведне Господнє слово *
і всі Його діла вірні.
Він любить праведність і справедливість, *
милістю Господа земля повна.
Адже очі Господні на тих, які Його бояться, *
котрі покладають надію на Його милосердя,
щоби спасти їхні душі від смерті, *
прогодувати їх під час голоднечі.
Наша душа Господа чекає – *
Він наш помічник і оборонець.
Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, *
оскільки на Тебе ми покладали надію.
(Ìîæíà çàñï³âàòè Ïàñõàëüíó Ñåêâåíö³þ – ñòîð. 110)
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Пс 118, 24

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Це день, що його створив Господь:
радіймо і веселімось у ньому!
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 20, 11-18

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó Ìàð³`ÿ ñòîÿ`ëà íàçî`âí³ á³`ëÿ ãðîáíè`ö³ é ïëà`êàëà. À ïëà`÷ó÷è, íàõèëè`ëàñÿ äî ãðîáíè`ö³ é ïîáà`÷èëà äâîõ à`íãåë³â, ÿê³` ñèä³`ëè â
á³`ëîìó: îäè`í ó ãî`ëîâàõ, à îäè`í ó íîãà`õ, äå áóëî` ïîêëà`äåíî ò³`ëî
²ñó`ñà. ² âîíè` êà`æóòü ¿é: «Æ³`íêî, ÷îãî` òè ïëà`÷åø?» Â³äïîâ³äà`º ¿ì:
«Çàáðà`ëè ìîãî` Ãî`ñïîäà, ³ íå çíà`þ, äå ïîêëà`ëè Éîãî`!» Ñêàçà`âøè öå,
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âîíà` îáåðíó`ëàñÿ íàçà`ä ³ ïîáà`÷èëà ²ñó`ñà, ÿêè`é ñòîÿ`â, òà íå çíà`ëà,
ùî òî ²ñó`ñ. Êà`æå ¿é ²ñó`ñ: «Æ³`íêî, ÷îãî` òè ïëà`÷åø? Êîãî` øóêà`ºø?»
Âîíà`, äó`ìàþ÷è, ùî öå ñàä³âíè`ê, êà`æå Éîìó`: «Ïà`íå, ÿêùî` òè Éîãî`
âè`í³ñ, òî ñêàæè` ìåí³`, äå òè Éîãî` ïîêëà`â; ³ ÿ çàáåðó` Éîãî`!» Êà`æå ¿é
²ñó`ñ: «Ìàð³`º!» Îáåðíó`âøèñü, âîíà` êà`æå Éîìó` ºâðå`éñüêîþ ìî`âîþ:
«Ðàââóí³`!» – ùî çíà`÷èòü: «Â÷è`òåëþ!» Êà`æå ¿é ²ñó`ñ: «Âæå íå òðèìà`é Ìåíå`, áî ß ùå íå ï³äíÿ`âñÿ äî Îòöÿ`. ²äè` äî Ìî¿`õ áðàò³`â ³ ñêàæè`
¿ì, ùî ß ï³äí³ìà`þñü äî Îòöÿ` Ìîãî` ³ Îòöÿ` âà`øîãî, äî Áî`ãà Ìîãî`
³ Áî`ãà âà`øîãî!» Ïðèõî`äèòü Ìàð³`ÿ Ìàãäàëè`íà ³ çâ³ùà`º ó`÷íÿì:
«ß áà`÷èëà Ãî`ñïîäà!», ³ ùî Â³í ñêàçà`â ¿é îöå`. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Ïåðåæèâà`þ÷è ðà`ä³ñíèé ÷àñ âîñêðåñ³`ííÿ, âîçíåñ³`ìî äî Ãî`ñïîäà
íà`ø³ ïðîõà`ííÿ:

1. Молімося, щоб слова Святішого Отця були такими ж плідними, як слова святого Петра .
2. Молімося про мир та захист для всіх жителів України.
3. Молімося за керівників держав, щоб вони у своїй праці завжди прислухались до голосу свого сумління.
4. Молімося за священиків та проповідників, щоб віруючі в
їхніх словах і житті могли побачити самого Христа.
5. Молімося за померлих, щоб Христос явив їм милість і дарував їм вічну радість у своєму Царстві.
6. Молімося за нас самих, щоб ми гідно приготували свої серця
на Благу Вість про Христову перемогу над гріхом і смертю.
Ãî`ñïîäè, Òè ÿâè`â Ìàð³`¿ Ìàãäàëè`í³, ÿêà` õîò³`ëà âøàíóâà`òè Òâîº`
ò³`ëî ó ãðî`á³, îñîáëè`âó ìè`ë³ñòü, ÿâè` ³ íàì – òèì, õòî ïðîñëàâëÿ`º
Òåáå` â Ïðåñâÿò³`é ªâõàðè`ñò³¿, – ñâîþ` äîáðîòó` ³ âè`ñëóõàé íà`ø³ ìîëèòâè`. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: ïðèéìè` ìè`ëîñòèâî ïðèíî`øåííÿ ñâî¿`õ â³`ðíèõ † ³ â÷èíè`, ùîá ï³ä
Òâîº`þ îï³`êîþ âîíè` íå âòðà`òèëè îòðè`ìàí³ áëàãîäà`ò³ *
³ îñÿãíó`ëè â³`÷í³ äàðè`. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

Ïðåôàö³ÿ Âåëèêîäíÿ ¹ 13 (ñòîð. 112)
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АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ À êîëè` âè ç Õðèñòî`ì âîñêðå`ñëè, * òî øó-

êà`éòå òîãî` ãîð³`øíüîãî, * äå Õðèñòî`ñ ïåðåáóâà`º, ñ³`âøè ïî ïðàâè`ö³
Áî`ãà. * Äó`ìàéòå ïðî ãîð³`øíº. * Àë³ëó`ÿ. (Êîë 3, 1-2)

Âè`ñëóõàé íàñ, Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, † ³ ïðèãîòó`é äî â³`÷íîãî ùà`ñòÿ ñåðöÿ` Òâî¿`õ â³`ðíèõ, *
ÿêè`õ Òè îáäàðóâà`â âåëè`êîþ áëàãîäà`òòþ ñâÿòî`ãî
Õðå`ùåííÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

²ä³`òü, æå`ðòâà çâå`ðøåíà. Àë³ëó`ÿ, àë³ëó`ÿ.
Áîãó ïîäÿêà. Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.

20 КВІТНЯ, СЕРЕДА
(біл) Середа у Великодній октаві
ßê ëþäèíà ìîæå ïåðåæèâàòè ïîä³¿ ñìåðò³ ³ âîñêðåñ³ííÿ? Ó ïîäîðîæ³ ç
Õðèñòîì íàáóâàºìî äîñâ³äó, ùî Â³í ñïðàâä³ âåëè÷íèé Ìóæ, ïðîðî÷èé, âåëèêèé
ñëîâîì ³ ä³ëîì. Áëàæåííà òà ëþäèíà, ÿêà ïîáà÷èëà â Õðèñò³ áåçóìîâíèé àâòîðèòåò, ïîáà÷èëà Áîãà. À òîé, õòî áåçóìíèé ³ ïîâ³ëüíèé ñåðöåì, íåõàé
â³äêðèº î÷³.
АНТИФОН НА ВХІД Ïðèéä³`òü, áëàãîñëîâå`íí³ Îòöÿ` ìîãî`, * â³çüì³`òü ó

ñïà`äùèíó Öà`ðñòâî, * ùî áóëî` ïðèãîòî`âàíå âàì â³ä ñòâî`ðåííÿ
ñâ³`òó. * Àë³ëó`ÿ.
Ìîâèòüñÿ “Ñëàâà âî âèøí³õ”.

Áî`æå, Òè ùîðî`êó äàº`ø íàì ïåðåæèâà`òè ðà`ä³ñòü óðî÷è`ñòîñò³ Ãîñïî`äíüîãî âîñêðåñ³`ííÿ, † â÷èíè`
ìè`ëîñòèâî, ùîá ìè ÷å`ðåç ñâÿòà`, ÿê³` â³äçíà÷à`ºìî íà
çåìë³`, * ä³éøëè` äî â³`÷íîãî ùà`ñòÿ. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî
²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

20 КВІТНЯ, СЕРЕДА

121

Діян 3, 1-10
×èòàííÿ ç Ä³ÿíü Àïîñòîë³â.
Тими днями Петро та Йоан підіймалися в храм о годині молитви – о
дев’ятій. І був один чоловік, кульгавий від лона матері своєї; його
приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрі називали
Гарними, аби просив милостиню в тих, хто входив до храму. Побачивши Петра і Йоана, які хотіли ввійти до храму, він просив, щоб
дали йому милостиню. Петро разом з Йоаном поглянув на нього і
сказав: «Подивися на нас!» Він пильно дивився на них, сподіваючись щось від них одержати. А Петро сказав: «Срібла й золота не
маю, але що маю, те й даю тобі: в Ім’я Ісуса Христа Назарянина
встань і ходи!» І, взявши його за праву руку, підвів його. Відразу ж
зміцніли його стопи й суглоби. Підскочивши, він встав і почав ходити. Тож ввійшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога.
І весь народ побачив, як він ходив, підскакував і хвалив Бога. Коли
ж дізналися, що це той, який сидів заради милостині біля Гарних
воріт храму, переповнилися страхом і подивом від того, що з ним
сталося. Слово Боже.
ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Øóêàéòå Áîãà ³ çíàéäåòå ðàä³ñòü.

Прославляйте Господа, Його Ім’я закликайте, *
між народами про Його діла сповіщайте.
Йому співайте, Йому грайте, *
роздумуйте про всі Його діла дивовижні.
Його святим Ім’ям хваліться; *
нехай веселиться серце тих, хто Господа шукає.
Шукайте Господа і Його сили, *
постійно шукайте Його обличчя.
Нащадки Авраама – Його слуги, *
сини Якова – Його обранці!
Він є Господом, нашим Богом, *
суди Його – на всю землю.
Він навіки заховав у пам’яті завіт свій, *
слово, яке заповів для тисячі родів:
завіт, який уклав з Авраамом, *
свою присягу Ісааку.
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(Ìîæíà çàñï³âàòè Ïàñõàëüíó Ñåêâåíö³þ – ñòîð. 110)
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Пс 118, 24

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Це день, що його створив Господь:
радіймо і веселімось у ньому!
ЄВАНГЕЛІЄ

Лк 24, 13-35

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Ëóêè`.
Îñü äâî`º, ç ó`÷í³â ²ñó`ñà, òîãî` æ ñà`ìîãî äíÿ, ïå`ðøîãî â òè`æí³, éøëè äî
ñåëà`, â³ääà`ëåíîãî íà ø³ñòäåñÿ`ò ñòà`ä³é â³ä ªðóñàëè`ìà, ÿêå` íàçèâà`ëîñÿ Åìà`óñ; âîíè` ãîâîðè`ëè ì³æ ñîáî`þ ïðî âñå, ùî â³äáóëî`ñÿ. ² ñòà`ëîñÿ, êîëè` âîíè` âåëè` áå`ñ³äó é îáãîâî`ðþâàëè, ñàì ²ñó`ñ, íàáëè`çèâøèñü,
ï³øî`â ðà`çîì ç íè`ìè; î`÷³ æ ¿`õí³ áóëè` ñòðè`ìóâàí³, ùî`áè Éîãî` íå
âï³çíà`ëè. Òîæ Â³í çàïèòà`â ¿õ: «Ùî öå çà ðîçìî`âè, ÿê³` âè âåäå`òå ì³æ
ñîáî`þ, éäó÷è` äîðî`ãîþ?» Ò³ çóïèíè`ëèñÿ, ïî`âí³ ñìó`òêó. Ó â³`äïîâ³äü
îäè`í, íà ³ì’ÿ` Êëåî`ïà, ñêàçà`â Éîìó`: «Òè õ³áà` ºäè`íà çàõî`æà ëþäè`íà â
ªðóñàëè`ì³, ÿêà` íå çíà`º òîãî`, ùî ñòà`ëîñÿ â íüî`ìó öè`ìè äíÿ`ìè?» ² çàïèòà`â ¿õ: «Ùî ñà`ìå?» À âîíè` ñêàçà`ëè Éîìó`: «Òå, ùî ñòà`ëîñÿ ç ²ñó`ñîì Íàçàðÿ`íèíîì, ÿêè`é áóâ ìó`æåì ïðîðî`êîì, ñè`ëüíèì ä³`ëîì ³ ñëî`âîì ïå`ðåä Áî`ãîì ³ ïå`ðåä óñ³`ì íàðî`äîì; ³ ÿê âè`äàëè Éîãî` ïåðâîñâÿùå`íèêè é íà`ø³ ñòà`ðø³ íà ñìå`ðòíèé ïðè`ñóä ³ ðîç³ï’ÿ`ëè Éîãî`. À ìè
ñïîä³âà`ëèñÿ, ùî Â³í òîé, õòî ìàâ âè`êóïèòè ²çðà`¿ëÿ. ² äî òî`ãî âñüî`ãî,
îöå` òðå`ò³é äåíü, â³äêî`ëè òå ñòà`ëîñÿ. Òà äå`ÿê³ íà`ø³ æ³íêè` çäèâóâà`ëè
íàñ: ïîáóâà`âøè ðà`íî â ãðîáíè`ö³ é íå çíàéøî`âøè Éîãî` ò³`ëà, âîíè`
ïðèéøëè` é ðîçïîâ³ëè`, ùî áà`÷èëè ïîÿ`âó à`íãåë³â, ÿê³` ñïîâ³ñòè`ëè, ùî
Â³í æèâè`é. Òîä³` ï³øëè` äå`ÿê³ ç íàñ äî ãðî`áó – ³ çíàéøëè` âñå, ÿê ãîâîðè`ëè æ³íêè`; Éîãî` æ ñàìî`ãî íå ïîáà`÷èëè». Òîä³` ²ñó`ñ ñêàçà`â ¿ì: «Î
íåðîçó`ìí³ é ïîâ³`ëüí³ ñå`ðöåì, àáè` â³`ðèòè â óñå`, ùî ãîâîðè`ëè ïðîðî`êè! Õ³áà` íå òðå`áà áóëî` Õðèñòî`â³ ïîñòðàæäà`òè é óâ³éòè` ó ñâîþ` ñëà`âó?» ², ïî÷à`âøè â³ä Ìîéñå`ÿ òà â³ä óñ³`õ ïðîðî`ê³â, Â³í ïîÿñíè`â ¿ì â
óñ³`õ Ïèñà`ííÿõ òå, ùî ñòîñóâà`ëîñÿ Éîãî`. ² âîíè` íàáëè`çèëèñÿ äî ñåëà`,
äî ÿêî`ãî éøëè. À Â³í óäàâà`â, ùî éäå äà`ë³. Òà âîíè` íàïîëÿãëè`, êà`æó÷è: «Çàëèøà`éñÿ ç íà`ìè, áî âå÷îð³`º, ³ äåíü âæå ñõèëè`âñÿ». ² Â³í
óâ³éøî`â, ùî`áè çàëè`øèòèñÿ ç íè`ìè. ² ñòà`ëîñÿ, ÿê ñ³â Â³í çà ñòîëî`ì ç
íè`ìè, òî, âçÿ`âøè õë³á, ïðîìî`âèâ áëàãîñëîâå`ííÿ ³, ðîçëîìè`âøè,
ïîäàâà`â ¿ì; òóò ³ â³äêðè`ëèñÿ ¿`õí³ î`÷³, é âîíè` âï³çíà`ëè Éîãî`. Òà Â³í
ñòàâ íåâè`äèìèé äëÿ íèõ. ² ñêàçà`ëè âîíè` îäè`í î`äíîìó: «Õ³áà` íå

20 КВІТНЯ, СЕРЕДА

123

ïàëà`ëî â íàñ íà`øå ñå`ðöå, êîëè` Â³í ãîâîðè`â íàì ó äîðî`ç³ òà êîëè`
â³äêðèâà`â íàì Ïèñà`ííÿ?» Òîæ âñòà`âøè, ò³º`¿ æ ãîäè`íè âîíè` ïîâåðíó`ëèñÿ äî ªðóñàëè`ìà òà çíàéøëè` ç³`áðàíèõ Îäèíàäöÿòüî`õ ³ òèõ, ÿê³`
áóëè` ç íè`ìè; âîíè` ãîâîðè`ëè, ùî ñïðà`âä³ Ãîñïî`äü âîñêðå`ñ ³ ç’ÿâè`âñÿ
Ñè`ìîíîâ³. ² âîíè` ðîçïîâ³ëè` ïðî òå, ùî ñòà`ëîñÿ â äîðî`ç³, òà ÿê âîíè`
ðîçï³çíà`ëè Éîãî` â ëàìà`íí³ õë³`áà. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Ï³ä ÷àñ ñâîãî` çåìíî`ãî æèòòÿ` Ãîñïî`äü íå ëèøå` ïðîïîâ³`äóâàâ, àëå` é
÷óäåñà`ìè ï³äòâå`ðäæóâàâ ñâî¿` ñëîâà`; ïðîñ³`ìî, ùîá Â³í ³ ñüîãî`äí³
ÿâè`â ñâîþ` ì³öü:

1. Молімося за Святішого Отця, який приділяє хворим таку велику увагу і оточує їх особливою опікою, щоб Господь укріпив
його здоров’я і обдарував своїми благодатями.
2. Молімося за захисників нашої держави, про Божу опіку і захист для них.
3. Молімося за місіонерів, які займаються хворими, немічними,
самотніми та голодними, щоб вони завжди мали достатньо засобів
для допомоги всім потребуючим.
4. Молімося за хворих, щоб вони ніколи не були позбавлені
турботи і любові з боку ближніх.
5. Молімося за померлих, щоб Господь простив їхні земні гріхи
і дарував вічне життя на небесах.
6. Молімося за нас, присутніх тут, щоб ми, беручи участь у
Пресвятій Євхаристії, заслужили на участь у небесній трапезі.
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Òè ñóïðîâî`äæóºø íàñ íà äîðî`ãàõ æèòòÿ`;
â³äêðè`é íà`ø³ î`÷³ òà ñåðöÿ`, ùîá ìè ìîãëè` áà`÷èòè Òåáå` â íàâêî`ëèøíüîìó ñâ³`ò³, â íà`øèõ áëè`æí³õ ³ â íà`øîìó ñüîãîäå`íí³. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: ïðèéìè` öþ
æå`ðòâó â³äêó`ïëåííÿ ëþäè`íè * ³ äàé íàì çäîðî`â’ÿ
äóø³` ³ ò³`ëà. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

Ïðåôàö³ÿ Âåëèêîäíÿ ¹ 13 (ñòîð. 112)
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Ó`÷í³ ï³çíà`ëè Ãî`ñïîäà ²ñó`ñà * ïðè ëàìà`íí³

õë³`áà. * Àë³ëó`ÿ. (Ëê 24, 35)
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Ïðî`ñèìî Òåáå`, Áî`æå: † íåõà`é
`
äîñòî`éíà ó`÷àñòü ó òà¿íñòâ³ Òâîãî` Ñè`íà * î÷è`ñòèòü íàñ
â³ä óñ³º`¿ äà`âíüî¿ âèíè` ³ ïåðåòâî`ðèòü íàñ ó íîâå`
òâîð³`ííÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

²ä³`òü, æå`ðòâà çâå`ðøåíà. Àë³ëó`ÿ, àë³ëó`ÿ.
Áîãó ïîäÿêà. Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
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(біл) Четвер у Великодній октаві
Ñåðåä ñóì’ÿòòÿ, ñòðàõ³â, ðîç÷àðóâàíü ³ óñï³õ³â öüîãî ñâ³òó, ñåðåä äîñÿãíåíü ³ çìàãàíü, ñåðåä áàãàòüîõ òóðáîò, òîðæåñòâ, òîðã³â ³ ïðèáóòê³â, ñåðåä
íàäáàíèõ ÷åñíîò ³ çóáîæ³ííÿ ãð³õ³â, â ê³íö³ ëèøàºòüñÿ ò³ëüêè òå, ùî â³äáóâàëîñü íàñïðàâä³ ì³æ ìíîþ ³ Ãîñïîäîì. Â³í – â ñåðåäèí³ ìîº¿ ³ñòîð³¿, ìîãî äîìó.
АНТИФОН НА ВХІД Ñëà`âèëè, Ãî`ñïîäè, Òâîº` ñâÿòå` ²ì’ÿ` é îñï³`âóâà-

ëè îäíîãîëî`ñíî Òâîþ` îáîðî`ííó ðó`êó. * Áî ìó`äð³ñòü í³ìè`ì óñòà`
â³äêðè`ëà * ³ ÿçèêè` íåìîâëÿ`ò ó÷èíè`ëà âèìî`âíèìè. * Àë³ëó`ÿ.
Ìîâèòüñÿ “Ñëàâà âî âèøí³õ”.

`
` Áî`æå, Òè îá’º`äíóºø ð³çí³
íàðî`äè ó ñïîâ³äó
`
`
âàíí³ Òâîãî` ²ìåí³, † â÷èíè`, ùîá óñ³ â³äðî`äæåí³ ó äæåðåë³` Õðå`ùåííÿ * çáåðåãëè` º`äí³ñòü â³`ðè â ñåðöÿ`õ é
ëþáî`â ó â÷è`íêàõ. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â
º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

Діян 3, 11-26
×èòàííÿ ç Ä³ÿíü Àïîñòîë³â.
Тими днями сталося так, що оскільки зцілений кульгавий тримався
Петра і Йоана, то збігся до них весь народ, здивований, у притвор,
який називається Соломоновим. Побачивши це, Петро звернувся
до народу: «Мужі ізраїльські! Чого дивуєтеся з цього? Або чого дивитеся на нас так, наче ми своєю силою або побожністю зробили,
щоб він ходив? Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог наших
батьків, прославив свого слугу Ісуса, якого ви видали й відреклися
ПЕРШЕ ЧИТАННЯ
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перед Пилатом, у той час, коли він присудив Його відпустити. Ви ж
відреклися від Святого й Праведного, а випросили дарувати вам
людину-вбивцю. Вождя життя ви вбили, та Бог воскресив Його з
мертвих, свідками чого є ми. І по вірі в Ім’я Його, укріпило Його
Ім’я того, кого бачите й знаєте. Віра, яка через Нього, дала йому цю
повну справність перед усіма вами. А тепер, брати, знаю, що зробили ви так через незнання – так само і ваші начальники. Бог же, як
провістив наперед устами всіх пророків, що Його Помазаник має
постраждати, так і виконав. Тож покайтеся і наверніться, аби були
стерті ваші гріхи; аби від обличчя Господнього прийшли часи прохолоди, і аби Він послав наперед призначеного вам Христа – Ісуса,
якого небо повинно прийняти до часу відновлення всього, про що
Бог віддавна говорив устами своїх святих пророків. Адже Мойсей
сказав: “Господь, Бог ваш, підійме вам пророка з братів ваших, як і
мене: Його будете слухати в усьому, що тільки скаже вам. Буде
так, що кожна душа, яка не послухає того пророка, буде вигублена
з народу”. І так само всі пророки – від Самуїла й пізніших – говорили й сповіщали про ці дні. Ви – сини пророків і Завіту, який Бог заповів вашим батькам, кажучи Авраамові: “І в потомстві твоєму благословляться всі роди землі!” Воскресивши Слугу свого, Бог насамперед вам послав Його – Того, хто благословить вас, щоб кожний відвернувся від своїх злих діл». Слово Боже.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 8, 2а і 5. 6-7. 8-9

ßê æå âåëè÷íå ²ì’ÿ Òâîº, Áîæå.

Господи, наш Боже! *
Яке на всій землі Твоє Ім’я величне!
Хто така людина, що пам’ятаєш про неї, *
або людський син, що навідуєшся до нього?
Ти зробив її не набагато меншою за ангелів, *
Ти увінчав її славою і честю.
Ти дав йому владу над рук своїх ділами, *
все підкорив йому під ноги.
Коряться йому бики і вівці, *
а також польові тварини,
птахи небесні, морські риби, *
що носяться глибинами морськими.
(Ìîæíà çàñï³âàòè Ïàñõàëüíó Ñåêâåíö³þ – ñòîð. 110)
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Пс 118, 24

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Це день, що його створив Господь:
радіймо і веселімось у ньому!
ЄВАНГЕЛІЄ

Лк 24, 35-48

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Ëóêè`.
Òîãî` ÷à`ñó ó`÷í³ ²ñó`ñà ðîçïîâ³ëè` ïðî òå, ùî ñòà`ëîñÿ â äîðî`ç³, òà ÿê
âîíè` ðîçï³çíà`ëè Éîãî` â ëàìà`íí³ õë³`áà. Êîëè` âîíè` ãîâîðè`ëè ïðî öå,
ñàì ²ñó`ñ ñòàâ ïîñå`ðåä íèõ ³ êà`æå ¿ì: «Ìèð âàì!» Òà çëÿêà`âøèñü,
îõî`ïëåí³ æà`õîì, âîíè` äó`ìàëè, ùî áà`÷àòü äó`õà. À Â³í ñêàçà`â ¿ì:
«×îìó` âè çáåíòå`æåí³, ÷îìó` ñó`ìí³âè ïîñòàþ`òü ó âà`øèõ ñåðöÿ`õ?
Ãëÿ`íüòå íà Ìî¿` ðó`êè ³ íà Ìî¿` íî`ãè! Öå æ ß ñàì! Äîòîðêí³`òüñÿ äî
Ìå`íå ³ ïîäèâ³`òüñÿ, ùî äóõ ò³`ëà é êîñòå`é íå ìà`º, òàê ÿê ß, ÿê áà`÷èòå, ¿õ ìà`þ!» Ñêàçà`âøè öå, Â³í ïîêàçà`â ¿ì ðó`êè òà íî`ãè. À ÿê
âîíè` ùå íå â³`ðèëè ç ðà`äîñò³ ³ äèâóâà`ëèñÿ, Â³í ñêàçà`â ¿ì: «×è ìà`ºòå
òóò ùîñü ³ç ¿`æ³?» Âîíè` ïîäà`ëè Éîìó` ÷àñòè`íó ïå÷å`íî¿ ðè`áè. Òîæ,
âçÿ`âøè, Â³í ¿â ïå`ðåä íè`ìè. ² ïðîìî`âèâ äî íèõ: «Öå Ìî¿` ñëîâà`, ÿê³`
ß ñêàçà`â âàì, êîëè` ùå áóâ ç âà`ìè, ùî ïîòð³`áíî, àáè` çáóëî`ñÿ âñå íàïè`ñàíå ïðî Ìå`íå â Çàêî`í³ Ìîéñå`ÿ, ³ â Ïðîðî`ê³â, ³ â Ïñà`ëìàõ». Òîä³`
â³äêðè`â ¿`õí³é ðî`çóì, ùî`áè ðîçóì³`ëè Ïèñà`ííÿ. ² Â³í ñêàçà`â ¿ì: «Òàê
íàïè`ñàíî: Õðèñòî`ñ ìàâ ïîñòðàæäà`òè òà âîñêðå`ñíóòè ç ìå`ðòâèõ íà
òðå`ò³é äåíü, ³ ùî ìà`ëî ïðîïîâ³`äóâàòèñÿ â ²ì’ÿ` Éîãî` ïîêàÿ`ííÿ äëÿ
ïðî`ùåííÿ ãð³õ³`â ì³æ óñ³ìà` íàðî`äàìè, ïî÷à`âøè ç ªðóñàëè`ìà. Âè æ
º ñâ³`äêàìè öüî`ãî». Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Ðàä³`þ÷è âîñêðåñ³`ííþ ²ñó`ñà Õðèñòà`, ç äîâ³`ðîþ âçèâà`ºìî:

1. Просімо Господа за Католицьку Церкву, щоб їй ніколи не
бракувало світла Святого Духа у проповідуванні Благої Вісті людям третього тисячоліття.
2. Просімо Господа за братні християнські Церкви та релігійні
спільноти, щоб Святий Дух освітлював розум і серця їхніх пастирів.
3. Просімо Господа за священиків, монахів та монахинь, щоб
вони з любов’ю і радістю служили Христові та людям.
4. Просімо Господа за вихователів та наставників, щоб вони виховували дітей і молодь згідно з принципами Євангелія.
5. Просімо Господа за всіх загиблих на війні: нехай Він прийме
їх до вічної радості та миру.
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6. Просімо Господа за всіх нас, щоб Боже Слово та Євхаристія
були для нас джерелом сили та радості.
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, íàø íàéêðà`ùèé Ó÷è`òåëþ, îáäàðó`é ñâîº`þ
áëàãîäà`òòþ âñ³õ ëþäå`é äî`áðî¿ âî`ë³, ùîá âîíè` çà`âæäè âì³`ëè
áà`÷èòè Òåáå` â áëè`æí³õ òà â³`ðíî éøëè çà Òîáî`þ. Êîòðè`é æèâå`ø
³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: ïðèéìè` ìè`ëîñòèâî ÿê ïîäÿ`êó ö³ äàðè`, † ÿê³` ìè ïðèíî`ñèìî çà â³äðî`äæåíèõ * ç âäÿ`÷í³ñòþ ³ ç óïîâà`ííÿì íà ïîñï³`øíó íåáå`ñíó äîïîìî`ãó. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

Ïðåôàö³ÿ Âåëèêîäíÿ ¹ 13 (ñòîð. 112)
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Ðî`äå âè`áðàíèé, çâ³ñòó`é ïîõâàëè` Òîãî`, * õòî

âàñ ïîêëè`êàâ ç òå`ìðÿâè ó äè`âíå ñâîº` ñâ³`òëî. * Àë³ëó`ÿ.

Âè`ñëóõàé, Áî`æå, íàø Î`ò÷å, íà`ø³
ìîëèòâè`, † ùîá ñâÿùå`ííèé î`áì³í äàðà`ìè çàðà`äè
íà`øîãî ñïàñ³`ííÿ ïðèí³`ñ íàì Òâîþ` äîïîìî`ãó ó öüî`ìó
æèòò³` * ³ â³êîâ³`÷íó ðà`ä³ñòü – ó ïðèéäå`øíüîìó. ×å`ðåç
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

²ä³`òü, æå`ðòâà çâå`ðøåíà. Àë³ëó`ÿ, àë³ëó`ÿ.
Áîãó ïîäÿêà. Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.

22 КВІТНЯ, П’ЯТНИЦЯ
(біл) П’ятниця у Великодній октаві
Õòî æ ÿê íå ²ñóñ ñïèòàâ áè íàñ ç òàêîþ ëþáîâ’þ ³ ùèð³ñòþ: “Ä³òîíüêè, ÷è
ìàºòå ùîñü ç’¿ñòè?” Òðèäöÿòèòðèð³÷íèé âîñêðåñëèé ×îëîâ³ê âåëè÷åçíèì Ñåðöåì îá³éíÿâ ³ ñâî¿õ ó÷í³â ³ ââåñü âñåñâ³ò. Íåõàé ïðîñëàâèòüñÿ ²ñóñ Õðèñòîñ.
АНТИФОН НА ВХІД Ãîñïî`äü ïðîâà`äèâ ñâ³é íàðî`ä áåçïå`÷íî, * à âî-

ðîã³`â ¿`õí³õ ïîêðè`ëî ìî`ðå. * Àë³ëó`ÿ. (Ïñ 78 (77), 53)
Ìîâèòüñÿ “Ñëàâà âî âèøí³õ”.
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Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, Òè â ïàñõà`ëüí³é
ò`àéí³ ïðèìèðè`â ³ç ñîáî`þ ëþ`äñòâî ³ óêëà`â ç íèì íîâè`é
ñîþ`ç, * â÷èíè`, ùîá íà`ø³ â÷è`íêè áóëè` çã³`äí³ ç òèì, ùî
ìè ñïîâ³`äóºìî. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`,
Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³
Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

Діян 4, 1-12
×èòàííÿ ç Ä³ÿíü Àïîñòîë³â.
Тими днями, коли Петро і Йоан промовляли до народу після того,
як зцілився кульгавий, підійшли до них священики, начальник сторожі храму та садукеї, обурені тим, що вони навчали народ і проповідували воскресіння з мертвих в Ісусі. Вони наклали на них руки
і посадили у в’язницю до ранку, оскільки був уже вечір. Проте багато з тих, які чули слово, повірили; кількість чоловіків сягала п’яти
тисяч. А наступного дня в Єрусалимі зібралися їхні начальники,
старші й книжники; і Анна – первосвященик, і Каяфа, і Йоан, і
Олександр, і всі інші, які були з первосвященичого роду; поставивши їх посередині, вони допитувалися: «Якою силою чи яким ім’ям
ви це зробили?» Тоді Петро, сповнений Святим Духом, сказав їм:
«Начальники народу і старші! Якщо нас нині допитують про благодіяння недужому: через що він був врятований, то хай буде всім
вам і всьому народові ізраїльському відомо: через Ім’я Ісуса Христа, Назарянина, якого ви розіп’яли, якого Бог воскресив із мертвих; через Нього оцей стоїть перед вами здоровий. Він є камінь,
відкинутий вами, будівничими, – камінь, що став наріжним. І в
нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися!» Слово Боже.
ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Пс 118, 1-2 і 4. 22-24. 25-27а
Îñü ñòàâ íàð³æíèì çíåõòóâàíèé êàì³íü.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Прославляйте Господа, бо Він добрий, *
бо Його милість навіки.
Нехай скаже Ізраїль: «Його милість навіки!» *
Хай скажуть ті, які Господа бояться: †
«Його милість навіки!»
Камінь, який відкинули будівничі як непридатний, – *
він став наріжним:
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від Господа це сталось, і це чудо в очах наших. *
Це день, що його створив Господь: †
радіймо і веселімось у ньому!
О Господи, дай своє спасіння! О Господи, пошли успіх! *
Благословенний той, хто йде в Ім’я Господнє!
Ми благословляємо вас з Господнього дому. *
Бог – Господь, Він освітив нас.
(Ìîæíà çàñï³âàòè Ïàñõàëüíó Ñåêâåíö³þ – ñòîð. 110)
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Пс 118, 24

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Це день, що його створив Господь:
радіймо і веселімось у ньому!
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 21, 1-14

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó ²ñó`ñ ÿâè`â ñåáå` çíî`âó ó`÷íÿì á³`ëÿ Òèâåð³à`äñüêîãî ìî`ðÿ.
À ÿâè`â òàê: áóëè` ðà`çîì Ñè`ìîí-Ïåòðî` é Òîìà`, ïðî`çâàíèé Áëèçíþêî`ì, ³ Íàòàíà¿`ë, ÿêè`é áóâ ç Êà`íè Ãàë³ëå`éñüêî¿, ³ ñèíè` Çåâåäå`ºâ³, é ³`íø³ äâà Éîãî` ó`÷í³. Êà`æå ¿ì Ñè`ìîí-Ïåòðî`: «²äó` ðè`áó
ëîâè`òè!» Ãîâî`ðÿòü éîìó`: «²äå`ìî é ìè ç òîáî`þ». Âîíè` âè`éøëè é
ñ³`ëè â ÷î`âåí, òà ò³º`¿ íî`÷³ íå çëîâè`ëè í³÷î`ãî. À ÿê íàñòà`â óæå` ðà`íîê, ñòàâ ²ñó`ñ íà áå`ðåç³, àëå` ó`÷í³ íå çíà`ëè, ùî öå ²ñó`ñ. Î`òæå, êà`æå
¿ì ²ñó`ñ: «Ä³`òè, ÷è º ó âàñ ùîñü ç ðè`áè ïî¿`ñòè?» Â³äïîâ³ëè` éîìó`:
«Íåìà`º». Â³í æå ñêàçà`â ¿ì: «Çàêè`íüòå íå`âîäà ïðàâî`ðó÷ ÷îâíà` – ³
çíàéäå`òå». Âîíè` çàêè`íóëè, ³ âæå íå ìîãëè` âè`òÿãòè éîãî` â³ä âåëè`êî¿ ê³`ëüêîñò³ ðè`áè. Òîä³` ó`÷åíü, ÿêî`ãî ëþáè`â ²ñó`ñ, êà`æå Ïåòðî`â³:
«Öå æ Ãîñïî`äü!» Òîæ Ñè`ìîí-Ïåòðî`, ïî÷ó`âøè, ùî öå Ãîñïî`äü,
íàêè`íóâ íà ñå`áå î`äÿã, áî áóâ íàãè`é, ³ êè`íóâñÿ â ìî`ðå. À ³`íø³ ó`÷í³
ïîïëèâëè` ÷îâíî`ì, îñê³`ëüêè áóëè` íåäàëå`êî â³ä çåìë³`, ÿêè`õîñü
äâ³`ñò³ ë³`êò³â, òÿ`ãíó÷è íå`âîäà ç ðè`áîþ. À êîëè` âè`éøëè íà çå`ìëþ,
áà`÷àòü, ùî ðîçêëà`äåíèé æàð ³ ëåæè`òü íà íüî`ìó ðè`áà é õë³á. ²ñó`ñ
êà`æå ¿ì: «Ïðèíåñ³`òü ò³º`¿ ðè`áè, ÿêó` âè íè`í³ çëîâè`ëè». Òîæ Ñè`ìîí-Ïåòðî` ï³äíÿ`âñÿ ³ âè`òÿã íà çå`ìëþ íå`âîäà, ïî`âíîãî âåëè`êèõ
ðèá, – ñòî ï’ÿòäåñÿ`ò òðè; ³ õî÷ ñò³`ëüêè áóëî`, íå`â³ä íå ïîðâà`âñÿ.
Êà`æå ¿ì ²ñó`ñ: «²ä³`òü, ñí³`äàéòå». ² í³õòî` ç ó`÷í³â íå íàâà`æèâñÿ çàïèòà`òè Éîãî`: «Õòî Òè?» – çíà`þ÷è, ùî öå Ãîñïî`äü. ²ñó`ñ ï³äõî`äèòü, áåðå` õë³á ³ äàº` ¿ì, òàê ñà`ìî é ðè`áó. Öå âæå âòðå`òº ç’ÿâè`âñÿ
²ñó`ñ ó`÷íÿì, ï³`ñëÿ òî`ãî, ÿê âîñêðå`ñ ç ìå`ðòâèõ. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.

130

22 КВІТНЯ, П’ЯТНИЦЯ

МОЛИТВА ВІРНИХ

Äî ìè`ëîñòèâîãî Ãî`ñïîäà, ÿêè`é äáà`º ïðî ñâî¿`õ ó`÷í³â, âîçíåñ³`ìî
íà`ø³ ïðîõà`ííÿ:

1. Молімося за Святішого Отця, щоб йому ніколи не бракувало
сил приходити з допомогою потребуючим.
2. Молімося про мир та захист для всіх жителів України.
3. Молімося за священиків та місіонерів, яких переслідують за
проповідування Христового вчення, щоб воскреслий Ісус був
їхньою міццю.
4. Молімося за всіх несправедливо засуджених і ув’язнених,
щоб вони змогли повернутись до своїх сімей.
5. Молімося за померлих, щоб воскреслий Господь Христос
прийняв їх до свого Царства.
6. Молімося за нас самих, щоб ми, йдучи за Божим голосом,
своїм життям, працею і молитвою приносили щедрі плоди.
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Òè íàïî`âíþºø ñâîþ` Öå`ðêâó ðà`ä³ñòþ âîñêðåñ³`ííÿ; â÷èíè`, ùîá óñ³` ìè îòðè`ìàëè ïëîäè` äîáðà` òà ìè`ðó.
Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Â÷èíè` ìè`ëîñòèâî, Ãî`ñïîäè, â íàñ
ñâÿòè`é î`áì³í ïàñõà`ëüíèõ äàð³`â, * ùîá ìè, çàëè`øèâøè çåìí³` ïðèâ’ÿ`çàíîñò³, çàïàëà`ëè íåáå`ñíèìè áàæà`ííÿìè. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

Ïðåôàö³ÿ Âåëèêîäíÿ ¹ 13 (ñòîð. 112)
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ ²ñó`ñ ñêàçà`â äî ñâî¿`õ ó`÷í³â: * “Éä³òü ïî-

ñí³`äàéòå!” * Âçÿâ õë³á ³ äàâà`â ó`÷íÿì. * Àë³ëó`ÿ.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: îòî`÷óé áàòü`
ê³âñüêîþ
îï³`êîþ ñâî¿`õ â³`ðíèõ, † ÿêè`õ Òè â³äêóïè`â
ñòðàæäà`ííÿìè Òâîãî` Ñè`íà, * ³ â÷èíè`, ùîá âîíè` çàâæäè` ïåðåáóâà`ëè â ðà`äîñò³ Éîãî` âîñêðåñ³`ííÿ. Êîòðè`é
æèâå` ³ öàðþ`º íà â³`êè â³`÷í³.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

²ä³`òü, æå`ðòâà çâå`ðøåíà. Àë³ëó`ÿ, àë³ëó`ÿ.
Áîãó ïîäÿêà. Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
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(біл) Субота у Великодній октаві
Íåõàé Ãîñïîäü ç³éøëå ñâîãî Äóõà ³ â³äíîâèòü îáëè÷÷ÿ çåìë³ – ö³º¿ çåìë³.
À ìè ïîíåñåìî Éîãî ªâàíãåë³º Ðàäîñò³ äóìêîþ, ñëîâîì, â÷èíêîì ³ äáàéëèâ³ñòþ. Êîëè ²ñóñ ïåðåìîæå â íàñ çàìêíóò³ñòü, ðîçïà÷ëèâèé ñìóòîê ³ ïëàêñèâ³ñòü, ìè âñòàíåìî ³ ï³éäåìî, ÿê öå çðîáèëè Áîæ³ Ñâÿò³.
АНТИФОН НА ВХІД Ãîñïî`äü âèïðîâà`äèâ ³ç ðà`ä³ñòþ íàðî`ä ñâ³é * ³ ç

òîðæåñòâî`ì – ñâî¿`õ âèáðà`íö³â. * Àë³ëó`ÿ. (Ïñ 105 (104), 43)
Ìîâèòüñÿ “Ñëàâà âî âèøí³õ”.

Áî`æå, Òè â ñâî¿`é äîáðîò³` ïðèìíî`æóºø íàðî`äè,
ùî â³`ðÿòü â Òå`áå, † ïîãëÿ`íü ìè`ëîñòèâî íà ñâî¿`õ âè`áðàíèõ, ùîá ò³, êîòðè`õ Òè â³äðîäè`â òà`¿íñòâîì ñâÿòî`ãî Õðå`ùåííÿ, * ïðèîäÿãëè`ñÿ ó áëàæå`ííå áåçñìå`ðòÿ. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ
æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Діян 4, 13-21

×èòàííÿ ç Ä³ÿíü Àïîñòîë³â.
Тими днями начальники, старші народу і книжники, помітивши
відвагу Петра і Йоана і дізнавшись, що це люди невчені й прості, –
вони дивувалися і розпізнавали в них тих, хто був з Ісусом. І, дивлячись на оздоровленого чоловіка, який стояв з ними, вони нічого
не могли сказати проти. Наказавши їм вийти із синедріону, вони радилися між собою, кажучи: «Що нам робити з цими людьми? Адже
через них зроблено явне знамення, яке відоме всім, хто живе в
Єрусалимі, – і не можемо того заперечувати. Але щоби більше не
поширювалося між народом, пригрозимо їм, щоби далі нікому з
людей не говорили про це Ім’я!» І, покликавши їх, наказали зовсім
не говорити і не навчати в Ім’я Ісуса. А Петро та Йоан у відповідь
сказали їм: «Розсудіть, чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога? Адже ми не можемо не розповідати про те, що
бачили і чули!» Вони ж, погрозивши, відпустили їх, нічого не знаходячи, щоби покарати їх, – через народ, бо всі прославляли Бога за
те, що сталося. Слово Боже.
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Пс 118, 1 і 14. 15-16. 17-18. 19-21
Äÿêóþ, Áîæå, ùî ïî÷óâ ì³é ãîëîñ.
Прославляйте Господа, бо Він добрий, *
бо Його милість навіки.
Господь – моя сила і пісня, *
Він став мені порятунком.
У праведних, в наметах їхніх – †
голос радості й спасіння: *
«Господня правиця виявляє силу.
Господня правиця піднялася вгору, *
Господня правиця виявляє силу».
Я не помру, я буду жити *
і розповідати про діла Господні.
Господь покарав мене суворо, *
та на смерть мене не видав.
Відчиніть мені праведності брами: *
увійшовши ними, я буду Господа прославляти.
Це Господня брама, праведні увійдуть нею. *
Прославлятиму Тебе, бо Ти до мене відізвався †
і став мені порятунком.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

(Ìîæíà çàñï³âàòè Ïàñõàëüíó Ñåêâåíö³þ – ñòîð. 110)
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Пс 118, 24

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Це день, що його створив Господь:
радіймо і веселімось у ньому!
ЄВАНГЕЛІЄ

Мк 16, 9-15

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Ìà`ðêà.
ßê ²ñó`ñ âîñêðå`ñ óðà`íö³ ïå`ðøîãî äíÿ òè`æíÿ, òî ç’ÿâè`âñÿ íàéïå`ðøå Ìàð³`¿ Ìàãäàëè`í³, ç ÿêî`¿ âè`ãíàâ ñ³ì á³`ñ³â. Ï³øî`âøè, âîíà`
ñïîâ³ñòè`ëà òèì, ùî áóëè` ç Íèì, ÿê³` ïëà`êàëè é ðèäà`ëè. ² îö³`, ïî÷ó`âøè, ùî Â³í æèâè`é ³ ùî âîíà` áà`÷èëà Éîãî`, íå ïîâ³`ðèëè. Ï³`ñëÿ
öüî`ãî Â³í ç’ÿâè`âñÿ â ³`íøîìó âè`ãëÿä³ äâîì ç íèõ, êîëè` âîíè` ïîäîðîæóâà`ëè ³ éøëè äî ñåëà`. À ò³ âæå, ï³øî`âøè, ñïîâ³ñòè`ëè ³`íøèì,
àëå` ³ ¿ì íå ïîâ³`ðèëè. Íàðå`øò³ Â³í ç’ÿâè`âñÿ Îäèíàäöÿòüî`ì, êîëè`
âîíè` áóëè` çà ñòîëî`ì. Â³í äîêîðÿ`â ¿ì çà ¿`õíº íåâ³`ðñòâî ³ ñêàì’ÿí³`ë³ñòü ñå`ðöÿ, òîìó` ùî íå ïîâ³`ðèëè òèì, ÿê³` ïîáà`÷èëè Éîãî` âîñêðå`ñëîãî. ² Â³í ñêàçà`â ¿ì: «²äó÷è` ïî ö³`ëîìó ñâ³`ò³, ïðîïîâ³`äóéòå
ªâà`íãåë³º óñüî`ìó òâîð³`ííþ». Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
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ВСЕЛЕНСЬКА МОЛИТВА

Âè`ñëóõàâøè Áî`æå Ñëî`âî, ç ïî÷óòòÿ`ì â³äïîâ³äà`ëüíîñò³, ïðî`ñèìî
â íà`ì³ðàõ Öå`ðêâè é óñüî`ãî ñâ³`òó:

1. За заступництвом Марії, яка радіє з воскресіння Ісуса,
молімося за святу Церкву, щоб вона несла світові Благу Новину.
2. За заступництвом Марії, Матері Церкви, молімося за Святішого Отця, щоб довірена йому паства своїм істинно християнським
життям була приводом його радості й нагородою за його труди.
3. За заступництвом Марії, Цариці святих, молімося за
Україну, щоб запанували в ній мир та добробут.
4. За заступництвом Марії, Цариці сімей, молімося за всі подружжя та сім’ї, щоб вони йшли дорогою вірності Господнім заповідям.
5. За заступництвом Марії, Цариці Святих, молімося за всіх померлих, щоб Господь помилував їх і прийняв до сонму святих.
6. За заступництвом Марії, молімося за всіх тут зібраних, щоб
ми у Неї вчилися служити своїм ближнім.
Âñåìîãó`òí³é â³`÷íèé Áî`æå, Òè ÷å`ðåç âîñêðåñ³`ííÿ ñâîãî` Ñè`íà äàâ
íàì íàä³`þ ñïàñ³`ííÿ, ïðî`ñèìî çà çàñòó`ïíèöòâîì Éîãî` Ìà`òåð³, ùîá
ìè ìîãëè` îñÿãíó`òè ðà`ä³ñòü â³`÷íîãî æèòòÿ`. Êîòðè`é æèâå`ø
³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: äàé íàì çàâæäè`
âò³øà`òèñÿ öè`ìè ïàñõà`ëüíèìè òà`éíàìè; † íåõà`é áåçóñòà`ííà ä³`ÿ áëàãîäà`ò³ çàðà`äè íà`øîãî â³äêó`ïëåííÿ * ñòà`íå
äëÿ íàñ äæåðåëî`ì â³`÷íî¿ ðà`äîñò³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

Ïðåôàö³ÿ Âåëèêîäíÿ ¹ 13 (ñòîð. 112)
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Âñ³ áî âè, ùî ó Õðèñòà` õðåñòè`ëèñÿ, * ó

Õðèñòà` çîäÿãíó`ëèñÿ. * Àë³ëó`ÿ. (Ãàë 3, 27)

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: ïîãëÿ`íü ìè`ëîñòèâî íà ñâ³é íàðî`ä, † êîòðè`é Òè áëàãîâîëè`â â³äíîâè`òè â³`÷íèìè òà`éíàìè, * ³ ïðèâåäè` éîãî` äî íåòë³`ííîãî ïðåñëà`âíîãî âîñêðåñ³`ííÿ ó ïëî`ò³. ×å`ðåç Õðèñòà`,
Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:

²ä³`òü, æå`ðòâà çâå`ðøåíà. Àë³ëó`ÿ, àë³ëó`ÿ.
Áîãó ïîäÿêà. Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
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(біл) ІІ Великодня Неділя (Неділя Божого Милосердя)
Äóõîì Ñâÿòèì ñâÿùåíèê â³äïóñòèòü ãð³õè òèì, õòî êàºòüñÿ ³ çàòðèìàº
òèì, ÿê³ ãð³øàòü ïðîòè Ñâÿòîãî Äóõà. Êîæåí Òîìà, ùî øóêàº ñòèãìàò³â, –
çíàéäå ¿õ, à êîæíèé, õòî óâ³ðóº íå áà÷èâøè, – îòðèìàº â³ä Ãîñïîäà ïîõâàëó. ßê
â îäíèõ, òàê ³ â äðóãèõ íåõàé ïðîñëàâèòüñÿ ²ñóñ Õðèñòîñ.
АНТИФОН НА ВХІД Æàäà`éòå, íåíà`÷å íîâîíàðî`äæåí³ äèòÿ`òêà, *

ìîëîêà` ÷è`ñòîãî, äóõî`âíîãî, * ùîá íèì ðîñòè` âàì íà ñïàñ³`ííÿ. *
Àë³ëó`ÿ.
Ìîâèòüñÿ “Ñëàâà âî âèøí³õ”.

Áî`æå îäâ³`÷íîãî ìèëîñå`ð äÿ, † Òè ïîâòî`ð åííÿì ïàñõà`ëüíèõ ñâÿò ðîçïà`ë þºø â³`ðó Òâîãî` ñâÿòî`ãî ëþ`äó; * ïðèìíî`æ áëàãî äà`òü, ÿêó` ïîñèëà`º ø, *
ùîá âñ³õ íàñ íàïî`âíèëî äè âî âè`æíå ðî çóì³ `ííÿ, *
ÿêî`þ êóï³ `ëëþ ìè îáìè`ò³, ÿêè`ì Äó`õ îì ìè â³äðî`äæåí³, * ÿêî`þ Êðî`â’þ ìè â³äêó`ïëåí³. ×å`ðåç Ãî`ñïî äà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç
Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã,
íà â³ `êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Діян 5, 12-16

×èòà`ííÿ ç Ä³ÿ`íü Àïî`ñòîë³â.
Ðóêà`ìè àïî`ñòîë³â ó íàðî`ä³ çä³`éñíþâàëèñÿ ÷èñëå`íí³ çíàìå`ííÿ òà
÷óäåñà`. ² âñ³ îäíîäó`øíî ïåðåáóâà`ëè â ïðèòâî`ð³ Ñîëîìî`íà. Í³õòî` ç³
ñòîðî`íí³õ íå íàâà`æóâàâñÿ ïðèºäíà`òèñÿ äî íèõ, àëå` íàðî`ä ¿õ âåëè÷à`â. Àëå` é ùîðà`ç á³`ëüøå äîëó÷à`ëîñÿ â³`ðóþ÷èõ ó Ãî`ñïîäà – áàãà`òî
÷îëîâ³ê³`â òà æ³íî`ê – òàê, ùî é íåäó`æèõ âèíî`ñèëè íà ðîçäîð³`ææÿ ³
êëà`ëè íà íîñè`ëêàõ ³ ïîñòå`ëÿõ, ùîá, ÿê ïðîõî`äèòü Ïåòðî`, õî÷ áè
ò³íü éîãî` âïà`ëà íà äå`êîãî ç íèõ. Ñõî`äèëîñü òà`êîæ áàãà`òî ëþäå`é ç
äîâêî`ëèøí³õ ì³ñò ªðóñàëè`ìà; âîíè` ïðèíî`ñèëè íåäó`æèõ ³ òèõ, ÿê³`
ñòðàæäà`ëè â³ä çëèõ äó`õ³â, é óñ³` âîíè` çö³`ëþâàëèñü. Ñëî`âî Áî`æå.
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Пс 118, 2-4. 22-24. 25-27а

Ãîñïîäà ñëàâòå, áî Â³í ìèëîñåðäíèé.

Нехай скаже Ізраїль: «Його милість навіки!» *
Нехай скаже дім Аарона: «Його милість навіки!»
Хай скажуть ті, які Господа бояться: *
«Його милість навіки!»
Камінь, який відкинули будівничі як непридатний, – *
він став наріжним:
від Господа це сталось, і це чудо в очах наших. *
Це день, що його створив Господь: †
радіймо і веселімось у ньому!
О Господи, дай своє спасіння! О Господи, пошли успіх! *
Благословенний той, хто йде в Ім’я Господнє!
Ми благословляємо вас з Господнього дому. *
Бог – Господь, Він освітив нас.
ДРУГЕ ЧИТАННЯ

Одкр 1, 9-11а. 12-13. 17-19

×èòà`ííÿ ç Êíè`ãè Îäêðîâå`ííÿ ñâÿòî`ãî àïî`ñòîëà Éîà`íà.
ß, Éîà`í, âàø áðàò ³ ñï³`ëüíèê ó ñêîðáî`ò³, â öàðþâà`íí³ òà ó âèòðèâà`ëîñò³ â ²ñó`ñ³, áóâ íà î`ñòðîâ³, ùî çâå`òüñÿ Ïà`òìîñ, çà Ñëî`âî Áî`æå ³
çà ñâ³`ä÷åííÿ ²ñó`ñà. ß áóâ ó äó`õîâ³ Ãîñïî`äíüîãî äíÿ ³ ïî÷ó`â çà ñîáî`þ
ãó÷íè`é, íà`÷å ñó`ðìè, ãî`ëîñ, ÿêè`é ïðîìîâëÿ`â: «Òå, ùî áà`÷èø, çàïèøè` â êíè`ãó ³ ïîøëè` äî ñåìè` Öåðêî`â». ² ÿ îãëÿíó`âñÿ, ùî`áè ïîäèâè`òèñÿ, ÷èé öå ãî`ëîñ ãîâîðè`â ç³ ìíî`þ, ³, îáåðíó`âøèñü, ÿ ïîáà`÷èâ ñ³ì
çîëîòè`õ ñâ³òè`ëüíèê³â, à ñå`ðåä ñâ³òè`ëüíèê³â – ïîä³`áíîãî äî Ñè`íà
Ëþäñüêî`ãî, îäÿ`ãíåíîãî ó äî`âãèé î`äÿã ³ îïåðå`çàíîãî ïî ãðó`äÿõ çîëîòè`ì ïî`ÿñîì. ² êîëè` ÿ Éîãî` ïîáà`÷èâ, òî âïàâ Éîìó` äî í³ã, íà`÷å
ìå`ðòâèé. À Â³í ïîêëà`â ñâîþ` ïðàâè`öþ íà ìå`íå òà é ïðîìî`âèâ: «Íå
á³`éñÿ! ß – Ïå`ðøèé ³ Îñòà`íí³é, ³ Æèâè`é. ² áóâ ß ìå`ðòâèé, ³ îñü ß
æèâè`é íàâ³`êè-â³ê³`â ³ ìà`þ êëþ÷³` â³ä ñìå`ðò³ é â³ä à`äó. Î`òæå, íàïèøè`, ùî òè ïîáà`÷èâ: ³ òå, ùî º, ³ òå, ùî ìà`º ñòà`òèñÿ ï³`ñëÿ öüî`ãî».
Ñëî`âî Áî`æå.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Тому що ти побачив Мене, Томо, ти повірив.
Блаженні ті, які не бачили, а повірили!

Пор. Йн 20, 29
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Йн 20, 19-31

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîä³`, êîëè` áóâ âå`÷³ð, ó ïå`ðøèé äåíü òè`æíÿ, êîëè` äâå`ð³, äå ïåðåáóâà`ëè ó`÷í³, áóëè` çà`ìêíåí³ ç³ ñòðà`õó ïå`ðåä þäå`ÿìè, ïðèéøî`â
²ñó`ñ, ñòàâ ïîñåðå`äèí³ é êà`æå ¿ì: «Ìèð âàì!» Ïðîìî`âèâøè öå, ïîêàçà`â ¿ì ðó`êè òà á³ê. Òîæ çðàä³`ëè ó`÷í³, ïîáà`÷èâøè Ãî`ñïîäà. Òîä³`
²ñó`ñ çíî`âó ñêàçà`â ¿ì: «Ìèð âàì! ßê ïîñëà`â Ìåíå` Îòå`öü, – ³ ß ïîñèëà`þ âàñ!» Ïðîìî`âèâøè öå, Â³í äèõíó`â ³ êà`æå ¿ì: «Ïðèéì³`òü
Ñâÿòî`ãî Äó`õà! Êîìó` â³äïó`ñòèòå ãð³õè`, – áó`äóòü â³äïó`ùåí³ ¿ì;
êîìó` çàòðè`ìàºòå, – áó`äóòü çàòðè`ìàí³». Òîìà` æ, îäè`í ³ç Äâàíàäöÿòüî`õ, çâà`íèé Áëèçíþêî`ì, íå áóâ ç íè`ìè, êîëè` ïðèéøî`â ²ñó`ñ.
Òîæ ³`íø³ ó`÷í³ ðîçïîâ³äà`ëè éîìó`: «Ìè áà`÷èëè Ãî`ñïîäà!» Òà â³í
ñêàçà`â ¿ì: «ßêùî` íå ïîáà`÷ó íà Éîãî` ðóêà`õ ðàí â³ä öâÿ`õ³â ³ íå
âêëàäó` ìîãî` ïà`ëüöÿ â ðà`íè â³ä öâÿ`õ³â, ³ íå âêëàäó` ñâîº`¿ ðóêè` â
Éîãî` á³ê, – íå ïîâ³`ðþ!» ² ÷å`ðåç â³`ñ³ì äí³â çíî`âó áóëè` âñåðå`äèí³
Éîãî` ó`÷í³, é Òîìà` ç íè`ìè. Ïðèõî`äèòü ²ñó`ñ – à äâå`ð³ áóëè`
çà`ìêíåí³ – òà ñòàâ ïîñåðå`äèí³ é ñêàçà`â: «Ìèð âàì!» Ïî`ò³ì êà`æå
Òîì³`: «Ïîêëàäè` ñþäè` ñâ³é ïà`ëåöü ³ ïîãëÿ`íü íà Ìî¿` ðó`êè, ï³äíåñè`
ñâîþ` ðó`êó ³ âêëàäè` ó Ì³é á³ê, – ³ íå áóäü íåâ³`ðóþ÷èé, àëå` â³`ðóþ÷èé!» Ó â³`äïîâ³äü Òîìà` ñêàçà`â Éîìó`: «Ãîñïî`äü ì³é ³ Áîã ì³é!»
Êà`æå éîìó` ²ñó`ñ: «Òîìó` ùî òè ïîáà`÷èâ Ìåíå`, òè ïîâ³`ðèâ. Áëàæå`íí³ ò³, ÿê³` íå áà`÷èëè, à ïîâ³`ðèëè!» Áàãà`òî é ³`íøèõ çíàìå`íü
çðîáè`â ²ñó`ñ ïå`ðåä ñâî¿`ìè ó`÷íÿìè, ÿê³` íå çàïè`ñàí³ â ö³é êíè`ç³.
À öå áóëî` íàïè`ñàíå, ùîá âè ïîâ³`ðèëè, ùî ²ñó`ñ º Õðèñòî`ñ, Ñèí
Áî`æèé, ³ ùîá â³`ðÿ÷è, æèòòÿ` ìà`ëè â Éîãî` ²ì’ÿ`. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.

Ìîâèòüñÿ “Â³ðóþ”.
МОЛИТВА ВІРНИХ

` ¿ì ïëîäè` ñâîãî` âîñßâëÿ`þ÷èñü àïî`ñòîëàì, ²ñó`ñ Õðèñòî`ñ ïðèí³ñ
êðåñ³`ííÿ: ìèð, ìèëîñå`ðäÿ, óêð³`ïëåííÿ â³`ðè òà âëà`äó ïðîùà`òè
ãð³õè`; ïðîñ³`ìî Éîãî`, ùîá Â³í ³ íàì óä³ëè`â ñâî¿`õ áëàãîäà`òåé:

1. Молімося за святу Церкву, щоб вона невтомно несла Боже
милосердя сучасному світові.
2. Молімося за Святішого Отця, щоб він своїм праведним життям зміцнював віру Церкви.
3. Молімося за захисників нашої держави, про Божу опіку і захист для них.
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4. Молімося за тих, хто у своєму житті матеріальні блага ставить на перше місце, шоб вони відкрили для свого серця вічні
цінності.
5. Молімося за померлих наших родичів і близьких, щоб милостивий Господь прийняв їх до Небесного Царства.
6. Молімося за всіх нас, щоб кожна зустріч з Христом наповнювала наші серця миром та любов’ю.
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Òè ï³`ñëÿ âîñêðåñ³`ííÿ ùå`äðî îáäàðóâà`â
ñâî¿`ìè áëàãîäà`òÿìè àïî`ñòîë³â, ÿâè` ³ íàì ñâîº` ìèëîñå`ðäÿ, çì³öíè`
íà`øó â³`ðó òà â÷èíè`, ùîá ìè áóëè` â³`ðíèìè Òîá³` àæ äî ê³íöÿ`
íà`øîãî æèòòÿ`. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: ïðèéìè` äàðè`
ñâîãî` íàðî`äó (³ íîâîîõðå`ùåíèõ) † òà â÷èíè`, ùîá óñ³`
â³äðî`äæåí³ ñïîâ³`äóâàííÿì Òâîãî` ²`ìåí³ òà ñâÿòè`ì
Õðå`ùåííÿì * îñÿãíó`ëè â³`÷íå ùà`ñòÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`,
Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ïðåôàö³ÿ Âåëèêîäíÿ ¹ 13 (ñòîð. 142)
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Ðó`êó òâîþ` ïðîñòÿãíè` ³ âêëàäè` ¿¿ ó ì³`ñöå

öâÿ`õ³â, * òà é íå áóäü íåâ³`ðóþ÷èé, – à â³`ðóþ÷èé. * Àë³ëó`ÿ.

Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, â÷èíè`, ùîá ä³`ÿ
âåëèêî`äíüîãî òà`¿íñòâà, êîòðå` ìè ïðèéíÿëè`, * áåçóñòà`ííî òðèâà`ëà â íà`øèõ äó`øàõ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ

²ä³`òü, æå`ðòâà çâå`ðøåíà. Àë³ëó`ÿ, àë³ëó`ÿ.
Богу подяка. Алілуя, алілуя.
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Св. МАРКА, ЄВАНГЕЛІСТА
(черв) Свято
Îäèíàäöÿòü ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ íå ìàþòü ÿêî¿ñü ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè, îòðèìóþòü çàâäàííÿ: «³ä³òü ïî ö³ëîìó ñâ³ò³ ... é ïðîïîâ³äóéòå...». Äîðó÷åííÿ, ÿêå
ìîæíà áóëî á ââàæàòè øàëåíèì, ÿêáè íå ðåçóëüòàòè, ÿê³ ìè áà÷èìî. Áî ïðîïîâ³äü ªâàíãåë³ÿ ä³ºâà íå çàâäÿêè ÿêèìîñü ñïåö³àëüíèì çä³áíîñòÿì ïðîãîëîøóþ÷èõ, à çàâäÿêè òîìó, ùî öå Ãîñïîäü ñï³âä³º ³ ï³äòâåðäæóº ñëîâî Ñâÿòèì
Äóõîì. Öå ðîç³ñëàííÿ-äîðó÷åííÿ ²ñóñ ñïðÿìîâóº é ñüîãîäí³ äî êîæíîãî, õòî
÷óº íà çàê³í÷åííÿ Ñâÿòî¿ Ìåñè: «²ä³òü ó ìèð³ Õðèñòîâ³ì».
АНТИФОН НА ВХІД ²ä³`òü ïî âñüî`ìó ñâ³`òó ³ ïðîïîâ³`äóéòå ªâà`íãåë³º

âñÿ`êîìó ñòâîð³`ííþ. Àë³ëó`ÿ. (Ìê 16, 15)
Ìîâèòüñÿ “Ñëàâà âî âèøí³õ”.

Áî`æå, ñâîº`þ áëàãîäà`òòþ Òè çì³öíè`â ñâÿòî`ãî
Ìàðêà`, ºâàíãåë³`ñòà, â ïðîïîâ³`äóâàíí³ Áëàãî`¿ Â³`ñò³; †
â÷èíè`, ùîá ìè, óòâå`ðäæåí³ éîãî` â÷å`ííÿì, * â³`ðíî
íàñë³`äóâàëè Õðèñòà`. Êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â
º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

1 Пт 5, 5б-14

×èòàííÿ ç Ïåðøîãî ïîñëàííÿ ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïåòðà
Любі! Ви, молодші, коріться старшим; та й усі виявляйте покору
один до одного, адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас підняв
свого часу. Покладіть на Нього всі ваші турботи, бо Він дбає про
вас. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог – диявол – ходить і ричить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Протидійте йому міцною
вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у
світі. А Бог усякої благодаті, Який в Ісусі Христі покликав вас до
Своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить; нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить! Йому слава і
влада навіки-віків! Амінь. Коротко, як я вважаю, написав вам через
вірного брата Силуана, закликаючи й засвідчуючи, що це істинна
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Божа благодать, у якій ви стоїте. Вітає вас вибрана, як і ви, Церква,
що у Вавилоні, та мій син Марко. Вітайте один одного поцілунком
любові. Мир усім вам у Христі Ісусі. Амінь. Слово Боже.
Пс 89, 2-3. 6-7. 16-17
Íàâ³ê ïðîñëàâëþ Áîæå ìèëîñåðäÿ.
Повік оспівуватиму Господнє милосердя, – *
з роду в рід своїми устами буду сповіщати про Твою вірність.
Я ж сказав: «Навіки буде встановлене милосердя». *
Там, на небесах, встановиш Ти правду свою.
Небеса прославлятимуть Твої дивовижні діла, Господи, *
і Твою правду в зібранні святих.
Бо хто на хмарах зрівняється з Господом *
і хто між Божими синами уподібниться до Господа?
Блаженний народ, який знає переможний клич! *
Господи, вони ходитимуть у сяйві Твого обличчя.
Твоїм Іменем вони радітимуть увесь день, *
і Твоєю правдою вони будуть звеличені.
РЕСОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

1Кор 1, 23-24

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Ми проповідуємо розп’ятого Христа,
Божу силу й Божу премудрість.
ЄВАНГЕЛІЄ

Мк 16, 15-20

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Ìàðêà`
Ó òîé ÷àñ ²ñó`ñ ÿâè`âñÿ Îäèíàäöÿòüî`ì ³ ñêàçà`â ¿ì: «²ä³`òü ïî
ö³`ëîìó ñâ³`ò³ é óñüî`ìó òâîð³`ííþ ïðîïîâ³`äóéòå ªâà`íãåë³º. Õòî
ïîâ³`ðèòü ³ îõðå`ñòèòüñÿ, áó`äå ñïàñå`ííèé, à õòî íå ïîâ³`ðèòü, îñó`äæåíèé áó`äå. ² òàê³` çíàìå`ííÿ áó`äóòü ñóïðîâî`äæóâàòè òèõ, õòî
ïîâ³`ðèâ: Ìî¿`ì ²ì’ÿ`ì âèãàíÿ`òèìóòü á³`ñ³â, ãîâîðè`òèìóòü íîâè`ìè
ìî`âàìè, áðà`òèìóòü ó ðó`êè çì³`¿â; ³ õî÷à` ùîñü ñìåðòîíî`ñíå âè`ï’þòü, ¿ì íå çàøêî`äèòü; áó`äóòü ïîêëàäà`òè ðó`êè íà õâî`ðèõ, ³
âîíè` ñòàâà`òèìóòü çäîðî`âèìè». Ï³`ñëÿ òîãî`, ÿê Ãîñïî`äü ²ñó`ñ ïðîìî`âèâ äî íèõ, Â³í âîçí³`ññÿ íà íå`áî ³ ñ³â ïðàâî`ðó÷ Áî`ãà. Âîíè` æ
ï³øëè` ³ ïðîïîâ³`äóâàëè âñþ`äè, à Ãîñïî`äü äîïîìàãà`â ³ ñòâå`ðäæóâàâ ñëî`âî ÷óäåñà`ìè, ÿê³` éîãî` ñóïðîâî`äæóâàëè. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
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МОЛИТВА ВІРНИХ

Çà çàñòó`ïíèöòâîì ñâÿòî`ãî Ìàðêà`, ªâàíãåë³`ñòà, ïðîñ³`ìî Ãî`ñïîäà
Áî`ãà, Îòöÿ` óñÿ`êî¿ ìó`äðîñò³ é ñâÿ`òîñò³, ïîòð³`áíèõ Öå`ðêâ³ äàð³`â
òà áëàãîäà`òåé:

1. Молімося за Святішого Отця, нехай він зуміє наповнити
євангельським духом працю святої Церкви наших часів.
2. Молімося за богословів та священиків, щоб своїм навчанням
вони наближали сучасним людям Господа Христа.
3. Молімося про урожай, щоб нікому не бракувало хліба.
4. Молімося за катехетів, які готують дітей до першого святого
Причастя, щоб Господь дарував їм мудрість і терпеливість.
5. Молімося за всіх загиблих на війні: нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру.
6. Молімося за нас самих, щоб з кожним днем ми все більше любили Святе Письмо – джерело істини.
Áî`æå, Òè ÷å`ðåç ªâà`íãåë³º â³ä ñâÿòî`ãî Ìàðêà` íàáëè`çèâ äî íàñ
Õðèñòà`; â÷èíè` ìè`ëîñòèâî, ùîá ìè ñâî¿`ì æèòòÿ`ì ³ ñëî`âîì òåæ
çóì³`ëè íàáëè`çèòè íà`øèì áëè`æí³ì Ñïàñè`òåëÿ. Êîòðè`é ç Òîáî`þ
æèâå` ³ öàðþ`º íà â³`êè â³`÷í³.

Âøàíî`âóþ÷è ñâÿòî`ãî Ìàðêà`, ºâàí`
ãåë³ñòà,
ìè ñêëàäà`ºìî Òîá³`, Ãî`ñïîäè, æå`ðòâó âåëè÷à`ííÿ † ³ ñìèðå`ííî Òåáå` áëàãà`ºìî, * ùîá Òâîÿ` Öå`ðêâà
çàâæäè` âèòðèâà`ëî ïðîãîëî`øóâàëà ªâà`íãåë³º. ×å`ðåç
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

Ïðåôàö³ÿ ïðî Àïîñòîë³â ¹ 33
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Îòî`æ ß ç âà`ìè ïî âñ³ äí³ * àæ äî ê³íöÿ`

â³`êó, – ãîâî`ðèòü Ãîñïî`äü. Àë³ëó`ÿ. (Ïîð. Ìò 28, 20)

Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, íåõà`é òà¿` íñòâî, ïðè`éíÿòå ç Òâîãî` â³âòàðÿ`, îñâÿ`òèòü íàñ * ³ çì³öíè`òü íà`øó â³`ðó â ªâà`íãåë³º, ÿêå` ïðîãîëî`øóâàâ ñâÿòè`é Ìàðêî`. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:
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(біл) Вівторок ІІ Великоднього тижня
²ñòèíó ïðî òå, ùî ñâ³ò ñîòâîðèâ Áîã, ìîæíà îñÿãíóòè ëþäñüêèì ðîçóìîì,
òîáòî ñïèðàþ÷èñü íà ïåâíèé æèòòºâèé äîñâ³ä. Äóõ æå â³º äå õî÷å ³ ò³ëó â³í
íåï³äâëàäíèé. Â³ñòü ïðî ìîæëèâ³ñòü âîñêðåñ³ííÿ ³ç ìåðòâèõ òà ïåðåì³íè
òë³ííîãî ëþäñüêîãî ò³ëà ó íåòë³ííå ëåæèòü ïîçà ìåæàìè ³íòåëåêòóàëüíîãî
â³äêðèòòÿ. Òàê ñàìî ïîçà ìåæàìè ³íòåëåêòóàëüíèõ ñïåêóëÿö³é ëåæèòü ìàéáóòíº êîæíîãî ³ç íàñ, ïðîòå äîñâ³ä çóñòð³÷³ ³ç Õðèñòîì ÷åðåç Õðåùåííÿ, Ïîêàÿííÿ ³ Ïîìàçàííÿ Äóõîì â³äêðèâàº íàì çíàííÿ Áîãà, ÿêèé º Îòöåì. Áàæàºø
â³äíîâèòè ó ñîá³ öå äæåðåëî Õðåùåííÿ â ³ì’ÿ ²ñóñà Õðèñòà?
АНТИФОН НА ВХІД Ðà`äóéìîñÿ ³ âåñåë³`ìîñÿ * ³ â³ääà`éìî ñëà`âó Áî`ãó, *

áî âîöàðè`âñÿ Ãîñïî`äü, Áîã íàø, Âñåäåðæè`òåëü. * Àë³ëó`ÿ.

Ïðî`ñèìî Òåáå`, Âñåìîãó`òí³é Áî`æå: äàé íàì
òàê ïðîïîâ³`äóâàòè ñè`ëó âîñêðå`ñëîãî Ãî`ñïîäà, † ùîá,
îòðè`ìàâøè çàâäà`òîê Éîãî` äàð³`â, * ìè çìîãëè` îñÿãíó`òè îá’ÿ`âëåí³ ïëîäè`. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà
Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â
º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

Діян 4, 32-37

×èòàííÿ ç Ä³ÿíü Àïîñòîë³â.
Велике число тих, які повірили, мали одне серце й душу; і ніхто
нічого зі свого майна не називав власним, бо все було в них
спільне. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння
Господа Ісуса, і велика благодать була на них усіх. Не було між
ними жодного нужденного. Бо ті, хто мав поле або дім, продавали їх та приносили кошти від проданого і клали біля ніг апостолів,
а кожному давалося те, чого хто потребував. Так Йосиф, прозваний апостолами Варнавою, – що в перекладі означає «син
потіхи», – левит, родом з Кіпру, мав поле; він продав його,
приніс гроші й поклав біля ніг апостолів. Слово Боже.
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Пс 93, 1. 2 і 5
Ãîñïîäü öàðþº, âäÿãíåíèé ó âåëè÷.
Господь воцарився, *
Він одягнувся у велич, –
Господь силою одягнувся і підперезався. *
Адже Всесвіт стоїть твердо, – він не похитнеться.
Віддавна Твій престол поставлений твердо, – †
Ти є споконвіку! *
Твої свідчення вельми вірні.
Твоєму домові, Господи, належить святість *
на дні довгі.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Пор. Йн 3, 14-15

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Син Людський має бути піднятий,
щоб кожний, хто вірить у Нього, мав життя вічне.
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 3, 7б-15

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó ²ñó`ñ ñêàçà`â Íèêîäè`ìó: «Âàì ïîòð³`áíî íàðîäè`òèñÿ çãîðè`.
Â³`òåð, äå õî`÷å, â³`º, ³ òè ÷ó`ºø éîãî` ãî`ëîñ, àëå` íå çíà`ºø, çâ³`äêè ïðèõî`äèòü ³ êóäè` ïðÿìó`º. Òàê º ç êî`æíèì, õòî íàðî`äæåíèé â³ä Äó`õà».
Â³äïîâ³`â Íèêîäè`ì ³ ñêàçà`â Éîìó`: «ßê ìî`æå öå ñòà`òèñÿ?» ²ñó`ñ ó
â³`äïîâ³äü ïðîìî`âèâ äî íüî`ãî: «Òè – ó÷è`òåëü ²çðà`¿ëÿ, ³ öüî`ãî íå
çíà`ºø? Âî³`ñòèíó, âî³`ñòèíó êàæó` òîá³`, ùî ïðî òå, ùî çíà`ºìî, ìè
ãîâî`ðèìî ³ ïðî òå, ùî áà`÷èëè, ñâ³`ä÷èìî, – òà íà`øîãî ñâ³`ä÷åííÿ âè
íå ïðèéìà`ºòå. ßêùî` ïðî çåìíå` ß ñêàçà`â âàì, ³ âè íå â³`ðèòå, òî ÿê
ïîâ³`ðèòå, ÿêùî` ñêàæó` âàì ïðî íåáå`ñíå? Í³õòî` íå ï³ä³éìà`âñÿ íà
íå`áî, ò³`ëüêè Òîé, õòî ç³éøî`â ç íå`áà: Ñèí Ëþäñüêè`é. ² ÿê Ìîéñå`é
ï³äíÿ`â çì³`ÿ â ïóñòå`ë³, òàê òðå`áà, ùîá áóâ ï³`äíÿòèé Ñèí Ëþäñüêè`é,
ùîá êî`æíèé, õòî â³`ðèòü, ó Íüî`ìó ìàâ â³`÷íå æèòòÿ`». Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Äè`âëÿ÷èñü íà âçàº`ìíó ëþáî`â, ÿêà` ïàíóâà`ëà ó ïå`ðø³é õðèñòèÿ`íñüê³é ñï³ëüíî`ò³, ìîë³`ìîñÿ äî âñåìè`ëîñòèâîãî Áî`ãà:

1. Молімося за всіх християн, щоб вони могли подолати всякі
труднощі та поєднатися у вірі і любові.
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2. В річницю Чорнобильської катастрофи молімося за всіх, хто
постраждав від цієї аварії, про необхідні Божі благодаті для них.
3. Молімося про мир та захист для всіх жителів України.
4. Молімося за чернечі громади, які дбають про людей хворих та
людей з інвалідністю, щоб не бракувало їм щирих та відданих співпрацівників.
5. Молімося за померлих наших братів і сестер, які за життя
зранили Господнє Серце своїми гріхами, щоби всемилостивий Бог
простив усі їхні провини.
6. Молімося за нас самих, щоб ми вміли шанувати думки й погляди інших людей, навіть якщо вони відрізняються від наших.
Ãî`ñïîäè íàø ³ Î`ò÷å, íàâ÷è` íàñ æè`òè ç óñ³ìà` â áðà`òí³é ëþáî`â³ òà
ìè`ð³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: äàé íàì çàâæäè`
âò³øà`òèñÿ öè`ìè ïàñõà`ëüíèìè òà`éíàìè; † íåõà`é áåçóñòà`ííà ä³`ÿ áëàãîäà`ò³ çàðà`äè íà`øîãî â³äêó`ïëåííÿ * ñòà`íå
äëÿ íàñ äæåðåëî`ì â³`÷íî¿ ðà`äîñò³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ïðåôàö³ÿ Âåëèêîäíÿ ¹ 13-17 (ñòîð. 142-143)
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Òðå`áà áóëî`, ùîá Õðèñòî`ñ ñòðàæäà`â ³ âîñ-

êðå`ñ ³ç ìå`ðòâèõ * ³ òàê óâ³éøî`â ó ñâîþ` ñëà`âó. * Àë³ëó`ÿ.

Âè`ñëóõàé, Áî`æå, íàø Î`ò÷å, íà`ø³
ìîëèòâè`, † ùîá ñâÿùå`ííèé î`áì³í äàðà`ìè çàðà`äè íà`øîãî ñïàñ³`ííÿ ïðèí³`ñ íàì Òâîþ` äîïîìî`ãó ó öüî`ìó
æèòò³` * ³ â³êîâ³`÷íó ðà`ä³ñòü – ó ïðèéäå`øíüîìó. ×å`ðåç
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ
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(біл) Середа ІІ Великоднього тижня
Ó äîðîç³ äî ñâ³òëà íàì òîâàðèøóº ïðàâäà ïðî Áîæå Ìèëîñåðäÿ ³ íàø³ ïðîâèíè. Íåõàé âèÿâëÿòüñÿ íàø³ ä³ëà, áî ñïîä³ÿí³ âîíè â Áîç³. Ñâ³òëî æèòòÿ íåõàé ïîìàãàº ëþäÿì. Àäæå òâîº æèòòÿ â Áîç³ ìîæå ñòàòè ºäèíîþ Á³áë³ºþ, ÿêó
ïðî÷èòàþòü ëþäè.
АНТИФОН НА ВХІД Ãî`ñïîäè, ì³æ íàðî`äàìè Òåáå` ïðîñëà`âëþ, * ÿ

ñïîâ³ùó` ìî¿`ì áðàòà`ì ïðî Òâîº` ²ì’ÿ`. * Àë³ëó`ÿ.

Áî`æå, Òè ùîðî`êó äîçâîëÿ`ºø íàì ïåðåæèâà`òè
ïàñõà`ëüíó òà`éíó, çàâäÿêè` ÿê³`é ëþäñüêà` ïðèðî`äà
â³äíàéøëà` âòðà`÷åíó ã³`äí³ñòü ³ íàä³`þ íà âîñêðåñ³`ííÿ; †
ñìèðå`ííî ïðî`ñèìî Òâîþ` âåëè`÷í³ñòü: * â÷èíè`, ùîá ìè
ðå`âíîþ ëþáî`â’þ äîñÿãëè` òîãî`, ïðî ùî ç â³`ðîþ ñïîìèíà`ºìî. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî
Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

Діян 5, 17-26
×èòàííÿ ç Ä³ÿíü Àïîñòîë³â.
Тими днями піднявся первосвященик і всі, які були з ним, із садукейської течії, – вони наповнилися заздрістю, наклали руки на
апостолів і посадили їх у громадську в’язницю. Та ангел Господній
уночі відчинив двері в’язниці, вивів їх і сказав: «Ідіть, ставайте в
храмі й кажіть народові всі слова цього життя!» Почувши це, вони
пішли вдосвіта до храму й навчали. Тим часом первосвященик і ті,
котрі з ним, прийшовши, скликали синедріон й усіх старших
з-поміж синів Ізраїля і послали до в’язниці, щоб їх привести. Слуги
пішли, та у в’язниці їх не знайшли. Повернувшись, сповістили, кажучи: «В’язницю ми знайшли ретельно замкненою, з охороною,
яка стояла перед дверима. Але відчинивши, всередині нікого ми не
знайшли!» Коли почули ці слова, начальник охорони храму та первосвященики дивувалися, як це все могло статися. Тут прийшов
хтось і сповістив їм: «Ось мужі, яких ви посадили до в’язниці, перебувають у храмі, стоять і навчають народ». Тоді начальник охорони
пішов зі слугами, привів їх без застосування сили, бо боялися народу, щоб не побив їх камінням. Слово Боже.
ПЕРШЕ ЧИТАННЯ
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Пс 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Ãîñïîäü Áîã ÷óº á³äíîãî âîëàííÿ.
Благословлятиму Господа в кожному часі, – *
хвала Його на моїх устах постійно.
Господом хвалитися душа моя буде. *
Хай почують лагідні і звеселяться.
Звеличуйте Господа зі мною, *
тож разом Його Ім’я будемо прославляти.
Я шукав Господа, і Він до мене відізвався, *
і визволив мене від усіх моїх страхів.
Погляньте на Нього і просвітіться, *
і не будуть засоромлені обличчя ваші.
Цей убогий заволав – і почув Господь його, – *
Він спас його від всякого горя.
Господній ангел отабориться навкруги тих, які Його бояться, – *
і їх порятує.
Скуштуйте і побачите, як Господь добрий. *
Блаженний чоловік, що покладає на Нього надію.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Йн 3, 16

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Аж так Бог полюбив світ,
що дав свого Єдинородного Сина,
щоб кожний, хто вірить у Нього,
не загинув, але мав життя вічне.
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 3, 16-21

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Òîãî` ÷à`ñó ²ñó`ñ ñêàçà`â Íèêîäè`ìó: «Àæ òàê Áîã ïîëþáè`â ñâ³ò, ùî
äàâ ñâîãî` ªäèíîðî`äíîãî Ñè`íà, ùîá êî`æíèé, õòî â³`ðèòü ó Íüî`ãî, íå
çàãè`íóâ, àëå` ìàâ æèòòÿ` â³`÷íå. Àäæå` íå ïîñëà`â Áîã Ñè`íà ó ñâ³ò, ùîá
ñóäè`òè ñâ³ò, àëå` ùî`áè ñâ³ò áóâ ñïàñå`ííèé ÷å`ðåç Íüî`ãî. Õòî â³`ðèòü ó
Íüî`ãî, òîãî` íå ñó`äÿòü, à õòî íå â³`ðèòü, òîé óæå` îñó`äæåíèé, áî íå
ïîâ³`ðèâ â ²ì’ÿ` ªäèíîðî`äíîãî Áî`æîãî Ñè`íà. Öå ³ º ñóä, ùî ñâ³`òëî
ïðèéøëî` ó ñâ³ò, àëå` ëþ`äè ïîëþáè`ëè òå`ìðÿâó á³`ëüøå, í³æ ñâ³`òëî,
áî ïîãà`í³ áóëè` ¿`õí³ ä³ëà`. Àäæå` êî`æíèé, õòî ÷è`íèòü çëî, íåíà`âèäèòü
ñâ³`òëî ³ íå ïðèõî`äèòü äî ñâ³`òëà, ùî`áè íå âè`ÿâèëèñÿ éîãî` â÷è`íêè.
À õòî ÷è`íèòü ïðà`âäó, òîé ³äå` äî ñâ³`òëà, ùîá éîãî` ä³ëà` ñòà`ëè ÿ`âíèìè, áî çðî`áëåí³ âîíè` â Áî`ãîâ³!» Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.

146

27 КВІТНЯ, СЕРЕДА

МОЛИТВА ВІРНИХ

Ñïîìèíà`þ÷è ïå`ðøå óâ’ÿ`çíåííÿ ó`÷í³â Õðèñòà`, ìîë³`ìîñÿ äî
Ãî`ñïîäà ðà`çîì ç óñ³º`þ Öå`ðêâîþ:

1. Молімося за єпископів та священиків, яких переслідують за
вірність Господу Богу, щоб Ісус Христос сам був їхньою силою.
2. Молімося за захисників нашої держави, про Божу опіку і захист для них.
3. Молімося за тих, кого переслідують за віру, щоб вони отримали свободу віросповідання.
4. Молімося за в’язнів, щоб вони відродилися у Святому Духові
й повернулися до своїх сімей.
5. Молімося за померлих, щоб після трудів земного життя вони
осягнули вічне спочивання у Небесному Царстві.
6. Молімося за нас самих, щоб ми у житті керувалися голосом
сумління, а після смерті могли спокійно стати перед Ісусом Христом, Суддею живих і мертвих.
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå, Òè ïðîâ³ñòè`â ñâî¿`ì ó`÷íÿì ïåðåñë³`äóâàííÿ; îòî`÷óé
ñâîº`þ îï³`êîþ Òâîþ` Öå`ðêâó, à îñîáëè`âî Öå`ðêâó, ÿêà` òå`ðïèòü
ãîí³`ííÿ, ³ äîïîìîæè` íàì áó`òè çàâæäè` â³`ðíèìè Òîá³`. Êîòðè`é
æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Áî`æå, Òè ÷óäå`ñíèì î`áì³íîì äàð³`â,
ùî â³äáóâà`ºòüñÿ ó ö³é æå`ðòâ³, ðî`áèø íàñ ó÷à`ñíèêàìè
ñâîº`¿ ºäè`íî¿ ³ âñåâè`øíüî¿ áîæå`ñòâåííî¿ ïðèðî`äè; †
â÷èíè`, ïðî`ñèìî, ùîá ìè, ï³çíà`âøè Òâîþ` ³`ñòèíó, * ïîâî`äèëèñÿ äîñòî`éíî íå`¿. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

Ïðåôàö³ÿ Âåëèêîäíÿ ¹ 13-17 (ñòîð. 142-143)
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ ß âàñ âè`áðàâ ç³ ñâ³`òó, – ìî`âèòü Ãîñïî`äü, – *

³ ïðèçíà`÷èâ, ùîá âè éøëè * ³ ïë³ä ïðèíå`ñëè, * òà ùîá òðèâà`â âàø
ïë³ä. * Àë³ëó`ÿ. (Ïîð. Éí 15, 16. 19)

Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: áóäü ìè`ëîñòèâèé äî ñâîãî` íàðî`äó, ÿêè`é Òè îðîñè`â íåáå`ñíèìè
òà`éíàìè; * â÷èíè`, ùîá â³í, ïîêè`íóâøè äà`âí³ ãð³õè`,
æèâ íîâè`ì æèòòÿ`ì. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:
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(біл) Четвер ІІ Великоднього тижня
Ó íàñ º âèá³ð, ÿêèé áóâ íåìîæëèâèé äî ìîìåíòó ïðèõîäó Õðèñòà. Ãîñïîäü
ïðåäñòàâëÿº éîãî, äàþ÷è ìîæëèâ³ñòü áóòè êèìîñü çãîðè àáî ïîõîäèòè ³ç
çåìë³. ßêùî âè õî÷åòå â³ä÷óòè, ïåðåæèòè áëèçüê³ñòü Áîãà é áóòè ç Íèì
ó ºäíîñò³, ï³äíåñ³òü ñâîþ ìîëèòâó äî Òîãî, õòî âæå ìàâ äîñâ³ä ö³º¿ ëþáîâ³,
³ õòî ïðèéøîâ äëÿ òîãî, ùîá äîïîìîãòè òîá³ áóòè ëþäèíîþ ç íåáà.

Або (черв) довільний спомин св. ПЕТРА ШАНЕЛЯ, пресвітера і муч.

Ñâ. Ïåòðî Øàíåëü íàðîäèâñÿ â Êóåò³ ó Ôðàíö³¿ â 1803 ðîö³. Áóâøè ïðåñâ³òåðîì, â³í âñòóïèâ äî ì³ñ³îíåðñüêî¿ êîíãðåãàö³¿ Ìàðèñò³â ³ áóâ ïîñëàíèé äëÿ ì³ñ³îíåðñüêî¿ ïðàö³ íà îñòðîâè Îêåàí³¿. Çóñòð³â âåëèê³ ïåðåøêîäè
ç áîêó ÿçè÷íèê³â òà ç áîêó ìåòîäèñò³â. Êîëè æ ñâ. Ïåòðî ïðèâ³â äî â³ðè
ñèíà êîðîëÿ îñòðîâà Ôóòóíà, 28 êâ³òíÿ 1841 ðîêó êîðîëü íàêàçàâ éîãî
âáèòè. Ï³ñëÿ ñìåðò³ ñâ. Ïåòðà âåñü îñòð³â ïðèéíÿâ êàòîëèöüêó â³ðó.
Спільні Меси: про одного мученика у Великодній період
Або (біл) довільний спомин св. ЛЮДОВИКА МАРІЇ ГРІНЬЙОНА
де МОНФОРА, пресвітера

Íàðîäèâñÿ 31 ñ³÷íÿ 1673 ðîêó ó â³äîì³é äâîðÿíñüê³é ñ³ì’¿ â ì³ñòå÷êó Ìîíôîðó Ôðàíö³¿ ³ áóâ äðóãèì ç 18 ä³òåé. Ñ³ì’ÿ áóëà á³äíà, àëå â³ðóþ÷à – êð³ì
Ëþäîâ³êà, ùå îäèí éîãî áðàò ñòàâ ñâÿùåíèêîì, à ø³ñòü ñåñòåð âñòóïèëè
äî ìîíàñòèðÿ. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè áóâ êàïåëàíîì â øïèòàë³ â Ïóàòüº, äå çàñíóâàâ æ³íî÷ó êîíãðåãàö³þ äëÿ îï³êè íàä õâîðèìè, à
ïîò³ì ñòàâ ìàíäð³âíèì ïðîïîâ³äíèêîì. Ìàâ îñîáëèâó ïîáîæí³ñòü äî
Ïðåñâÿòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ ³ íàïèñàâ ê³ëüêà áîãîñëîâñüêèõ òðàêòàò³â òà àñêåòè÷íèõ ïðàöü. ²íòåíñèâíà àïîñòîëüñüêà ä³ÿëüí³ñòü âè÷åðïàëà éîãî ñèëè, ³
ñâ. Ëþäîâèê ïîìåð 28 êâ³òíÿ 1716 ðîêó, ïðîæèâøè 43 ðîêè.
Спільні Меси: про одного пастиря
АНТИФОН НА ВХІД Áî`æå, êîëè` Òè éøîâ ïå`ðåä Òâî¿`ì íàðî`äîì, *

êîëè` âè`ðóøèâ ³ç íèì â äîðî`ãó ³ ç íèì ïåðåáóâà`â, * çåìëÿ`
òðåìò³`ëà, òîïè`ëîñü íå`áî. * Àë³ëó`ÿ. (Ïîð. Ïñ 68 (67), 8-9. 20)
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Áî`æå, Òè äëÿ ñïàñ³`ííÿ ñâ³`òó ñêëàâ ïàñõà`ëüíó
æå`ðòâó; † âè`ñëóõàé ìè`ëîñòèâî áëàãà`ííÿ ñâîãî` íàðî`äó: *
íåõà`é íàø Çàñòó`ïíèê ³ Âåðõî`âíèé Àðõ³ºðå`é Õðèñòî`ñ, †
çàâäÿêè` Éîãî` ïîäî`á³ äî íàñ, ïðèìè`ðèòü íàñ ³ç Òîáî`þ, * ³,
çàâäÿêè` Éîãî` ð³`âíîñò³ ç Òîáî`þ, ïåðåì³`íèòü íàñ. ×å`ðåç
Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç
Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà
â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА:

Àáî:

Áî`æå, äëÿ çðîñòà`ííÿ Òâîº`¿ Öå`ðêâè Òè óâ³í÷à`â ñëà`âîþ
ìó`÷åíèöòâà ñâÿòî`ãî Ïåòðà` Øàíå`ëÿ, † äàé íàì ó äí³
ïàñõà`ëüíî¿ ðà`äîñò³ òàê ñâÿòêóâà`òè òà`éíè ïîìå`ðëîãî
òà âîñêðå`ñëîãî Õðèñòà`, * ùîá ìè óäîñòî`¿ëèñÿ ñòà`òè
ñâ³`äêàìè íîâî`ãî æèòòÿ`. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà
Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â
º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
Àáî:

Áî`æå, Òè çà çàñòó`ïíèöòâîì Ïðåñâÿòî`¿ Ä³`âè Ìàð³`¿ ñõîò³`â
ñêåðóâà`òè êðî`êè ñâÿòî`ãî Ëþäî`âèêà Ìàð³`¿, ïðåñâ³`òåðà,
íà äîðî`ãó ñïàñ³`ííÿ ³ ëþáî`â³ äî Õðèñòà`; † äàé íàì çà éîãî`
ïðè`êëàäîì íåâïè`ííî áóäóâà`òè Òâîþ` Öå`ðêâó, * ðîçäó`ìóþ÷è íàä òà`éíàìè Òâîº`¿ ëþáî`â³. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³
öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
Діян 5, 27-33
×èòàííÿ ç Ä³ÿíü Àïîñòîë³â.
Тими днями начальник охорони зі слугами, привівши апостолів,
поставили їх у синедріоні. І первосвященик запитав їх, кажучи:
«Чи не заборонили ми вам виразно навчати в це Ім’я? Та ось ви
наповнили Єрусалим вашою наукою і хочете навести на нас кров
цієї людини?» Та Петро й апостоли у відповідь сказали: «Потрібно більше слухатися Бога, ніж людей! Бог батьків наших воскреПЕРШЕ ЧИТАННЯ
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сив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Бог підняв Його
своєю правицею як Князя і Спасителя, щоби дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. І ми є свідками щодо цих слів та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться Йому!» Почувши це, вони
лютували і змовлялися їх убити. Слово Боже.
Пс 34, 2 і 9. 17-18. 19-20
Ãîñïîäü Áîã ÷óº á³äíîãî âîëàííÿ. (àáî: Àë³ëóÿ.)
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Благословлятиму Господа в кожному часі, – *
хвала Його на моїх устах постійно.
Скуштуйте і побачите, який Господь добрий. *
Блаженний чоловік, що покладає на Нього надію.
Обличчя Господнє – проти тих, які зло чинять, *
щоб вигубити із землі про них всяку пам’ять.
Вони закликали – і Господь почув їх *
та визволив їх від всякого горя.
Господь близький до тих, чиї серця у скрусі, *
і спасе пригноблених духом.
У праведного скорбот багато, *
та від них усіх Господь його порятує.
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Йн 20, 29

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Тому що ти побачив Мене, Томо, ти повірив.
Блаженні ті, які не бачили, а повірили!
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 3, 31-36

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Õòî ïðèõî`äèòü çãîðè`, Òîé íàä óñ³ìà`. Õòî ³ç çåìë³`, òîé çåìíè`é ³
ïî-çåìíî`ìó ãîâî`ðèòü. Õòî ïðèõî`äèòü ç íå`áà, Òîé íàä óñ³ìà`, ³ òå,
ùî Â³í ïîáà`÷èâ ³ ïî÷ó`â, ïðî öå ³ ñâ³`ä÷èòü; àëå` Éîãî` ñâ³`ä÷åííÿ
í³õòî` íå ïðèéìà`º. Õòî æ ïðèéíÿ`â Éîãî` ñâ³`ä÷åííÿ, òîé çàâ³`ðèâ,
ùî Áîã ïðàâäè`âèé. Áî Êîãî` Áîã ïîñëà`â, Òîé ãîâî`ðèòü Áî`æ³ ñëîâà`, òîìó` ùî íå ì³`ðêîþ Áîã äàº` Äó`õà. Îòå`öü ëþ`áèòü Ñè`íà ³ äàâ
óñå` â Éîãî` ðó`êó. Õòî â³`ðèòü ó Ñè`íà, òîé ìà`º â³`÷íå æèòòÿ`, à õòî
Ñè`íó íå êî`ðèòüñÿ, òîé æèòòÿ` íå ïîáà`÷èòü, àëå` Áî`æèé ãí³â ïåðåáóâà`º íà íüî`ìó. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
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МОЛИТВА ВІРНИХ

Ñëó`õàþ÷è ñë³â ñâÿòî`ãî Éîà`íà ºâàíãåë³`ñòà ³ ïðî`ïîâ³äü ñâÿòî`ãî
àïî`ñòîëà Ïåòðà`, ìîë³`ìîñÿ â íà`øèõ ïîòðå`áàõ ³ çà Ñâÿòó` Öå`ðêâó:

1. Молімося за Святішого Отця, щоб він був сповнений радістю
з приводу нових священицьких та чернечих покликань у країнах,
які особливо цього потребують.
2. Молімося за священиків та монахів, щоб Господь завжди
підтримував їх у труднощах їхнього служіння.
3. Молімося за духовні семінарії, щоб вони зміцнювали у своїх
вихованців істинну побожність і апостольську ревність.
4. Молімося за тих, хто добросовісно працює, щоб вони отримали за це відповідну нагороду.
5. Молімося за всіх загиблих на війні: нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру.
6. Молімося за всіх нас, щоб ми з Євхаристійної жертви черпали сили для вірного служіння Богу та ближньому.
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, îòî`÷óé ëþáî`â’þ ñâîãî` ñå`ðöÿ òèõ, êîòð³`
ïðèñâÿòè`ëè ñâîº` æèòòÿ` Òîá³` òà ñëóæ³`ííþ áëè`æí³ì, ³ âåäè` ¿õ
äîðî`ãîþ â³`ðíîñò³. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.

Ãî`ñïîäè, íàø Áî`æå, íåõà`é âîçíåñó`òüñÿ äî Òå`áå íà`ø³ ìîëèòâè` é æåðòî`âí³ äàðè`, * ùîá ìè,
î÷è`ùåí³ Òâîº`þ âå`ëè÷÷þ, ã³`äíî áðà`ëè ó`÷àñòü ó òà`¿íñòâàõ
âåëè`êî¿ ëþáî`â³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ:

Ïðåôàö³ÿ Âåëèêîäíÿ ¹ 13-17 (ñòîð. 142-143)
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Îòî`æ ß ç âà`ìè ïî âñ³ äí³ * àæ äî ê³íöÿ` â³`êó. *

Àë³ëó`ÿ. (Ìò 28, 20)

Âñåìîãó`òí³é, â³`÷íèé Áî`æå, Òè
`
Õðèñòî`âèì âîñêðåñ³ííÿì â³äðîäè`â íàñ äî â³`÷íîãî æèòòÿ`; † ïðèìíî`æ â íàñ ïëîäè` âåëèêî`äíüîãî òà`¿íñòâà * òà
çì³öíè` íà`ø³ ñåðöÿ` ïîæè`âîþ, ùî äàº` ñïàñ³`ííÿ. ×å`ðåç
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ:
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Св. КАТЕРИНИ СІЄНСЬКОЇ, діви і Вчителя Церкви,
Покровительки Європи
(біл) Свято
×àñòî Áîæ³ ãëèáèíè íåäîñòóïí³ ìóäðèì ³ ðîçñóäëèâèì öüîãî ñâ³òó. Ëþäè,
ÿêèõ ²ñóñ íàçèâàº íåìîâëÿòàìè, çäàòí³ øâèäøå çðîçóì³òè Õðèñòà. Âîíè
âì³þòü áðàòè íà ñåáå Éîãî ÿðìî, ÿêå äàº òå, ÷îãî – ñâ³äîìî àáî íåñâ³äîìî –
ïðàãíå êîæíà ëþäèíà: ãëèáîêèé âíóòð³øí³é ìèð, ñïîê³é ñåðöÿ, çö³ëåííÿ äóø³.
Òàêèì “íåìîâëÿì” áóëà ³ Êàòåðèíà Ñ³ºíñüêà.

Êàòåðèíà Áåí³íêàñà íàðîäèëàñÿ ó 1347 ðîö³. Âîíà áóëà äâàäöÿòü ÷åòâåðòîþ
äèòèíîþ ôàðáóâàëüíèêà âîâíè ç Ñ³ºíè. Ìàþ÷è 16 ðîê³â, ïðèéíÿëà òåðö³àðñüêó
ðÿñó ñâ. Äîì³í³êà. Æèëà ãëèáîêèì, ïîâíèì çðå÷åíü, âíóòð³øí³ì æèòòÿì, àëå,
ðàçîì ç òèì, ìàëà ñèëüíèé âïëèâ íà ãðîìàäñüêå æèòòÿ òèõ ÷àñ³â. Çà ¿¿ êëîïîòàííÿì Ïàïà Ãðèãîð³é Õ² ïîâåðíóâñÿ ç Àâ³íüéîíà äî Ðèìà. Ñâÿòà Êàòåðèíà
âåëà øèðîêå ëèñòóâàííÿ, äèêòóâàëà äóõîâí³ ðîçäóìè. Ïîìåðëà â Ðèì³ 29
êâ³òíÿ 1380 ðîêó. Ïàïà Ïàâëî VI îãîëîñèâ ¿¿ Â÷èòåëåì Öåðêâè.
АНТИФОН НА ВХІД Îöå` ä³`âà ìó`äðà, * îäíà` ç ðîçâà`æëèâèõ, * ÿêà`

âè`éøëà íàçó`ñòð³÷ Õðèñòó` ç ïàëà`þ÷îþ ëà`ìïîþ. Àë³ëó`ÿ.
Ìîâèòüñÿ “Ñëàâà âî âèøí³õ”.

Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, ñâÿòà` Êàòåðè`íà ç Ñ³º`íè,
ðîçäó`ìóþ÷è íàä Ãîñïî`äí³ìè ñòðàñòÿ`ìè ³ ñëó`æà÷è
Òâî¿`é Öå`ðêâ³, ïàëà`ëà ëþáî`â’þ äî Òå`áå; † â÷èíè` çà ¿¿ çàñòó`ïíèöòâîì, * ùîá Òâ³é íàðî`ä, ç’º`äíàíèé òà`éíîþ
Õðèñòà`, çàâæäè` ðàä³`â îá’ÿ`âëåííÿì Éîãî` ñëà`âè. Êîòðè`é
ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà
â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА

1 Йн 1, 5 – 2, 2
×èòàííÿ ç Ïåðøîãî Ïîñëàííÿ ñâÿòîãî àïîñòîëà Éîàíà
Улюблені! Ось звістка, яку ми почули від Нього й сповіщаємо
вам: Бог є світло, і в Ньому немає жодної темряви! Коли скажемо, що маємо спільність з Ним, а ходимо в темряві, то брешемо і
правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі,
то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса, Його Сина, очиПЕРШЕ ЧИТАННЯ
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щає нас від усякого гріха. Коли скажемо, що не маємо гріха, то
самих себе обманюємо, і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо
свої гріхи, то Він, вірний і праведний, щоби простити нам гріхи й
очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, що ми не
згрішили, то робимо Його неправдомовним, і Його слова в нас
немає. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто
згрішить, то маємо Заступника перед Отцем, Ісуса Христа, Праведника. Він – умилостивлення за наші гріхи, і не тільки за наші,
а й за гріхи всього світу. Слово Боже.
Пс 103, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18а
Ñëàâ, äóøå, Áîãà, Ãîñïîäà ñâÿòîãî.
Благослови, душе моя, Господа *
і, все нутро моє, – Його святе Ім’я.
Благослови, душе моя, Господа *
і не забувай усі Його благодіяння.
Він прощає всі твої беззаконня, *
зцілює всі твої хвороби.
Він визволяє твоє життя від могили, *
щедрістю і милосердям Він тебе вінчає.
Господь щедрий і милосердний, *
довготерпеливий і багатомилостивий.
Не завжди буде Він палати гнівом, *
не навіки обурюватися буде.
Як милує синів батько, *
так Господь милосердиться над тими, хто Його боїться.
Адже Йому відомо, з чого ми зліплені, – *
Він пам’ятає, що ми – порох!
А Господня милість від віку й до віку *
на тих, хто Його боїться,
і праведність Його на синах синів, †
які Його завіт зберігають.
і про Його заповіді пам’ятають.
ПСАЛОМ РЕСПОНСОРІЙНИЙ

СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Благословенний Ти, Отче, Господи землі і неба,
бо відкрив таємниці Царства немовлятам.

Мт 11, 25
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Мт 11, 25-30

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Ìàòå`ÿ
Òîãî ÷àñó ²ñó`ñ, â³äïîâ³äà`þ÷è, ñêàçà`â: «Ñëà`âëþ Òåáå`, Î`ò÷å,
Ãî`ñïîäè íå`áà é çåìë³`, ùî âòà¿`â Òè öå â³ä ìó`äðèõ òà ðîçó`ìíèõ ³
â³äêðè`â òå íåìîâëÿ`òàì. Òàê, Î`ò÷å, áî òàêè`ì áóëî` Òâîº` óïîäîáà`ííÿ. Óñå` ïåðå`äàíå Ìåí³` Ìî¿`ì Îòöå`ì, ³ í³õòî` íå çíàº` Ñè`íà,
ò³`ëüêè Îòå`öü; à`í³ Îòöÿ` í³õòî` íå çíà`º, ëèøå` Ñèí – ³ òîé, êîìó`
ò³`ëüêè Ñèí çàõî`÷å â³äêðè`òè. Ïðèéä³`òü äî Ìå`íå âñ³ ñòðó`äæåí³ òà
îáòÿ`æåí³, – ³ ß äàì âàì â³äïî÷è`íîê! Â³çüì³`òü Ìîº` ÿðìî` íà ñå`áå
³ íàâ÷³`òüñÿ â³ä Ìå`íå, áî ß ëà`ã³äíèé ³ ïîê³`ðíèé ñå`ðöåì, – ³ çíàéäå`òå â³äïî÷è`íîê ñâî¿`ì äó`øàì. Àäæå` Ìîº` ÿðìî` ëþ`áå, ³ Ì³é òÿãà`ð
ëå`ãêèé». Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Íà ïðè`êëàä³ ñâÿòî¿` Êàòåðè`íè Ñ³º`íñüêî¿ ìè ï³çíàº`ìî, ùî Ãî`ñïîäó
óãî`äíî ïîñëóãî`âóâàòèñÿ íàéïðîñò³`øèìè çíàðÿ`ääÿìè, ùîá âåðøè`òè âåëè`ê³ ä³ëà`; îòî`æ ç óïîâà`ííÿì ïðîñ³`ìî ó Íüî`ãî áëàãîäà`òåé,
ïîòð³`áíèõ íàì ñüîãî`äí³:

1. Молімося за Святішого Отця, щоб довкола нього були люди,
які активно допомагали б йому в праці на благо Церкви.
2. Молімося про мир та захист для всіх жителів України.
3. Молімося за монахинь, щоб за прикладом святої Катерини
Сієнської вони невтомно прямували до святості.
4. Молімося за працівників медицини, щоб вони слугували хворим, як робила це свята Катерина Сієнська: з радістю та любов’ю.
5. Молімося за померлих наших родичів та близьких, щоб Господь обдарував їх вічним блаженством.
6. Молімося за нас самих, щоб ми, за заступництвом святих Господніх, завжди були вірні нашому покликанню та молитві.
Áî`æå, íàø Î`ò÷å, Òè íå ëþ`áèø ãî`ðäîñò³ òà ïè`õè, à ñìèðå`ííèõ îáäàðî`âóºø ñâî¿`ìè áëàãîäà`òÿìè; âè`ñëóõàé íà`ø³ ìîëèòâè` ³ äàðó`é íàì
äó`õà ³`ñòèííîãî ñìèðå`ííÿ òà ëþáî`â³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.

Ãî`ñïîäè, ïðèéìè` ñïàñå`ííó æå`ðòâó,
ÿêó` ìè ñêëàäà`ºìî, ñïîìèíà`þ÷è ñâÿòó` Êàòåðè`íó, *
³ â÷èíè`, ùîá ï³ä âïëè`âîì ¿¿ â÷å`ííÿ ìè ðå`âíî âåëè÷à`ëè
Òåáå`, ³`ñòèííîãî Áî`ãà. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ïðåôàö³ÿ ïðî ñâÿòèõ ¹ 35
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АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ ßêùî` ó ñâ³`òë³ õî`äèìî, ÿê Áîã ñàì – ó

ñâ³`òë³, * òî ïåðåáóâà`ºìî â º`äíîñò³ îäè`í ç î`äíèì, * à Êðîâ ²ñó`ñà
Õðèñòà`, Éîãî` Ñè`íà, íàñ î÷è`ùóº â³ä óñÿ`êîãî ãð³õà`. Àë³ëó`ÿ.

Ãî`ñïîäè, ìè ïðèéíÿëè` íåáå`ñíó
ïîæè`âó, ÿêà` ï³äòðè`ìóâàëà íà`â³òü çåìíå` æèòòÿ` ñâÿòî`¿
Êàòåðè`íè, * íåõà`é æå öÿ ïîæè`âà çàïå`âíèòü íàì æèòòÿ` â³`÷íå. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ

30 КВІТНЯ, СУБОТА
(біл) Субота ІІ Великоднього тижня
²ñóñ ìàº áóäóâàòè íàøó â³ðó. ßêùî ìè ââàæàºìî ³íàêøå, òîä³ ìè ïðîñòî íå
ìàºìî â³ðè ³ íà íàøå æèòòÿ äèâèìîñü ñóòî ïî-ëþäñüêè. Ãîâîðÿ÷è ìîâîþ
Á³áë³¿ – «ò³ëåñíèìè î÷èìà». Òîìó é ñüîãîäí³ ²ñóñ çíàº, ùî ìè ïîòðåáóºìî éîãî
ïðèñóòíîñò³, ³ êàæå: «Öå ß, íå á³éòåñÿ!»

Або (біл) довільний спомин св. ПІЯ V, Папи

Ñâÿòèé Ï³é V íàðîäèâñÿ ó 1504 ðîö³ â Ëîìáàðä³¿. Âñòóïèâ äî îðäåíó
Äîì³í³êàíö³â. Ó 1566 ðîö³ ñâ. Ï³é ñòàâ Ïàïîþ ³ ðåâíî âïðîâàäæóâàâ ó
æèòòÿ äåêðåòè Òðèäåíòñüêîãî ñîáîðó. Îïóáë³êóâàâ ë³òóðã³éí³ êíèãè,
ÿêèìè Ðèìñüêà Öåðêâà êîðèñòóâàëàñÿ âïðîäîâæ ÷îòèðüîõñîò ðîê³â. Ïîìåð ó Ðèì³ 1 òðàâíÿ 1572 ðîêó.
Спільні Меси: про Папу
АНТИФОН НА ВХІД Âè – ð³ä âè`áðàíèé; * çâ³ñòó`éòå ïîõâàëè` Òîãî`, *

õòî âàñ ïîêëè`êàâ ç òå`ìðÿâè ó äè`âíå ñâîº` ñâ³`òëî. * Àë³ëó`ÿ.

Çíèù, î Ãî`ñïîäè, âè`êàðáóâàíèé çàêî`íîì ãð³õà`
áîðãîâè`é çà`ïèñ, * ÿêè`é Òè â³ä íàñ óñó`íóâ ó ïàñõà`ëüí³é
òà`éí³ ÷å`ðåç âîñêðåñ³`ííÿ Õðèñòà`, Òâîãî` Ñè`íà. Êîòðè`é
ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã,
íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА

Àáî:

Ãî`ñïîäè Áî`æå, Òè äàâ ñâî¿`é Öå`ðêâ³ ñâÿòî`ãî Ï³`ÿ, Ïà`ïó,
ùîá â³í äáàâ ïðî â³`ðó òà äîñòî`éíå Òåáå` âøàíóâà`ííÿ, †
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â÷èíè` çà éîãî` çàñòó`ïíèöòâîì, * ùîá ç æèâî`þ â³`ðîþ òà
ïë³`äíîþ ëþáî`â’þ ìè áðà`ëè ó`÷àñòü ó Òâî¿`õ òà`éíàõ.
×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ñè`íà Òâîãî`, †
êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, *
Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
Діян 6, 1-7

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

×èòàííÿ ç Ä³ÿíü Àïîñòîë³â.
Тими днями, коли зростала кількість учнів, почалися нарікання
елліністів на юдеїв, що, мовляв, їхніх вдів занедбують при щоденному служінні. Скликавши громаду учнів, Дванадцятеро сказали: «Не годиться нам, облишивши Боже Слово, прислуговувати при столах. Виберіть, брати, з-поміж вас добре засвідчених
сімох мужів, сповнених Духа та мудрості, й ми поставимо їх на
це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та
служінні слова!» Всій громаді сподобалося це слово. І вони вибрали Стефана – мужа, сповненого віри і Святого Духа, Филипа,
Прохора, Никанора, Тимона, Пармена і Миколу, прозеліта з
Антіохії. Їх поставили перед апостолами, і, помолившись, ті поклали на них руки. А Боже Слово росло; кількість учнів у Єрусалимі дуже множилася; також і серед священиків дуже багато
були слухняними вірі. Слово Боже.
РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ

Пс 33, 1-2. 4-5. 18-19

ßâè íàì ìèë³ñòü, áî â Òîá³ íàä³ÿ.

Ликуйте, праведні, у Господі, – *
хвала праведним личить.
Прославляйте Господа на арфі, *
на десятиструнному інструменті Йому вигравайте.
Бо праведне Господнє слово *
і всі Його діла вірні.
Він любить праведність і справедливість, *
милістю Господа земля повна.
Адже очі Господні на тих, які Його бояться, *
котрі покладають надію на Його милосердя,
щоби спасти їхні душі від смерті, *
прогодувати їх під час голоднечі.
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Àë³ëóÿ, àë³ëóÿ, àë³ëóÿ.
Христос, який створив усе, воскрес із мертвих,
і змилосердився над людським родом.
ЄВАНГЕЛІЄ

Йн 6, 16-21

† ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî ªâà`íãåë³ÿ â³ä Éîà`íà.
Ç íàñòàííÿ`ì âå`÷îðà ²ñó`ñîâ³ ó`÷í³ ñïóñòè`ëèñÿ äî ìî`ðÿ, óâ³éøëè` â
÷î`âåí ³ ïîïëèâëè` íà äðó`ãèé á³ê ìî`ðÿ, äî Êàïåðíà`óìà. Óæå` íàñòà`ëà
òå`ìðÿâà, à ²ñó`ñ ùå íå ïðèõî`äèâ äî íèõ; ìî`ðå æ, ³ç-çà òî`ãî, ùî äóâ
ñè`ëüíèé â³`òåð, ï³ä³éìà`ëîñÿ. Îòî`æ, êîëè` âîíè` ïðîïëèâëè` äåñü
äâà`äöÿòü ï’ÿòü ÷è òðè`äöÿòü ñòà`ä³é, òî ïîáà`÷èëè ²ñó`ñà, ÿêè`é ³äå` ïî
ìî`ðþ é íàáëèæà`ºòüñÿ äî ÷îâíà`, – ³ íàëÿêà`ëèñÿ. Â³í æå êà`æå ¿ì:
«Öå ß º, íå á³`éòåñÿ!» Òîæ âîíè` õîò³`ëè âçÿ`òè Éîãî` äî ÷îâíà`, ³ âìèòü
÷î`âåí îïèíè`âñÿ íà çåìë³`, äî ÿêî`¿ âîíè` ïðÿìóâà`ëè. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
МОЛИТВА ВІРНИХ

Ñïîìèíà`þ÷è æå`ðòâó, ÿêó` Ãîñïî`äü ñêëàâ çàðà`äè íà`øîãî ñïàñ³`ííÿ, ñìèðå`ííî ïðî`ñèìî:

1. Молімося за Святішого Отця, щоб він непохитно вів Церкву
до вічного спасіння.
2. Молімося за пастирів, щоб вони вміли довірити всі свої
життєві труднощі Божій опіці та милості.
3. Молімося за захисників нашої держави, про Божу опіку і захист для них.
4. Молімося за органістів, міністрантів та всіх, хто піклується
про стан наших храмів, щоб вони з радістю виконували свої обов’язки і були прикладом віри та відданості для інших.
5. Молімося за всіх померлих наших братів і сестер, щоб Господь
простив їхні провини і благоволив прийняти до свого Царства.
6. Молімося за всіх нас, щоб ми приймали гідну участь у Літургії, яка є провіщенням Небесної Трапези.
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, áåçóñòà`ííî çì³`öíþé ñâîþ` Öå`ðêâó ñå`ðåä
æèòòº`âèõ áóðü, à íàñ íàâ÷è` â³`ðíî ñëóæè`òè Òîá³`. Êîòðè`é æèâå`ø
³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.
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Ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè: îñâÿòè` ìè`ëîñòèâî ö³ äàðè`, ÿê³` ìè ïðèíå`ñëè íà çíàê äóõî`âíî¿
æå`ðòâè; * â÷èíè`, ùîá ìè ñàì³` ñòà`ëè â³`÷íèì äà`ðîì
äëÿ Òå`áå. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ïðåôàö³ÿ Âåëèêîäíÿ ¹ 13-17 (ñòîð. 142-143)
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ Î`ò÷å! Õî`÷ó, ùîá ò³, ÿêè`õ Òè Ìåí³` ïåðåäà`â,

* ïåðåáóâà`ëè òàì, äå ³ ß, * ùî`áè é âîíè` áóëè` ç³ Ìíî`þ òà é áà`÷èëè
Ìîþ` ñëà`âó, ÿêó` Òè äàâ Ìåí³`. * Àë³ëó`ÿ. (Éí 17, 24)

Ãî`ñïîäè, Òè ïîæèâè`â íàñ äàðà`ìè
`
ñâÿòî`ãî òà¿íñòâà; † ñìèðå`ííî áëàãà`ºìî Òåáå`, ùîá
æå`ðòâà, ÿêó` Òâ³é Ñèí íàêàçà`â íàì çâå`ðøóâàòè íà
Éîãî` ñïî`ìèí, * ñïðè÷èíè`ëàñÿ äî çðîñòà`ííÿ íà`øî¿
ëþáî`â³. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ
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Â ²ì’ÿ` Îòöÿ`, ³ Ñè`íà, ³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà. Àì³`íü.
(À) Áëàãîäà`òü Ãî`ñïîäà íàø
` îãî ²ñó`ñà Õðèñòà`, ëþáî`â Áî`ãà
Îòöÿ` ³ ñîïðè÷à`ñòÿ â Ñâÿòîì
` ó Äó`õîâ³ íåõà`é áó`äóòü ç óñ³ìà`
âà`ìè.
² ç äó`õîì òâî¿`ì.
(Á) Ãîñïî`äü ç âà`ìè. ² ç äó`õîì òâî¿`ì.
Áðàòè` ³ ñå`ñòðè, âè`çíàéìî íà`ø³ ãð³õè`, ùîá ìè ñòà`ëè ã³`äíèìè çâå`ðøåííÿ ñâÿòè`õ òàéí.
(À) ÑÏÎÂ²ÄÀ`ÞÑß ÃÎ`ÑÏÎÄÓ ÁÎ`ÃÓ ÂÑÅÌÎÃÓ`ÒÍÜÎÌÓ * ³ âàì, áðàòè` ³ ñå`ñòðè, * ùî áåçì³`ðíî ñîãð³øè`â ÿ * äó`ìêîþ, ñëî`âîì, ó÷è`íêîì ³ íåäáà`ëüñòâîì. Ìîÿ` ïðîâè`íà, ìîÿ`
ïðîâè`íà, ìîÿ` äó`æå âåëè`êà ïðîâè`íà. Òîìó` áëàãà`þ Ïðåñâÿòó`
` Ìàð³`þ, * âñ³õ À`íãåë³â òà Ñâÿòè`õ, ³ âàñ, áðàòè` ³
çà`âæäè Ä³âó
ñå`ñòðè, * ìîëè`òèñÿ çà ìå`íå äî Ãî`ñïîäà Áî`ãà íà`øîãî.
Íåõà`é ïîìè`ëóº íàñ Áîã Âñåìîãó`òí³é ³, â³äïóñòèâ
` øè íà`ø³
ãð³õè`, ïðèâåäå` íàñ äî â³`÷íîãî æèòòÿ`. Àì³`íü.

(Á) Ïîìè`ëóé íàñ, Ãîñ
` ïîäè. Áî çãð³øè`ëè ìè ïåð
` åä Òîáî`þ.
ßâè` íàì, Ãî`ñïîäè, ñâîº` ìèëîñå`ðäÿ. ² äàé íàì ñâîº` ñïàñ³`ííÿ.
Íåõà`é ïîìè`ëóº íàñ... Àì³`íü.
(В1)
Ñ. Òè, êîòðè`é áóâ ïî`ñëàíèé, ùîá çö³ëè`òè ðîçêà`ÿíèõ ó
ñå`ðö³: Ãî`ñïîäè, ïîìè`ëóé.
Ãî`ñïîäè, ïîìè`ëóé.
Ñ. Òè, êîòðè`é ïðèéøî`â çàêëèêà`òè ãð³`øíèê³â: Õðèñòå`,
ïîìè`ëóé. Õðèñòå`, ïîìè`ëóé.
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Ñ. Òè, êîòðè`é ñèäè`ø ïðàâî`ðó÷ Îòöÿ`, ùîá çàñòóïà`òèñÿ çà
íàñ: Ãî`ñïîäè, ïîìè`ëóé. Ãî`ñïîäè, ïîìè`ëóé.
Íåõà`é ïîìè`ëóº íàñ…
(В2)
Ñ. Òè, êîòðè`é º äîðî`ãîþ, ùî âåäå` äî Îòöÿ`: Ãî`ñïîäè,
ïîìè`ëóé. Ãî`ñïîäè, ïîìè`ëóé.
Ñ. Òè, êîòðè`é º ñâ³`òëîì, ùî îñâ³`÷óº êî`æíó ëþäè`íó:
Õðèñòå`, ïîìè`ëóé. Õðèñòå`, ïîìè`ëóé.
Ñ. Òè, êîòðè`é ïîìå`ð íà õðåñò³`, ùîá íàì äà`òè æèòòÿ`:
Ãî`ñïîäè, ïîìè`ëóé. Ãî`ñïîäè, ïîìè`ëóé.
Íåõà`é ïîìè`ëóº íàñ…
Ãî`ñïîäè, çìè`ëóéñÿ íàä íà`ìè. Ãî`ñïîäè, çìèë` óéñÿ íàä íàì
` è.
Õðèñòå`, çìèë
` óéñÿ íàä íàì
` è. Õðèñòå`, çìè`ëóéñÿ íàä íà`ìè
Ãîñ
` ïîäè, çìè`ëóéñÿ íàä íàì
` è. Ãîñ
` ïîäè, çìè`ëóéñÿ íàä íàì
` è.
Або:
Ãîñ
` ïîäè, ïîìè`ëóé. Ãî`ñïîäè, ïîìè`ëóé.
Õðèñòå`, ïîìè`ëóé. Õðèñòå`, ïîìè`ëóé.
Ãîñ
` ïîäè, ïîìè`ëóé. Ãîñ
` ïîäè, ïîìè`ëóé.
ÎÁÐßÄ ÎÑÂß×ÅÍÍß ÂÎÄÈ ² ÏÎÊÐÎÏËÅÍÍß Â²ÐÍÈÕ

Âîçëþ`áëåí³ áðàòè`, ñìèðå`ííî áëàãà`éìî Ãî`ñïîäà Áî`ãà íà`øîãî,
ùîá Â³í áëàãîñëîâè`â öþ ñîòâî`ðåíó âîä
` ó, ÿêî`þ ìè áó`äåìî
îêðî`ïëåí³ íà ñïî`ìèí íà`øîãî Õðå`ùåííÿ. Íåõà`é Â³í ñàì â³äíî`âèòü íàñ, ùîá ìè áóëè` â³`ðí³ Äó`õîâ³, ÿêî`ãî îòðèì
` àëè.
Ï³ñëÿ êîðîòêî¿ ïàóçè ñâÿùåíèê ç³ ñêëàäåíèìè ðóêàìè ìîâèòü:
` íèé Áî`æå, Òè õî`÷åø, ùîá âîäî`þ, êîòðà` º
Âñåìîãó`òí³é, â³÷
äæåðåëî`ì æèòòÿ` ³ çà`ñîáîì î÷è`ùåííÿ, áóëè` î÷è`ùåí³ òà`êîæ ³
íà`ø³ äó`ø³, ùîá âîíè` îòðè`ìàëè äàð â³`÷íîãî æèòòÿ`; ïðî`ñèìî
Òåáå`: áëàãîñëîâè` † öþ âî`äó, ÿêî`þ ìè áó`äåìî îêðî`ïëåí³ â Òâ³é
äåíü, Ãî`ñïîäè. Â³äíîâè` â íàñ äæåðåëî` ñâîº`¿ áëàãîäà`ò³ ³ îõîðîíÿ`é â³ä óñÿ`êîãî çëà íà`ø³ äó`ø³ é ò³ëà`, ùîá ìè ìîãëè` ç ÷è`ñòèì
ñå`ðöåì íàáëè`çèòèñü äî Òå`áå òà îòðè`ìàòè Òâîº` ñïàñ³`ííÿ. ×å`ðåç
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
Àì³`íü.
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Ï³ñëÿ îêðîïëåííÿ â³ðíèõ îñâÿ÷åíîþ âîäîþ ñâÿùåíèê ïðîìîâëÿº ç³
ñêëàäåíèìè ðóêàìè íàñòóïíó ìîëèòâó:
Íåõà`é Âñåìîãó`òí³é Áîã î÷è`ñòèòü íàñ â³ä ãð³õ³`â * ³ â÷è`íèòü,
ùîá çàâäÿêè` ªâõàðèñò³`éí³é Æå`ðòâ³ ìè óäîñòî`¿ëèñÿ ó`÷àñò³
ó òðà`ïåç³ Éîãî` Öà`ðñòâà.
Àì³`íü.
ÑËÀ`ÂÀ ÂÎ ÂÈ`ØÍ²Õ ÁÎ`ÃÓ * ³ íà çåìë³` ìèð ëþ`äÿì äî`áðî¿ âî`ë³.
* Ïðîñëàâëÿ`ºìî Òåáå`, * áëàãîñëîâëÿ`ºìî Òåáå`, * ïîêëîíÿ`ºìîñü
Òîá³`, * âåëè÷à`ºìî Òåáå`. * Ïîäÿ`êó Òîá³` ñêëàäà`ºìî, * áî âåëè`êà
ñëà`âà Òâîÿ`, * Ãî`ñïîäè Áî`æå, Öàð
` þ Íåáå`ñíèé, * Áî`æå Î`ò÷å
Âñåìîãó`òí³é. * Ãîñ
` ïîäè Ñèí
` ó ªäèíîðîä
` íèé, * ²ñó`ñå Õðèñòå`, *
`
Ãî`ñïîäè Áî`æå, Àãí÷å Áî`æèé, Ñè`íó Îòöÿ`, * ùî áåðå`ø ãð³õè`
ñâ³`òó, * ïîìè`ëóé íàñ; * ùî áåðå`ø ãð³õè` ñâ³`òó, * ïðèéìè` áëàãà`ííÿ íà`ø³; * ùî ñèäè`ø ïðàâî`ðó÷ Îòöÿ`, * ïîìè`ëóé íàñ. * Áî ëèøå`
Òè – Ñâÿòè`é, * ëèøå` Òè – Ãîñïî`äü, * ëèøå` Òè – Âñåâè`øí³é,
²ñó`ñå Õðèñòå`, * ç³ Ñâÿòè`ì Äó`õîì ó ñëà`â³ Áî`ãà Îòöÿ`. * Àì³`íü.
КОЛЕКТА. Ìîë³`ìîñÿ...
ЛІТУРГІЯ СЛОВА:

Л. Читання..., Слово Боже. В. Богу подяка.
Ñ. Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, î÷è`ñòè ñå`ðöå é óñòà` ìî¿`, ùîá ÿ ì³ã
ã³`äíî ïðîãîëî`øóâàòè Òâîº` ñâÿòå` ªâà`íãåë³º.
Ñ. Ãîñïî`äü ç âà`ìè. Â. ² ç äó`õîì òâî¿`ì. Ñ. ×èòà`ííÿ ñâÿòî`ãî
ªâà`íãåë³ÿ â³ä... Â. Ñëà`âà Òîá³`, Ãî`ñïîäè. Ñ. Ñëî`âî Ãîñïî`äíº.
Â. Ñëà`âà Òîá³`, Õðèñòå`. Ñ. Ñëîâà`ìè ªâà`íãåë³ÿ íåõà`é çìè`þòüñÿ
íà`ø³ ïðîâè`íè.
Â²`ÐÓÞ Â ªÄÈ`ÍÎÃÎ ÁÎ`ÃÀ, * Îòöÿ` Âñåäåðæèò
` åëÿ, Òâîðöÿ`
íå`áà ³ çåìë³`, * âñüîãî` âè`äèìîãî ³ íåâè`äèìîãî. * ² â ºäè`íîãî
Ãî`ñïîäà ²ñó`ñà Õðèñòà`, * Ñè`íà Áî`æîãî ªäèíîðî`äíîãî, * â³ä
Îòöÿ` ðî`äæåíîãî ïå`ðåä âñ³ìà` â³êà`ìè. * Áî`ãà â³ä Áî`ãà, Ñâ³`òëî
â³ä Ñâ³`òëà, * Áî`ãà ³`ñòèííîãî â³ä Áî`ãà ³`ñòèííîãî, * ðî`äæåíîãî, íåñîòâî`ðåíîãî, * ºäèíîñó`ùíîãî ç Îòöå`ì, * ùî ÷å`ðåç
Íüî`ãî âñå ñòà`ëîñÿ. * Â³í çà`äëÿ íàñ, ëþäå`é, ³ íà`øîãî ðà`äè
ñïàñ³`ííÿ ç³éøî`â ³ç íåáå`ñ (ï³ä ÷àñ íàñòóïíèõ ñë³â àæ äî “Ñòàâ
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÷îëîâ³êîì” âñ³ ñõèëÿþòüñÿ â ïîêëîí³), ³ âîïëîòè`âñÿ ç Äó`õà
Ñâÿòîã
` î ³ Ìàð³`¿ Ä³`âè, * ³ ñòàâ ÷îëîâ³`êîì. * ² áóâ ðîçï’ÿ`òèé
çà íàñ * çà Ïî`íò³ÿ Ïèëà`òà, * ³ ñòðàæäà`â, ³ áóâ ïîõî`âàíèé. *
² âîñêðå`ñ ó òðå`ò³é äåíü çã³`äíî ç Ïèñà`ííÿì, * ³ âîçí³`ññÿ íà
íå`áî, ³ ñèäè`òü ïðàâî`ðó÷ Îòöÿ`. * ² âäðó`ãå ïðèéäå` ç³ ñëà`âîþ *
ñóäè`òè æèâè`õ ³ ìå`ðòâèõ, * à Éîãî` Öà`ðñòâó íå áó`äå ê³íöÿ`.*
² â Äó`õà Ñâÿòî`ãî, Ãî`ñïîäà Æèâîòâî`ðíîãî, * ùî â³ä Îòöÿ`
³ Ñè`íà ³ñõî`äèòü, * ùî ç Îòöå`ì ³ Ñè`íîì ð³âíîïîêëîíÿ`ºìèé
³ ð³âíîñëà`âèìèé, * ùî ãîâîðè`â ÷å`ðåç ïðîðî`ê³â. * ² â ºäè`íó,
`
ñâÿòó`, âñåëå`íñüêó é àïî`ñòîëüñüêó Öå`ðêâó. * ²ñïîâ³äóþ
îäíå`
`
`
Õðå`ùåííÿ íà â³äïó`ùåííÿ ãð³õ³â. * Î÷³êóþ âîñêðåñ³`ííÿ
ìå`ðòâèõ * ³ æèòòÿ` ìàéáóò
` íüîãî â³`êó. * Àì³`íü.
МОЛИТВА ВІРНИХ

ЄВХАРИСТІЙНА ЛІТУРГІЯ
Áëàãîñëîâå`ííèé Òè, Ãî`ñïîäè, Áîæ
` å âñå`ñâ³òó, áî ç Òâîº`¿
ùå`äðîñò³ ìè îòðè`ìàëè õë³á, ÿêè`é Òîá³` ïðèíîñ
` èìî, – ïë³ä
çåìë³` é ïðà`ö³ ðóê ëþäñüêè`õ. Íåõà`é â³í ñòà`íå äëÿ íàñ õë³`áîì æèòòÿ`.
Áëàãîñëîâå`ííèé Òè, Áî`æå, íàâ³`êè.
×å`ðåç öþ òà`éíó âîäè` é âèíà` äàé íàì, Áî`æå, ó`÷àñòü ó áîæå`ñòâåíí³é ïðèðî`ä³ Òî`ãî, êîòðè`é ïðèéíÿ`â íà`øó ëþäñüêó` ïðèðî`äó.
Áëàãîñëîâå`ííèé Òè, Ãîñ
` ïîäè, Áî`æå âñå`ñâ³òó, áî ç Òâîº`¿
ùå`äðîñò³ ìè îòðè`ìàëè âèíî`, ÿêå` Òîá³` ïðèíîñ
` èìî, – ïë³ä
âèíîãðà`äíî¿ ëîçè` é ïðà`ö³ ðóê ëþäñüêè`õ. Íåõà`é âîíî` ñòà`íå
äëÿ íàñ äóõîâ
` íèì íàïî`ºì.
Áëàãîñëîâå`ííèé Òè, Áî`æå, íàâ³`êè.
Íåõà`é ìè ç äó`õîì ñìèðå`ííÿ ³ ñîêðó`øåíèì ñå`ðöåì áó`äåìî
ïðè`éíÿò³ Òîáî`þ, Ãî`ñïîäè. Íåõà`é íà`øà æå`ðòâà òàê íè`í³
çâå`ðøèòüñÿ ïå`ðåä Òîáî`þ, Ãî`ñïîäè Áî`æå, ùîá âîíà` áóëà` Òîá³`
óãî`äíîþ.
Îìè`é ìåíå`, Ãî`ñïîäè, â³ä ìîãî` áåççàêî`ííÿ ³ â³ä ãð³õà` ìîãî` ìåíå` î÷è`ñòè.
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Ìîë³`òüñÿ, áðàòè` ³ ñå`ñòðè, ùîá ìîÿ` ³ âà`øà æå`ðòâà ñòà`ëà
óãî`äíîþ Áî`ãó Îòöþ` Âñåìîãó`òíüîìó.
Íåõà`é Ãîñïî`äü ïðè`éìå æå`ðòâó ç òâî¿`õ ðóê íà ÷å`ñòü ³ ñëà`âó Ñâîãî` ³`ìåí³, à òà`êîæ äëÿ áëà`ãà íà`øîãî ³ âñ³º`¿ Éîãî` ñâÿòî`¿ Öå`ðêâè.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ãîñïî`äü ç âà`ìè. ² ç äó`õîì Òâî¿`ì.
Óãî`ðó ñåðöÿ`. Ï³äíîñ
` èìî ¿õ äî Ãî`ñïîäà.
Ïîäÿ`êó ñêëàäà`éìî Ãî`ñïîäó Áî`ãó íà`øîìó. Äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå.
ПРЕФАЦІЯ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ (7)

Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá
ìè çàâæäè` òà âñþ`äè ñêëàäà`ëè ïîäÿ`êó Òîá³`, * ñâÿòè`é Î`ò÷å,
Âñåìîãó`òí³é â³`÷íèé Áî`æå, * ÷å`ðåç ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî. Òè áî ñàì äîçâîëÿ`ºø ñâî¿`ì â³`ðíèì ùîðî`êó ç
î÷è`ùåíîþ äóøå`þ * ðà`ä³ñíî î÷³`êóâàòè Âåëèêî`äí³õ ñâÿò, *
ùîá, ðå`âí³øå â³ääàþ÷è`ñü ìîëè`òâ³ òà ä³ëà`ì ìèëîñå`ðäÿ, * ÷å`ðåç
ó`÷àñòü ó òà`¿íñòâàõ â³äðî`äæåííÿ âîíè` äîñÿãëè` ïîâíîòè` Áî`æîãî
äèòè`íñòâà. Òîìó` ç À`íãåëàìè é Àðõà`íãåëàìè, * Ïðåñòî`ëàìè ³
Ãîñïî`äñòâàìè òà ç óñ³`ì âî`¿íñòâîì íåáå`ñíèì * ñï³âà`ºìî ã³ìí
Òâîº`¿ ñëà`âè, áåçóñòà`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò ...
ПРЕФАЦІЯ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ (8)

Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá
ìè çàâæäè` òà âñþ`äè ñêëàäà`ëè ïîäÿ`êó Òîá³`, * ñâÿòè`é Î`ò÷å,
Âñåìîãó`òí³é â³`÷íèé Áî`æå. Òè íàì äàº`ø ÷àñ áëàãîäà`ò³ òà
ñïàñ³`ííÿ, * ùîá ìè î÷è`ñòèëè ñåðöÿ` â³ä íåâïîðÿäêî`âàíèõ
çâè`÷îê * ³, ñå`ðåä çåìíè`õ ñïðàâ, äáà`ëè ïåðåäóñ³`ì ïðî â³`÷íå
ñïàñ³`ííÿ. Òîìó` ç³ âñ³ìà À`íãåëàìè òà Ñâÿòè`ìè * ïðîñëàâëÿ`ºìî
Òåáå`, áåçóñòà`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò ...
ПРЕФАЦІЯ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ (9)

Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá
ìè çàâæäè` òà âñþ`äè ñêëàäà`ëè ïîäÿ`êó Òîá³`, * ñâÿòè`é Î`ò÷å,
Âñåìîãó`òí³é â³`÷íèé Áî`æå. Òè ïðèéìà`ºø íà`ø³ çðå`÷åííÿ ÿê
æå`ðòâó çà`äëÿ Òâîº`¿ ñëà`âè, * áî âîíè` âãàìî`âóþòü íà`øó ïè`õó *
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òà â³äêðèâà`þòü ñåðöÿ` ïîòðå`áàì á³`äíèõ. * Ïîñï³øà`þ÷è äî íèõ
ç äîïîìî`ãîþ, ìè íàñë³`äóºìî Òâîþ` äîáðîòó`. Òîìó` ç íåçë³÷å`ííèìè À`íãåëàìè * âîçâåëè`÷óºìî Òåáå`, îäíîãîëî`ñíî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò ...
ПРЕФАЦІЯ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ (10)

`
Âî³ñòèíó,
äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá ìè
çàâæäè` òà âñþ`äè ñêëàäà`ëè ïîäÿ`êó Òîá³`, * ñâÿòè`é Î`ò÷å, Âñåìîãó`òí³é â³`÷íèé Áî`æå. Òè ò³ëå`ñíèì ïîñòî`ì ïðèáî`ðêóºø âà`äè, *
ï³äíî`ñèø äó`õà, îáäàðî`âóºø ÷åñíî`òàìè ³ íàãîðî`äàìè * ÷å`ðåç ²ñó`ñà
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. ×å`ðåç Íüî`ãî Òâîþ` âå`ëè÷ ïðîñëàâëÿ`þòü À`íãåëè, * ¿é ïîêëîíÿ`þòüñÿ Ãîñïî`äñòâà ³ áëàãîãîâ³`þòü
ïå`ðåä íåþ Ñè`ëè, * à íåáåñà` òà ¿`õí³ ìå`øêàíö³ ³ áëàæå`íí³ Ñåðàôè`ìè ðà`çîì ç íè`ìè ðàä³`þòü. Â÷èíè`, ïðî`ñèìî, ùîá ³ íà`ø³ ãîëîñè`
ïðèºäíà`ëèñÿ äî íèõ, ñìèðå`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò ...
1 ВЕЛИКОДНЯ ПРЕФАЦІЯ (13)

Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá ìè
Òåáå`, Ãî`ñïîäè, çàâæäè` ñëàâ
` èëè, * à îñîáëè`âî ö³º`¿ íî`÷³ (öüîãî`
äíÿ, ó öåé ÷àñ) óðî÷è`ñòî ïðîãîëî`øóâàëè Òâîþ` ñëà`âó, * êîëè`
Õðèñòî`ñ áóâ ïðèíå`ñåíèé ó æå`ðòâó ÿê íà`øà Ïà`ñõà. Áî Â³í º ³`ñòèííèì À`ãíöåì, * ÿêè`é çíè`ùèâ ãð³õè` ñâ³`òó. * Â³í ñâîº`þ ñìå`ðòþ
ïîäîëà`â ñìåðòü íà`øó * ³, âîñêðåñ
` øè, ïîâåðíó`â íàì æèòòÿ`. Òîìó`
ïîâíîòî`þ ïàñõàë
` üíèõ áëàãîäà`òåé * ðàä³`þòü âñ³ íàðî`äè ïî óñ³`é
çåìë³`. * Òà`êîæ õî`ðè Câÿòè`õ òà à`íãåëüñüê³ ñè`ëè * ñï³âà`þòü ã³ìí
Òâîº`¿ ñëà`âè, áåçóñòà`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò...
2 ВЕЛИКОДНЯ ПРЕФАЦІЯ (14)

Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá
ìè Òåáå`, Ãî`ñïîäè, çàâæäè` ñëà`âèëè, * à îñîáëè`âî ó öåé ÷àñ óðî÷è`ñòî ïðîãîëî`øóâàëè Òâîþ` ñëà`âó, * êîëè` Õðèñòî`ñ áóâ ïðèíå`ñåíèé ó æå`ðòâó ÿê íà`øà Ïà`ñõà. ×å`ðåç Íüî`ãî ñèíè` ñâ³`òëà
íàðîä
` æóþòüñÿ äî â³`÷íîãî æèòòÿ`, * à áðà`ìè íå`áà äëÿ â³`ðóþ÷èõ
â³ä÷èíÿ`þòüñÿ. * Â³í ñâîº`þ ñìå`ðòþ âè`çâîëèâ íàñ â³ä ñìå`ðò³, * à
Éîãî` âîñêðåñ³`ííÿ º çàâäà`òêîì íà`øîãî âîñêðåñ³`ííÿ. Òîìó` ïîâíîòî`þ ïàñõà`ëüíèõ áëàãîäà`òåé * ðàä³`þòü âñ³ íàðî`äè ïî óñ³`é
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çåìë³`. * Òà`êîæ õî`ðè Câÿòè`õ òà à`íãåëüñüê³ ñè`ëè * ñï³âà`þòü ã³ìí
Òâîº`¿ ñëà`âè, áåçóñòà`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò...
3 ВЕЛИКОДНЯ ПРЕФАЦІЯ (15)

Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá ìè
Òåáå`, Ãî`ñïîäè, çàâæäè` ñëàâ
` èëè, * à îñîáëè`âî ó öåé ÷àñ óðî÷è`ñòî
ïðîãîëî`øóâàëè Òâîþ` ñëà`âó, * êîëè` Õðèñòî`ñ áóâ ïðèíå`ñåíèé ó
æå`ðòâó ÿê íà`øà Ïà`ñõà. Â³í áî íå ïåðåñòàº` æå`ðòâóâàòè ñåáå` çà íàñ
* ³ çàñòóïà`ºòüñÿ çà íàñ ïå`ðåä Òîáî`þ ÿê íàø Îáîðî`íåöü. * Ðàç ïîæå`ðòâóâàíèé, á³`ëüøå íå âìèðà`º, * àëå çàâæäè` æèâå`, ÿê çàêî`ëåíèé
À`ãíåöü. Òîìó` ïîâíîòî`þ ïàñõà`ëüíèõ áëàãîäà`òåé * ðàä³`þòü âñ³ íàðî`äè ïî óñ³`é çåìë³`. * Òà`êîæ õî`ðè Câÿòè`õ òà à`íãåëüñüê³ ñè`ëè *
ñï³âà`þòü ã³ìí Òâîº`¿ ñëà`âè, áåçóñòà`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò...
4 ВЕЛИКОДНЯ ПРЕФАЦІЯ (16)

Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá
ìè Òåáå`, Ãî`ñïîäè, çàâæäè` ñëà`âèëè, * à îñîáëè`âî ó öåé ÷àñ óðî÷è`ñòî ïðîãîëî`øóâàëè Òâîþ` ñëà`âó, * êîëè` Õðèñòî`ñ áóâ ïðèíå`ñåíèé ó æå`ðòâó ÿê íà`øà Ïà`ñõà. Â³í ïåðåì³`ã ñè`ëó ãð³õà`, *
â³äíîâè`â óñ³ òâîð³`ííÿ * ³ ïîâåðíó`â íàì âòðà`÷åíå æèòòÿ`. Òîìó`
ïîâíîòî`þ ïàñõà`ëüíèõ áëàãîäà`òåé * ðàä³`þòü âñ³ íàðî`äè ïî óñ³`é
çåìë³`. * Òà`êîæ õî`ðè Câÿòè`õ òà à`íãåëüñüê³ ñè`ëè * ñï³âà`þòü ã³ìí
Òâîº`¿ ñëà`âè, áåçóñòà`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò...
5 ВЕЛИКОДНЯ ПРЕФАЦІЯ (17)

Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá ìè
Òåáå`, Ãî`ñïîäè, çàâæäè` ñëàâ
` èëè, * à îñîáëè`âî ó öåé ÷àñ óðî÷è`ñòî
ïðîãîëî`øóâàëè Òâîþ` ñëà`âó, * êîëè` Õðèñòî`ñ áóâ ïðèíå`ñåíèé ó
æå`ðòâó ÿê íà`øà Ïà`ñõà. ×å`ðåç æå`ðòâó ñâîãî` Ò³`ëà íà õðåñò³` * Â³í
çâå`ðøèâ æå`ðòâó Ñòàðî`ãî Çàâ³`òó * ³, â³ääàþ÷è`ñü çà íà`øå ñïàñ³`ííÿ, * ñàì ñòàâ Ñâÿùåí
` èêîì, * Â³âòàðå`ì ³ æåðòîâ
` íèì À`ãíöåì. Òî`
ìó` ïîâíîòî`þ ïàñõà`ëüíèõ áëàãîäà`òåé * ðàä³þòü âñ³ íàðî`äè ïî
óñ³`é çåìë³`. * Òà`êîæ õî`ðè Câÿòè`õ òà à`íãåëüñüê³ ñè`ëè * ñï³âà`þòü
ã³ìí Òâîº`¿ ñëà`âè, áåçóñòà`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò...
ПРЕФАЦІЯ ПРО ПРЕСВЯТУ ЄВХАРИСТІЮ (28)

`
Âî³ñòèíó,
äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá
ìè çàâæäè` òà âñþ`äè ñêëàäà`ëè ïîäÿ`êó Òîá³`, * ñâÿòè`é Î`ò÷å,
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Âñåìîãó`òí³é â³`÷íèé Áî`æå, * ÷å`ðåç ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî. Â³í – ³`ñòèííèé ³ â³`÷íèé Ñâÿùå`íèê, * óñòàíî`âëþþ÷è
îáðÿ`ä â³êîâ³`÷íî¿ æå`ðòâè, * ñïå`ðøó ç ñå`áå ñàìî`ãî ñêëàâ Òîá³`
æå`ðòâó ñïàñå`ííó * ³ íàì äîðó÷è`â çâå`ðøóâàòè ¿¿` íà ñïî`ìèí ïðî
ñå`áå. * Óìå`ðòâëåíå çà íàñ Éîãî` Ò³`ëî çì³`öíþº íàñ, êîëè` éîãî`
ñïîæèâà`ºìî, * à ïðîëè`òà çà íàñ Êðîâ, êîëè` ¿¿ ï’º`ìî, íàñ
îìèâà`º. Òîìó` ç À`íãåëàìè é Àðõà`íãåëàìè, * Ïðåñòî`ëàìè ³
Ãîñïî`äñòâàìè òà ç óñ³`ì âî`¿íñòâîì íåáå`ñíèì * ñï³âà`ºìî ã³ìí
Òâîº`¿ ñëà`âè, áåçóñòà`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò…
ПРЕФАЦІЯ ПРО ПРЕСВЯТУ ДІВУ МАРІЮ (30)

Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá ìè
çàâæäè` òà âñþ`äè ñêëàäà`ëè ïîäÿ`êó Òîá³`, * ñâÿòè`é Î`ò÷å,
Âñåìîãó`òí³é â³`÷íèé Áî`æå, * ³ ùîá ìè Òåáå` â … Ïðåñâÿòî`¿ Ä³`âè
Ìàð³`¿ * âîçâåëè`÷óâàëè, áëàãîñëîâëÿ`ëè òà ïðîñëàâëÿ`ëè. Âîíà`,
îò³`íåíà Ñâÿòè`ì Äó`õîì, çà÷àëà` Òâîãî` ªäèíîðî`äíîãî Ñè`íà * ³,
çáåð³ãà`þ÷è ñëà`âó ä³âî`÷îñò³, äà`ëà ñâ³`òîâ³ ïðåäâ³`÷íå Ñâ³`òëî, * ²ñó`ñà
Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. ×å`ðåç Íüî`ãî Òâîþ` âå`ëè÷ ïðîñëàâëÿ`þòü
À`íãåëè, * ¿é ïîêëîíÿ`þòüñÿ Ãîñïî`äñòâà ³ áëàãîãîâ³`þòü ïå`ðåä íå`þ
Ñè`ëè, * à íåáåñà` òà ¿`õí³ ìå`øêàíö³ ³ áëàæå`íí³ Ñåðàôè`ìè ðà`çîì ³ç
íè`ìè ðàä³`þòü. Â÷èíè`, ïðî`ñèìî, ùîá ³ íà`ø³ ãîëîñè` ïðèºäíà`ëèñÿ
äî íèõ, ñìèðå`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò…
ПРЕФАЦІЯ ПРО ПРЕСВЯТУ ДІВУ МАРІЮ (31)

` òèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá
Âî³ñ
çà ÷ó`äà, ÿê³` Òè çä³éñíè`â ó Òâî¿`õ ñâÿòè`õ, ìè Òåáå` ïðîñëàâëÿ`ëè,
`
* ³, âøàíî`âóþ÷è Ïðåñâÿòó` Ä³âó
Ìàð³`þ, * äÿ`êóâàëè çà Òâîþ`
`
ìèë
` ³ñòü, ïîâòî`ðþþ÷è ¯¿ ã³ìí âåëè÷àë
` üíèé. Âåëè`ê³ ä³ëà` â÷èíè`â
Òè äëÿ âñ³º`¿ çåìë³` ³ Òâîº` ìèëîñå`ðäÿ îãîðòà`º âñ³ ïîêîë³`ííÿ. *
` í³ñòü Òâîº`¿ ñëóãè`í³ ³ ÷å`ðåç Íå`¿ ïîñëà`â
Òè çãëÿ`íóâñÿ íà ïîê³ð
ëþ`äÿì Ñïàñè`òåëÿ – * ²ñó`ñà Õðèñòà`, Òâîãî` Ñè`íà ³ íà`øîãî Ãî`ñïîäà. ×å`ðåç Íüî`ãî Òâîþ` âå`ëè÷ ïðîñëàâëÿ`þòü âî`¿íñòâà À`íãåë³â, * ÿê³ çàâæäè` ðàä³`þòü ó Òâî¿`é ïðèñó`òíîñò³. * Â÷èíè`,
ïðî`ñèìî, ùîá ³ íà`ø³ ãîëîñè` ïðèºäíà`ëèñÿ äî íèõ, ðà`ä³ñíî ç
íè`ìè âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò...
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ПРЕФАЦІЯ ПРО СВЯТИХ (35)

` òèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá
Âî³ñ
ìè çàâæäè` òà âñþ`äè ñêëàäà`ëè ïîäÿ`êó Òîá³`, * ñâÿòè`é Î`ò÷å,
Âñåìîãó`òí³é â³`÷íèé Áî`æå, * ÷å`ðåç ²ñóñ` à Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî. ×å`ðåç ïðåêðà`ñíå ñâ³äî`öòâî æèòòÿ` Òâî¿`õ Ñâÿòè`õ * Òè
îáäàðî`âóºø ñâîþ` Öå`ðêâó íîâî`þ ñè`ëîþ * ³ äàº`ø íàì äîê
` àçè
ñâîº`¿ ëþáî`â³. * Ïðè`êëàä Ñâÿòè`õ íàñ ñïîíóêà`º, * à ¿`õíÿ áðà`òíÿ
ìîëè`òâà íàì äîïîìàãà`º, * ùîá ìè îñÿãíó`ëè ïî`âíå ñïàñ³`ííÿ.
Òîìó` ³ ìè, Ãî`ñïîäè, ç óñ³ìà` À`íãåëàìè òà Ñâÿòè`ìè * ïðîñëàâëÿ`ºìî Òåáå`, ç ðàä
` ³ñòþ âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò...
ПРЕФАЦІЯ ПРО СВЯТИХ МУЧЕНИКІВ (37)

` òèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá
Âî³ñ
ìè çàâæäè` òà âñþ`äè ñêëàäà`ëè ïîäÿ`êó Òîá³`, * ñâÿòè`é Î`ò÷å,
Âñåìîãó`òí³é â³`÷íèé Áî`æå. Àäæå` Òè âîçâåëè`÷èâñÿ ó ñëà`â³ Òâî¿`õ Ñâÿòè`õ, * ³ òå, ùî âîíè` ïåðåíå`ñëè ñòðàæäà`ííÿ, º äèâîâè`æ`
íîþ ä³`ºþ Òâîº`¿ ñè`ëè: * Òè ðîçïàëè`â æà`ðîì ¿`õíþ â³ðó,
* äîäà`â
ñè`ëè âèòðèâà`ëîñò³, äàâ ïåðåìîã` ó ó áîðîòüá³`, * ÷å`ðåç Õðèñòà`,
Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Òîìó` óñ³` çåìí³` òà íåáå`ñí³ ñòâîð³`ííÿ ñï³âà`þòü
Òîá³` íîâó` ï³`ñíþ âåëè÷à`ííÿ * ³ ìè ðà`çîì ç óñ³ìà` âî¿` íñòâàìè
À`íãåë³â ïðîñëàâëÿ`ºìî Òåáå`, âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò...
ПРЕФАЦІЯ ПРО СВЯТИХ ПАСТИРІВ (38)

` òèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá ìè
Âî³ñ
çàâæäè` òà âñþä
` è ñêëàäà`ëè ïîäÿ`êó Òîá³`, * ñâÿòè`é Î`ò÷å, Âñåìî`
ãó`òí³é â³÷íèé Áî`æå, * ÷å`ðåç ²ñóñ` à Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Ç ðà`ä³ñòþ â³ääàº`ìî ÷åñòü ñâÿòî`ìó Í., ÿêî`ãî Òè äàâ ñâîº`ìó íàðîä
` îâ³
` íþº íàñ ó äî`áðîìó æèòÿê ðå`âíîãî ïàñ
` òèðÿ. * Éîãî` ïðèê
` ëàä çì³ö
ò³`, éîãî` ñëîâà` íàñ íàâ÷à`þòü, * à éîãî` çàñòó`ïíèöòâî âèïðî`øóº
íàì Òâîþ` îï³`êó. Òîìó` ç³ ñî`íìàìè À`íãåë³â òà Ñâÿòè`õ * ñï³âà`ºìî
Òîá³` ã³ìí ñëà`âè, áåçóñòà`ííî âçèâà`þ÷è: Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò...
ПРЕФАЦІЯ ПРО ПОМЕРЛИХ (46)

Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå, * ùîá ìè
çàâæäè` òà âñþ`äè ñêëàäà`ëè ïîäÿ`êó Òîá³`, * ñâÿòè`é Î`ò÷å,
Âñåìîãó`òí³é â³`÷íèé Áî`æå, * ÷å`ðåç ²ñó`ñà Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
Ó Íüî`ìó çàñâ³òè`ëà äëÿ íàñ íàä³`ÿ ñëàâå`òíîãî âîñêðåñ³`ííÿ, * ³ õî÷à`
íàñ çàñìó`÷óº íåìèíó`÷³ñòü ñìå`ðò³, * ìè âò³øà`ºìîñÿ îá³`òíèöåþ
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ìàéáó`òíüîãî áåçñìå`ðòÿ. * Òîìó` ùî æèòòÿ` Òâî¿`õ â³`ðíèõ, î
Ãî`ñïîäè, çì³`íþºòüñÿ, àëå` íå ê³í÷à`ºòüñÿ; * ³ êîëè` çðóéíó`ºòüñÿ ä³ì
çåìíî`ãî ïàëî`ìíèöòâà, * ¿ì ó íå`á³ áó`äå ïðèãîòî`âëåíå â³`÷íå
ïîìå`øêàííÿ. Òîìó` ç À`íãåëàìè é Àðõà`íãåëàìè, * Ïðåñòî`ëàìè ³
Ãîñïî`äñòâàìè òà ç óñ³`ì âî¿` íñòâîì íåáå`ñíèì * ñï³âà`ºìî ã³ìí Òâîº`¿
ñëà`âè, áåçóñòà`ííî âçèâà`þ÷è:
ÑÂßÒ, ÑÂßÒ, ÑÂßÒ Ãîñïî`äü Áîã Ñàâàî`ò. Ïî`âí³ íåáåñà` ³ çåìëÿ`
ñëà`âè Òâîº`¿. Îñà`ííà âî âè`øí³õ. Áëàãîñëîâå`ííèé, õòî éäå â ³ì’ÿ`
Ãîñïî`äíº. Îñà`ííà âî âèø
` í³õ.
ДРУГА ЄВХАРИСТІЙНА МОЛИТВА
Ãîñïî`äü ç âà`ìè.
² ç äó`õîì Òâî¿`ì.
Óãî`ðó ñåðöÿ`.
Ï³äíî`ñèìî ¿õ äî Ãî`ñïîäà.
Ïîäÿ`êó ñêëàäà`éìî Ãî`ñïîäó Áî`ãó íà`øîìó.
Äîñòî`éíå öå ³ ïðà`âåäíå.

Âî³`ñòèíó, äîñòî`éíå öå é ïðà`âåäíå, ñëó`øíå òà ñïàñå`ííå,
ùîá ìè çà`âæäè òà âñþ`äè ñêëàäà`ëè ïîäÿ`êó Òîá³`, Ñâÿòè`é
Î`ò÷å, ÷å`ðåç ²ñó`ñà Õðèñòà`, Òâîãî` âîçëþ`áëåíîãî Ñè`íà. Â³í –
Òâîº` Ñëî`âî, ÿêè`ì Òè óñå` ñòâîðè`â. Òè ç³ñëà`â íàì Éîãî` ÿê
Ñïàñèò
` åëÿ ³ Â³äêóïè`òåëÿ, êîòðè`é âîïëîòè`âñÿ ç Äó`õà Ñâÿ`
òîã
` î ³ íàðîäè`âñÿ ç Ä³âè.
Â³í, âèêîí
` óþ÷è Òâîþ` âî`ëþ ³ íàáóâà`þ÷è äëÿ Òå`áå ñâÿòè`é íàðî`ä, ðîçïðîñòå`ð Ñâî¿` ðó`êè íà
õðåñò³`, ùîá ïîäîëà`òè ñìåðòü ³ ÿâèò
` è âîñêðåñ³`ííÿ. Òîìó` ç
À`íãåëàìè ³ âñ³ìà` Ñâÿòè`ìè ïðîãîëî`øóºìî Òâîþ` ñëà`âó,
ðà`çîì ³ç íè`ìè âçèâà`þ÷è:
Ñâÿò, Ñâÿò, Ñâÿò Ãîñïî`äü Áîã Ñàâàî`ò. Ïîâ
` í³ íåáåñà` ³ çåìëÿ` ñëà`âè Òâîº`¿. Îñà`ííà âî âè`øí³õ. Áëàãîñëîâå`ííèé, õòî ³äå` â
³ì’ÿ Ãîñïî`äíº. Îñà`ííà âî âè`øí³õ.
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ÃÖ Âî³`ñòèíó ñâÿòè`é Òè, Áî`æå, äæåðåëî` âñÿ`êî¿ ñâÿ`òîñò³.
ÂÊ Òîæ îñâÿòè` ö³ äàðè` ðîñî`þ Òâîãî` Äó`õà, ùîá âîíè` ñòà`ëè
äëÿ íàñ Ò³`ëîì † ³ Êðî`â’þ Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`.
Â³í, êîëè` äîáðîâ³`ëüíî â³ääà`â ñåáå` íà ñòðàæäà`ííÿ, âçÿâ
õë³á ³, ñêëàäà`þ÷è Òîá³` ïîäÿ`êó, ðîçëàìà`â ³ äàâ ñâî¿`ì ó`÷íÿì,
êà`æó÷è:
ÁÅÐ²`ÒÜ ² ¯`ÆÒÅ Ç ÖÜÎ`ÃÎ ÂÑ²:
ÖÅ ª Ò²`ËÎ ÌÎª`,
ÊÎÒÐÅ` ÇÀ ÂÀÑ ÁÓ`ÄÅ ÂÈ`ÄÀÍÅ.
Òàê ñà`ìî ï³`ñëÿ âå÷å`ð³ âçÿâ ÷à`øó ³ çíî`âó, ñêëàäà`þ÷è ïîäÿ`êó,
ïîäà`â ñâî¿`ì ó`÷íÿì, êà`æó÷è:
ÁÅÐ²`ÒÜ ² ÏÈ`ÉÒÅ Ç ÍÅ`¯ ÂÑ²:
ÖÅ ª ×À`ØÀ ÊÐÎ`Â² ÌÎª`¯
ÍÎÂÎ`ÃÎ ² Â²`×ÍÎÃÎ ÇÀÂ²`ÒÓ,
ÊÎÒÐÀ` ÇÀ ÂÀÑ ² ÇÀ ÁÀÃÀÒÜÎ`Õ ÁÓ`ÄÅ ÏÐÎËÈ`ÒÀ
ÍÀ Â²ÄÏÓ`ÙÅÍÍß ÃÐ²Õ²`Â.
×ÈÍ²`ÒÜ ÖÅ ÍÀ Ì²É ÑÏÎ`ÌÈÍ.
`
ÃÖ Öå âåëè`êà òà`éíà â³ðè.
Ïðîãîëî`øóºìî ñìåðòü Òâîþ`, Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå, ñïîâ³`äóºìî Òâîº`
âîñêðåñ³`ííÿ ³ î÷³`êóºìî Òâîãî` ïðèøå`ñòÿ â ñëà`â³.
ÂC Ñïîìèíà`þ÷è ñìåðòü ³ âîñêðåñ³`ííÿ Òâîãî` Ñè`íà, æå`ðòâóºìî Òîá³`, Áî`æå, Õë³á æèòòÿ` é ×à`øó ñïàñ³`ííÿ ³ äÿ`êóºìî çà
òå, ùî Òè íàñ óäîñòî`¿â ïðåäñòà`òè ïå`ðåä Òîáî`þ ³ Òîá³` ñëóæè`òè. Ñìèðå`ííî áëàãà`ºìî Òåáå`, ùîá Ñâÿòè`é Äóõ ç’ºäíà`â
íàñ óñ³õ, ïðè÷à`ñíèê³â Ò³`ëà ³ Êðî`â³ Õðèñòà`.
1C Ïàì’ÿòà`é, Áîæ
` å, ïðî Òâîþ` Öå`ðêâó, ðîçïîðî`øåíó ïî
âñ³é çåìë³`. Âäîñêîíà`ëþé ¿¿` â ëþáî`â³ ðà`çîì ç íà`øèì Ïà`ïîþ
Í., íà`øèì ºïè`ñêîïîì Í. òà âñ³ì äóõîâå`íñòâîì.
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2C У МЕСАХ ЗА ПОМЕРЛИХ:

Ïàì’ÿòà`é ïðî Òâîãî` ñëóãó` Í., ÿêî`ãî /Òâîþ` ñëóãè`íþ Í., ÿêó`/ Òè
/ñüîãî`äí³/ ïîêëè`êàâ äî ñå`áå ç öüîãî` ñâ³`òó. Â÷èíè`, ùîá òîé,
ÿêè`é áóâ ç’º`äíàíèé /òà, ÿêà` áóëà` ç’º`äíàíà/ ç Òâî¿`ì Ñè`íîì ïîäîá
` îþ Éîãî` ñìå`ðò³, òà`êîæ áóâ ç’º`äíàíèé /áóëà` ç’º`äíàíà/ ç
Íèì ïîäî`áîþ Éîãî` âîñêðåñ³`ííÿ.
2C Ïàì’ÿòà`é òà`êîæ ïðî íà`øèõ ïîìå`ðëèõ áðàò³`â ³ ñåñòå`ð, ùî
çàñíó`ëè ç íàä³`ºþ âîñêðåñ³`ííÿ, òà ïðî âñ³õ, êîòð³` â Òâî¿`é áëàãîäà`ò³ â³ä³éøëè` ç öüîãî` ñâ³`òó. Ïðèâåäè` ¿õ äî ñâ³`òëà Òâîãî`
îáëè`÷÷ÿ. Ïðî`ñèìî Òåáå`, ïîìè`ëóé âñ³õ íàñ ³ äàé íàì ó`÷àñòü ó
`
â³`÷íîìó æèòò³` ç Ïðåñâÿòî`þ Áîãîðî`äèöåþ Ä³`âîþ Ìàð³ºþ,
ç³
`
ñâÿòè`ì Éî`ñèôîì, ¯¿ Îáðó`÷íèêîì, ç áëàæå`ííèìè Àïî`ñòîëàìè ³ âñ³ìà` Ñâÿòè`ìè, êîòð³` âïðîäî`âæ â³ê³`â áóëè` Òîá³` óãî`äí³,
ùîá ìè ðà`çîì ç íè`ìè ñëà`âèëè ³ âåëè÷à`ëè Òåáå` ÷å`ðåç Òâîãî`
Ñè`íà ²ñó`ñà Õðèñòà`.
ÂÑ ×å`ðåç Õðèñòà`, ç Õðèñòî`ì ³ â Õðèñò³` Òîá³`, Áî`æå, Î`ò÷å
Âñåìîãó`òí³é, â ª`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà âñÿ`êà ÷åñòü ³ ñëà`âà íà
â³`êè â³`÷í³.
Àì³`íü.

ОБРЯД ПРИЧАСТЯ
ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПОСТУ

`
Ïðîñ³ìî
Íåáå`ñíîãî Îòöÿ`, ùîá Â³í â³äïóñòè`â íàì
ãð³õè` ³ çàõèñòè`â íàñ â³ä çëà.

íà`ø³

ПІД ЧАС ВЕЛИКОДНЬОГО ПЕРІОДУ:

Ìè çâå`ìîñÿ Áî`æèìè ä³`òüìè ³ ä³`éñíî º íè`ìè, * òîìó`
îñì³`ëþºìîñÿ âçèâà`òè:
ПРИ ХРЕЩЕННІ ДІТЕЙ:

Ñ. Íîâîîõðå`ùåí³ ä³`òè áó`äóòü Ãî`ñïîäà Áî`ãà íàçèâà`òè
Îòöå`ì. Â³ä ¿`õíüîãî ³`ìåí³ ìîë³`ìîñÿ òàê, ÿê íàâ÷è`â íàñ ²ñó`ñ
Õðèñòî`ñ:
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Î`Ò×Å ÍÀØ, ùî ºñè` íà íåáåñà`õ, íåõà`é ñâÿòè`òüñÿ ³ì’ÿ`
Òâîº`, íåõà`é ïðè`éäå Öà`ðñòâî Òâîº`, íåõà`é áó`äå Âî`ëÿ
Òâîÿ` ÿê íà íå`á³, òàê ³ íà çåìë³`. Õë³á íàø íàñó`ùíèé äàé
íàì ñüîãî`äí³ ³ ïðîñòè` íàì ïðîâè`íè íà`ø³, ÿê ³ ìè ïðîùà`ºìî âèíóâà`òöÿì íà`øèì. ² íå ââåäè` íàñ ó ñïîêó`ñó,
àëå` âè`çâîëè íàñ â³ä ëóêà`âîãî.
Âè`çâîëè íàñ, ïðî`ñèìî, Ãî`ñïîäè, â³ä óñÿ`êîãî çëà ³ îáäàðó`é ìè`ëîñòèâî íà`ø³ äí³ ìè`ðîì, ùîá ç äîïîìî`ãîþ
Òâîãî` ìèëîñå`ðäÿ ìè çà`âæäè áóëè` â³`ëüí³ â³ä ãð³õà` òà
áåçïå`÷í³ â³ä óñÿ`êîãî ñóì’ÿòòÿ`, î÷³`êóþ÷è áëàæå`ííó
íàä³`þ ³ ïðèøå`ñòÿ íà`øîãî Ñïàñè`òåëÿ ²ñó`ñà Õðèñòà`.
Áî Òâîº` Öà`ðñòâî, ³ ñè`ëà ³ ñëà`âà íàâ³`êè.
ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðèñòå`, Òâîº`þ ñìå`ðòþ íà õðåñò³` Áîã Îòå`öü
ïðèìèðè`â íå`áî ³ çå`ìëþ:
У ВЕЛИКОДНІЙ ПЕРІОД:

Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, â äåíü Âîñêðåñ³`ííÿ Òè ïðèâ³òà`â
ó`÷í³â ñëîâà`ìè: “Ìèð âàì”:

Íå çâàæà`é íà íà`ø³ ãð³õè`, àëå` íà â³`ðó ñâîº`¿ Öå`ðêâè ³,
çã³`äíî ç Òâîº`þ âî`ëåþ, áëàãîâîëè` îáäàðóâà`òè ¿¿` ìè`ðîì
òà º`äí³ñòþ. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.
Àì³`íü.
Ìèð Ãîñïî`äí³é íåõà`é çà`âæäè áó`äå ç âà`ìè.
² ç äó`õîì òâî¿`ì.
Ïåðåäà`éòå îäè`í î`äíîìó çíàê ìè`ðó.
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Öå ç’ºäíà`ííÿ Ò³`ëà ³ Êðî`â³ Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà` íåõà`é
ñòà`íå íàì äîïîìî`ãîþ íà â³`÷íå æèòòÿ`.
À`ãí÷å Áî`æèé, ùî áåðå`ø ãð³õè` ñâ³`òó, ïîìè`ëóé íàñ.
À`ãí÷å Áî`æèé, ùî áåðå`ø ãð³õè` ñâ³`òó, ïîìè`ëóé íàñ.
À`ãí÷å Áî`æèé, ùî áåðå`ø ãð³õè` ñâ³`òó, äàðó`é íàì ìèð.
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðèñòå`, íåõà`é ïðèéíÿòòÿ` Ò³`ëà ³ Êðî`â³ Òâîº`¿ íå
íàêëè`÷å íà ìå`íå ñóä ³ â³`÷íå îñó`äæåííÿ, àëå` çàâäÿêè` Òâîº`ìó
ìèëîñå`ðäþ íåõà`é îõîðîíÿ`º ìåíå` òà ë³êó`º ìîþ` äó`øó é ò³`ëî.

Îñü À`ãíåöü Áî`æèé, ùî áåðå` ãð³õè` ñâ³`òó. Áëàæå`íí³ ò³,
ùî íà òðà`ïåçó À`ãíöÿ ïîêëè`êàí³.
Ãî`ñïîäè, ÿ íåäîñòî`éíèé, ùîá Òè ïðèéøî`â äî ìå`íå, àëå` ñêàæè`
ëèøå` ñëî`âî, ³ îäó`æàº äóøà` ìîÿ`.
Ò³`ëî Õðèñòà` íåõà`é áåðåæå` ìåíå` íà â³`÷íå æèòòÿ`.
Êðîâ Õðèñòà` íåõà`é áåðåæå` ìåíå` íà â³`÷íå æèòòÿ`.
Ãî`ñïîäè, äàé íàì ÷è`ñòèì ñå`ðöåì ïðèéíÿ`òè òå, ùî ìè ñïîæè`ëè
óñòà`ìè; íåõà`é öåé äàð, îòðè`ìàíèé ó çåìíî`ìó æèòò³`, ñòà`íå
ö³ëþ`ùèì äëÿ íàñ íà æèòòÿ` â³`÷íå.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ.

ОБРЯД ЗАКІНЧЕННЯ
Ãîñïî`äü ç âà`ìè. ² ç äó`õîì òâî¿`ì.
Íåõà`é áëàãîñëîâè`òü âàñ Áîã Âñåìîãó`òí³é, Îòå`öü, ³ Ñèí, †
³ Ñâÿòè`é Äóõ. Àì³`íü.
²ä³`òü ç ìè`ðîì Õðèñòî`âèì. Áî`ãó ïîäÿ`êà.
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І ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

АДОРАЦІЯ ІСУСА В ПРЕСВЯТИХ ДАРАХ
СВЯТА ГОДИНА
Àäîðàö³éíå áîãîñëóæ³ííÿ, ùî ìàº íàçâó Ñâÿòà Ãîäèíà, ñëóæàòü ó ÷åòâåð
ïåðåä ïåðøîþ ï’ÿòíèöåþ ì³ñÿöÿ. Öå áîãîñëóæ³ííÿ ìîæíà ïåðåíåñòè íà
ïåðøó íåä³ëþ ì³ñÿöÿ. Ñâÿòà Ãîäèíà º â³äïîâ³ääþ íà ïðîõàííÿ Õðèñòà,
ÿêèé ìîëèâñÿ â Ãåòñèìàíñüêîìó ñàäó: «Çàëèøàéòåñÿ òóò ³ ïèëüíóéòå ç³
Ìíîþ (...) Ïèëüíóéòå òà ìîë³òüñÿ, ùîá íå ïîòðàïèòè ó ñïîêóñó, áî äóõ
çàâçÿòèé, à ò³ëî íåì³÷íå» (Ìò 26, 38-41). Öåé ìîëåáåíü ìîæíà â³äñëóæèòè ïåðåä àáî ï³ñëÿ âå÷³ðíüî¿ Ñâÿòî¿ Ìåñè.
Ï²ÑÍß ÍÀ ÂÈÑÒÀÂËÅÍÍß: Ïåðåä Òîáîþ, Áîæå Ïðåäâ³÷íèé.

ßê âñòóï äî àäîðàö³¿ ìîæíà âèêîðèñòàòè íèæ÷åíàâåäåí³ ïðîïîçèö³¿:
` – “Áîã ç íà`ìè”. Òâîÿ` ðà`ä³ñòü –
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå, Òè íàø Åììàíó¿ë
öå ïåðåáóâà`òè ç ëþäüìè`. Ñòàº`ìî íàâêî`ë³øêè ïå`ðåä Òîáî`þ ³
ì³`öíî â³`ðèìî â Òâîþ` ïðèñó`òí³ñòü ó Ïðåñâÿòè`õ Äàðà`õ. Òè ïðèéøî`â äî íàñ â³ä Îòöÿ` ³ âåäå`ø íàñ äî Íüî`ãî. Ïðèéìè` íà`øó ïîäÿ`êó ³
äàé íàì Òâîãî` Äó`õà, ùîá ìè ç â³`ðîþ ìîãëè` çàêëèêà`òè: “À`ââà,
Î`ò÷å”.
Àáî (ªâõàðèñò³ÿ – äàð Îòöÿ):
Ãî`ñïîäè, ²ñó`ñå Õðè`ñòå, â³`ðèìî, ùî Òè ïðèñó`òí³é ïîñå`ðåä íàñ ó
âè`ãëÿä³ õë³`áà. Ïðîñëàâëÿ`ºìî Òåáå` ³ äÿ`êóºìî Òîá³` çà òå, ùî Òè îá’ÿâè`â íàì ñâîãî` Îòöÿ`, ÿêè`é ïðà`ãíå áó`òè òàêî`æ íà`øèì Îòöå`ì.
Â³í äàâ íàì Òåáå`, ÿê ñïðà`âæí³é õë³á ç íå`áà. Ó Òî`á³ ðîçï³çíàº`ìî
äîáðîòó` Òâîãî` òà íà`øîãî Îòöÿ`, áî õòî áà`÷èòü Òåáå`, áà`÷èòü ³
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`
Îòöÿ`. Çàâäÿêè` Òâîº`ìó îá’ÿ`âëåííþ ìè â³ðèìî,
ùî Òè âåñü â
`
`
Îòö³,` à Îòå`öü óâå`ñü ó Òîá³ ðà`çîì ç³ Ñâÿòè`ì Äó`õîì. Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå,
äàé íàì Òâîãî` Äó`õà, ÿêè`é â³ä Îòöÿ` ïîõî`äèòü, ùîá ìè ìîãëè`
çâåðòà`òèñÿ äî Íüî`ãî: “À`ââà, Î`ò÷å” ³ í³êî`ëè íå ñóìí³âà`ëèñÿ â
òî`ìó, ùî ìè Éîãî` ä³`òè.

Àáî (Öåðêâà æèâå ç ªâõàðèñò³¿):
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå, ìè, ÿê Òâî¿`` ó`÷í³, ñòàº`ìî ïå`ðåä Òîáî`þ íàâêî`ë³øêè
ç â³`ðîþ òà ëþáî`â’þ. Äÿ`êóºìî Òîá³` çà äàð ªâõàðè`ñò³¿, ÿêà` º æèòòÿ`ì Öå`ðêâè ³ â ÿê³`é ì³`ñòèòüñÿ âñå ¿¿` äóõî`âíå äîáðî`. Òè º íàø Ãîñïî`äü ³ Ñïàñè`òåëü, íà`øà Ïà`ñõà ³ Õë³á æèâè`é. Ïðà`ãíåìî çàâæäè`
áðà`òè ó`÷àñòü ó Ïðåñâÿò³`é ªâõàðè`ñò³¿ ³ ïîêëîíÿ`òèñÿ Òîá³`, ïðèñó`òíüîìó ó Ïðåñâÿòè`õ Äàðà`õ. Öå º äæåðåëî` ³ âåðøè`íà íà`øîãî
`` è. Ñïî`âíè íàñ ñâîº`þ áëàãîäà`òòþ, ùîá ìè êðà`ùå ðîæèòòÿ` â³ð
`
çóì³ëè òà`éíó ªâõàðè`ñò³¿ ³ òà`éíó Öå`ðêâè.

Àáî (“ß ç âàìè àæ äî ê³íöÿ â³êó”):
Ãî`ñïîäè, ²ñó`ñå Õðè`ñòå! Ïå`ðåä ñâî¿`ì âîçíåñ³`ííÿì íà íåáåñà`, Òè
`` ó”. Ö³
ñêàçà`â äî ñâî¿`õ ó`÷í³â: “ß ç âà`ìè ïî âñ³ äí³ àæ äî ê³íöÿ` â³ê
ñëîâà` ÷óäî`âî â³äîáðàæà`þòü òà`éíó Ïðåñâÿòî`¿ ªâõàðè`ñò³¿. Òè ç
íà`ìè ùîõâèëè`íè. Òè ç óñ³ìà` ïîêîë³`ííÿìè ñâî¿`õ ó`÷í³â. Ïðîñëàâëÿ`ºìî Òåáå` ³ ïîäÿ`êó Òîá³` ñêëàäà`ºìî. Â³ääàº`ìî Òîá³` íà`ø³ ñåðöÿ` ³
âñå íà`øå æèòòÿ`. Òîá³` äÿ`êóºìî ³ äî Òå`áå ç áëàãà`ííÿìè ïðèõî`äèìî.

Àáî (äÿêóºìî çà áëàãîäàòü ó÷àñò³ â ªâõàðèñò³¿):
Ïðîñëàâëÿ`ºìî ³ áëàãîñëîâëÿ`ºìî Òåáå`, ïîäÿ`êó Òîá³` ñêëàäà`ºìî,
íàø Ãî`ñïîäè ³ Áî`æå. Òè º ïîñå`ðåä íàñ, äîçâîëÿ`ºø íàì ïåðåáóâà`òè ðà`çîì ³ç Òîáî`þ ³ áðà`òè ó`÷àñòü ó Ïðåñâÿò³`é ªâõàðè`ñò³¿. Òè
òà`êîæ äàº`ø íàì áëàãîäà`òü ìîëè`òâè, çàâäÿêè` ÿê³``é ïëîäè` ªâõàðè`ñò³¿ ãëè`áøå ïðîíèêà`þòü ó íà`ø³ ñåðöÿ`. Äîïîìîæè` íàì çðîçóì³`òè â òè`ø³ íà`øèõ ñåðäå`öü âå`ëè÷ äà`ðó, ÿêè`é ìè îòðè`ìàëè ç³
ñòî`ëó Ñëî`âà òà Õë³`áà.

Àáî (ïåðåäóñ³ì ó ïåð³îä Âåëèêîãî Ïîñòó):
Ãî`ñïîäè, ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Òè íàñïðà`âä³ ïåðåáóâà`ºø ó Ïðåñâÿòè`õ
Äàðà`õ, ñïî`âíåí³ äîâ³`ðè òà ñìèðå`ííÿ, ñòàº`ìî ïå`ðåä Òîáî`þ íà
êîë³`íà. Òè ñêàçà`â, ùî íå çäîðî`â³ ïîòðåáó`þòü ë³`êàðÿ, à õâî`ð³, ³
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ïðèõî`äèø äî íàñ çö³`ëþâàòè íà`ø³ ïîðà`íåí³ ñåðöÿ`. Â³`ðóºìî â Òå`áå
³ â Òâîþ` ëþáî`â äî êî`æíî¿ ëþäè`íè. Òè, ÿê Äî`áðèé Ïà`ñòèð,
øóêà`ºø çàáëóêà`ëèõ îâå`öü. Ïðîñëàâëÿ`ºìî Òåáå` ó Òà`¿íñòâ³ Òâîº`¿
ëþáî`â³.

Àáî (ïåðåäóñ³ì ó Âåëèêîäí³é ïåð³îä):
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, ÿê âåëèêî`äíüîãî âå`÷îðà ñåðöÿ` Òâî¿`õ
ó`÷í³â ñïî`âíèëèñÿ ðà`ä³ñòþ, òàê ³ ìè ñüîãî`äí³ âò³øà`ºìîñÿ Òâîº`þ
ïðèñó`òí³ñòþ ïîñå`ðåä íàñ, ïðîñëàâëÿ`ºìî Òåáå` ³ äÿ`êóºìî Òîá³`.
Ó`÷í³ äîðî`ãîþ äî Åìà`óñà íå âï³çíà`ëè Òåáå`, áî ¿`õí³ î`÷³ áóëè`
ñòðè`ìóâàí³, à ñüîãî`äí³ Òè ïðèõî`âàíèé ï³ä âè`ãëÿäîì õë³`áà ó
Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³. Âîíè` ðîçï³çíà`ëè Òåáå` ï³ä ÷àñ ëàìà`ííÿ
õë³`áà, òàê ñà`ìî ³ ìè ñè`ëîþ íà`øî¿ â³`ðè áà`÷èìî Òåáå` â öüî`ìó
çíà`êó.
Ìè íå áà`÷èìî Òâî¿`õ ðàí, ìè íå õî`÷åìî âêëàäà`òè ðó`êó ó Òâ³é
ïðîêî`ëåíèé á³ê, àëå` çà ñâÿòè`ì Òîìî`þ ñïîâ³`äóºìî: “Ãîñïî`äü ì³é
³ Áîã ì³é”. Ïðîñëàâëÿ`ºìî Òåáå`, ²ñó`ñå, ùî ï³`ñëÿ âîñêðåñ³`ííÿ Òè
çàëèøè`âñÿ ç íà`ìè. Àì³`íü.
ÂÑÒÓÏÍÀ ÌÎËÈÒÂÀ
Ñ. Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, ó ö³é Ñâÿò³`é Ãîäè`í³ ìè ïðà`ãíåìî
â³äïîâ³`ñòè íà Òâ³é çà`êëèê: «Ïèëüíó`éòå òà ìîë³`òüñÿ». Òîìó`
õî`÷åìî ïîêëîíè`òèñÿ Òîá³` é âè`çíàòè íà`øó â³`ðó é ëþáî`â äî Òå`áå,
ïðèñó`òíüîãî ñå`ðåä íàñ ó Ïðåñâÿòè`õ Äàðà`õ. Òè îá³öÿ`â çàëèøè`òèñÿ ç íà`ìè àæ äî ê³íöÿ` â³`êó. Ïðà`ãíåìî ïîäÿ`êóâàòè Òîá³` çà
öå é ïåðåïðîñè`òè çà íåäîñêîíà`ë³ñòü íà`øî¿ ëþáî`â³ òà ñëàáêó`
â³`ðó. Çì³öíè` é î÷è`ñòè íàñ ñè`ëîþ Òâîãî` Ñâÿòî`ãî Äó`õà. Ïðîñâ³òè`
î`÷³ íà`øèõ ñåðäå`öü, ùîá ìè ïðîñëàâëÿ`ëè Òåáå` íå ëèøå` âóñòà`ìè,
à é ñâÿ`ò³ñòþ íà`øîãî æèòòÿ`. Íà`øà ìîëè`òâà ïðà`ãíå áó`òè ðîçìî`âîþ ç Òîáî`þ, òîìó` ñïî÷à`òêó Òè, Ãî`ñïîäè, ïðîìî`â äî íàñ ñâî¿`ì
ñïàñå`ííèì ñëî`âîì.
×ÈÒÀÍÍß ÁÎÆÎÃÎ ÑËÎÂÀ

Ñë³ä ï³ä³áðàòè ÷èòàííÿ â³äïîâ³äíî äî ë³òóðã³éíîãî ïåð³îäó. Ï³ñëÿ ÷èòàííÿ ìîæå áóòè õâèëèíà ìåäèòàö³¿ â òèø³ àáî êîðîòêà ãîì³ë³ÿ.
Ï²ÑÍß: Áîæå, ïîäÿêó Òîá³ ñêëàäàºì.
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ÑÂßÒÀ ÃÎÄÈÍÀ
Â²ÐÀ Â ÏÐÈÑÓÒÍ²ÑÒÜ ÕÐÈÑÒÀ

Ñ. Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Ñè`íó Áî`ãà Æèâî`ãî, Òè – ³`ñòèííèé Áîã ³
Ëþäè`íà, ñëà`âèìî Òåáå` çà Òâîþ` ä³`éñíó òà ð³çíîìàí³`òíó ïðèñó`òí³ñòü ñå`ðåä íàñ. Ïðà`ãíåìî âè`ðàçèòè Òîá³` íà`øó â³`ðó, ðà`çîì ïîâòî`ðþþ÷è ñëîâà`:
Â. Â³`ðèìî, Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå!
`` èìî â Òâîþ` îñîáëè`âó ïðèñó`òí³ñòü òóò,
– Â³ð
ó Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³ ªâõàðè`ñò³¿.
`` èìî òà`êîæ ó Òâîþ` ïðèñó`òí³ñòü ó ñëî`â³
– Â³ð
Ñâÿòî`ãî Ïèñüìà`.
– Â³`ðèìî ó Òâîþ` ïðèñó`òí³ñòü ñå`ðåä â³`ðíèõ,
êîòð³` ç³áðà`ëèñÿ òóò, ó Òâîº` ²ì’ÿ`.
Ñ. Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå, âåëè÷à`ºìî Òåáå`, ñëà`âèìî ³ äÿ`êóºìî Òîá³` çà òå,
ùî Òè ñõîò³`â îñåëè`òèñÿ ì³æ íà`ìè, àáè` ñòà`òè ñâ³`òëîì íà`øîãî
æèòòÿ` òà ºäè`íèì øëÿ`õîì äî Îòöÿ`, ÿêî`ìó ñëà`âà íà â³`êè â³`÷í³.
Â. Àì³`íü.
Ñ. Ó òè`ø³ ðîçäó`ìóéìî íàä ñâÿòî`þ òàºìíè`öåþ Õðèñòî`âî¿ ïðèñó`òíîñò³.

Õâèëèíà ìîëèòâè ó òèø³.
ÏÅÐÅÁÓÂÀÉÒÅ Â ÌÎ¯É ËÞÁÎÂ²

Ï²ÑÍß: Çàïîâ³äü íîâó äàþ ß âàì.
Ë. Ï³ä ÷àñ Òà`éíî¿ Âå÷å`ð³ Ãîñïî`äü ²ñó`ñ ñêàçà`â: «ßê ïîëþáè`â
Ìåíå` Îòå`öü, òàê ³ ß ïîëþáè`â âàñ; òîæ ïåðåáóâà`éòå â Ìî¿`é
ëþáî`â³. ßêùî áó`äåòå çáåð³ãà`òè Ìî¿` çà`ïîâ³ä³, òî ïåðåáóâà`òèìåòå
â ëþáî`â³ Ìî¿`é, òàê ñà`ìî, ÿê ß çáåð³`ã çà`ïîâ³ä³ Ìîãî` Îòöÿ` ³ ïåðåáóâà`þ â Éîãî` ëþáî`â³. Öå ß ñêàçà`â âàì, ùîá Ìîÿ` ðà`ä³ñòü áóëà` â
âàñ ³ ùîá âà`øà ðà`ä³ñòü áóëà` ñïî`âíåíà» (Éí 15, 9-11).
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×ÀÑÒÈÍÀ ²
Ñ. Äÿ`êóºìî Òîá³`, Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå, çà Ïðåñâÿòå` Òà`¿íñòâî – äàð Òâîº`¿
ëþáî`â³. Í³õòî` íå ìà`º á³`ëüøî¿ ëþáî`â³ çà òî`ãî, õòî ñâîº` æèòòÿ`
â³ääàº` çà ³`íøèõ. Ó Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³ Òè ö³ëêîâè`òî â³ääàº`øñÿ
íàì, Òâîÿ` ëþáî`â îãîðòà`º âñ³õ ëþäå`é, çîêðåìà` ³ êî`æíîãî ç íàñ.
Òîìó` Òè, Ãî`ñïîäè, ìà`ºø ïðà`âî âèìàãà`òè â³ä íàñ, ùî`áè ìè ïåðåáóâà`ëè â ëþáî`â³. Íàø îáî`â’ÿçîê ëþáî`â³ äî Òå`áå ìà`º îá´ðóíòóâà`ííÿ â Òîá³`` ñàìî`ìó. Òè âè`âèùèâ òåæ âçàº`ìíó ëþäñüêó` ëþáî`â.
Ìè ëþ`áèìî íà`øèõ áëè`æí³õ, áî áà`÷èìî â íèõ Òåáå`, áî Òè â íèõ
ïåðåáóâà`ºø. Ïðîñëàâëÿ`ºìî Òåáå` çà öå òåïå`ð ³ íàâ³`êè.
Â. Àì³`íü.
Ï²ÑÍß: Áîæå, çìèëóéñÿ íàä íàìè.
ÕË²Á ÆÈÒÒß

Ë. Ñïðà`âæí³é õë³á, ùî äàº` æèòòÿ`, Áîã çàïîâ³`â ³ùå` â Ñòàðî`ìó
Çàâ³`ò³, êîëè` ïðîðî`ê ²ëëÿ`, âò³êà`þ÷è, îïèíè`âñÿ âè`ñíàæåíèé ó
ïóñòå`ë³. Â³í ë³ã ï³ä ÿë³âöå`ì ³, áàæà`þ÷è âìå`ðòè, «ìîëè`âñÿ òàê:
“Òåïå`ð, Ãî`ñïîäè, â³çüìè` ìîþ` äó`øó, áî ÿ íå ë³`ïøèé â³ä ìî¿`õ
áàòüê³``â”. Ë³ã â³í òà é çàñíó`â ï³ä ÿë³âöå`ì. Àæ îñü òîðêíó`âñÿ éîãî`
à`íãåë ³ ñêàçà`â éîìó`: “Âñòàâà`é, ¿æ!” Äè`âèòüñÿ â³í, à ó ãîëîâà`õ ó
íüî`ãî ïå`÷åíèé íà êà`ìåí³ êîðæ òà æáàí ç âîäî`þ. Âñòàâ â³í, ç’¿â,
íàïè`âñÿ ³, ï³äêð³ïè`âøèñü ò³º`þ ¿`æåþ, éøîâ ñî`ðîê äåíü ³ ñî`ðîê
íî÷å`é àæ äî Áî`æî¿ Õîðè`â-ãîðè`» (1 Öàð 19, 4-8).
C. Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Òè º íà`øîþ ïîæè`âîþ íà øëÿõó` íà`øîãî
æèòòÿ`, Òè º ó Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³ íà`øèì Õë³`áîì. Äÿ`êóºìî Òîá³`
çà öå ³ îäíî÷à`ñíî ïà`ëêî ìî`ëèìî: óêð³``ïëþé íàñ, Ãî`ñïîäè, ñâî¿`ì
æèòòºäà`éíèì Õë³`áîì.
Â. Ïðî`ñèìî Òåáå`, Ãî`ñïîäè.
– Ãî`ñïîäè, Òè – Õë³á, ùî ç³éøî`â ³ç íå`áà. Õòî ïðèéäå` äî Òå`áå, íå
áó`äå ãîëîäóâà`òè, à õòî â³`ðèòü ó Òå`áå, í³êî`ëè íå â³ä÷óâà`òèìå
ñïðà`ãè. Çãëÿ`íüñÿ, Ãî`ñïîäè, íàä íà`øèì íåâ³`ðñòâîì.
– Ãî`ñïîäè, Òè ñêàçà`â: «Õòî ¿ñòü Ìîº` ò³`ëî ³ ï’º Ìîþ` êðîâ, òîé ìà`º
â³`÷íå æèòòÿ`, ³ ß éîãî` âîñêðåøó` îñòà`ííüîãî äíÿ». Íåõà`é öÿ ³`ñòèíà áó`äå äæåðåëî`ì íà`øî¿ ðà`äîñò³.
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– Ãî`ñïîäè, ïå`ðåä íà`ìè äî`âãèé øëÿõ, ï³äêð³ïè` íàñ Òâîº`þ
ïîæè`âîþ, ÿê Òè ï³äêð³ïè`â ïðîðî`êà ²ëëþ`.
– Ãî`ñïîäè, Òâ³é ªâõàðèñò³`éíèé õë³á – öå äæåðåëî` º`äíîñò³, äàé,
ùîá ìè, ñïîæèâà`þ÷è éîãî`, ùå ò³ñí³`øå ºäíà`ëèñÿ ç Òîáî`þ òà
íà`øèìè áðàòà`ìè.
Ñ. Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå, íàä³ëè` íàñ câîº`þ ñè`ëîþ, ùîá íå ñëà`áøàëà
íà`øà ðå`âí³ñòü; ïðèìíî`æ íà`øó ëþáî`â äî Òå`áå ³ íà`øó â³`ðó; ïðèìíî`æ òåæ íà`øó ëþáî`â äî áðàò³`â; äîçâî`ëü íàì ñïîæèâà`òè Õë³á
æèòòÿ` çà Òâî¿`ì ºâõàðèñò³`éíèì ñòîëî`ì, à ñè`ëîþ ö³º`¿ ïîæè`âè
óäîñòî`é íàñ ä³éòè` äî Òå`áå, äå Òè æèâå`ø ³ öàðþ`ºø ç Áî`ãîì Îòöå`ì
â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà íè`í³, ³ ïîâñÿê÷à`ñ, ³ íà â³``êè â³``÷í³.
Â. Àì³`íü.
Ï²ÑÍß: Õðèñòå, â õë³á³ óòàºííèé.
ÁËÀÃÀËÜÍÀ ÌÎËÈÒÂÀ

Ñ. Ãî`ñïîäè ³ Áî`æå íàø, çà ïîñåðå`äíèöòâîì ²ñó`ñà Õðèñòà`, Òâîãî`
Ñè`íà, ïðèñó`òíüîãî ñå`ðåä íàñ ó öüî`ìó Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³, âîçíî`ñèìî äî Òâî`ãî ëè`êó íà`ø³ ñìèðå`íí³ ïðîõà`ííÿ.
Â. Âè`ñëóõàé íàñ, Ãî`ñïîäè.
– Ìîë³`ìîñÿ çà ñâÿòó` Áî`æó Öå`ðêâó, ùîá íàø Ñïàñè`òåëü î÷èùà`â,
`
`
îñâÿ`÷óâàâ òà çì³öíþ
âàâ ¿¿` â óñüî`ìó ñâ³ò³.
`
`
– Ìîë³ìîñÿ çà Ñâÿò³øîãî Îòöÿ` Í., íà`øîãî ºïè`ñêîïà Í., óñ³`õ ñâÿùå`ííèê³â, äèÿ`êîí³â òà âåñü â³`ðíèé íàðî`ä, ùîá ìè, óêð³`ïëåí³
Ò³ë
`` îì ³ Êðî`â’þ Òâîãî` Ñè`íà, ìîãëè` êîëè`ñü ðà`çîì óçÿ`òè ó`÷àñòü ó
Íåáå`ñí³é Òðà`ïåç³.
– Ìîë³`ìîñÿ çà âñ³õ ðîçïîðî`øåíèõ òà ðîç’º`äíàíèõ õðèñòèÿ`í, ùîá
íàø Áîã ç’ºäíà`â ¿õ ó îäíå`, ÿê öåé ºâõàðèñò³``éíèé õë³á, óòâî`ðåíèé
ç áàãàòüî`õ çåðíè`í.
– Ìîë³`ìîñÿ çà âñ³ íàðî`äè çåìë³`, ùîá ì³æ íè`ìè çàïàíóâà`ëè
ñïðà`âæí³é ìèð, ñâîáî`äà ³ ñïðàâåäëè`â³ñòü.
`` îñÿ çà òèõ, õòî òðó`äèòüñÿ ó ïî`ë³, íà ôà`áðèêàõ ³ çàâî`äàõ, â
– Ìîë³ì
äåðæà`âíèõ óñòàíî`âàõ òà íàâ÷à`ëüíèõ çà`êëàäàõ, ùîá âîíè` ðîçóì³`ëè ëþäñüêè`é òà Áî`æèé âè`ì³ð ïðà`ö³, à Ãîñïî`äü áëàãîñëîâëÿ`â
¿`õí³ çóñè`ëëÿ.
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`` îñÿ çà íà`øó (ïàðàô³ÿ`ëüíó) ñï³ëüíî`òó, ùîá ñè`ëà öüîãî`
– Ìîë³ì
Òà`¿íñòâà çì³`öíþâàëà íàñ ³ ïðèíî`ñèëà ïëîäè` âçàº`ìíî¿ ëþáî`â³.
`` ðàíèõ, ùîá ìè, ç’º`äíàí³ ç
– Ìîë³`ìîñÿ òàêî`æ çà âñ³õ íàñ, òóò ç³á
`
Õðèñòî`ì, ñâ³ä÷èëè ïðî Íüî`ãî íà`øèì ùîäå`ííèì æèòòÿ`ì.
Ñ. Âñåìîãó`òí³é, â³``÷íèé Áî`æå, âè`ñëóõàé íà`ø³ áëàãà`ííÿ ³ â÷èíè`,
ùîá ìè, ºâõàðèñò³`éíî ïîº`äíàí³ ç ²ñó`ñîì Õðèñòî`ì, Òâî¿`ì Ñè`íîì ³
` äåäà`ë³
íà`øèì Ãî`ñïîäîì, ÿâëÿ`ëè Éîãî` íà`øèì áðàòà`ì ñâî¿ì
`
ã³äí³øèì
æèòòÿ`ì. Íåõà`é Â³í ïðîìîâëÿ`º íà`øèìè âóñòà`ìè, íåõà`é
ä³`º ÷å`ðåç íà`ø³ ðó`êè òà íà`ø³ ñåðöÿ`. Â÷èíè` íàñ ó`÷íÿìè ³ áëàãîâ³``ñíèêàìè Òâîº`¿ ëþáî`â³ òà ìè`ðó. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà
íà`øîãî.
Â. Àì³`íü.

Ìîæíà â³äìîâèòè Ë³òàí³þ äî Ïðåñâÿòîãî ²ìåí³ ²ñóñà, Ë³òàí³þ äî Ïðåñâÿòîãî Òà¿íñòâà â³âòàðÿ àáî ³íøó â³äïîâ³äíó ìîëèòâó.
ªÂÕÀÐÈÑÒ²ÉÍÅ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß

Ñëóæèòåëü ï³äõîäèòü äî â³âòàðÿ ³ ñòàº ïåðåä íèì íàâêîë³øêè. Ïîò³ì
ðîáèòü îêàäæåííÿ, ÿêùî ªâõàðèñò³ÿ âèñòàâëÿëàñÿ â ìîíñòðàíö³¿. Â öåé
÷àñ â³ðí³ ñï³âàþòü ã³ìí «Ïðåñâÿòà Ãîñïîäíÿ Òàéíî». Ñëóæèòåëü ìîæå
ìîâèòè ìîëèòâó ïåðåä áëàãîñëîâåííÿì ³ áëàãîñëîâëÿº ç³áðàííÿ Ïðåñâÿòèì Òà¿íñòâîì.
ªÂÕÀÐÈÑÒ²ÉÍÀ Ï²ÑÍß ÍÀ ÇÀÊ²Í×ÅÍÍß
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ВІДВІДИНИ ІСУСА В ПРЕСВЯТИХ ДАРАХ
Ïðîñëàâëÿºìî Òåáå, Ãîñïîäè ²ñóñå
Ïðîñëàâëÿ`ºìî Òåáå`, Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå çà ÷óäî`âèé äàð Òâîº`¿ ïðèñó`òíîñò³ â ªâõàðè`ñò³¿, ïîñò³`éíèé çíàê Òâîãî` ïîñâÿ`÷åííÿ Îòöþ`, à
òàêî`æ Òâîº`¿ ëþáî`â³ äî êî`æíî¿ ëþäè`íè. Ïåðåì³`íþé íàñ, êîëè` ìè
ç âäÿ`÷í³ñòþ ñïîãëÿäà`ºìî Òâîþ` ïîê³`ðíó ³ ëà`ã³äíó Ïðèñó`òí³ñòü ó
òàºìíè`ö³ öüîãî` òà`¿íñòâà. Íàñè`÷óé íàñ ³ çì³`öíþé, ùîá ìè ìîãëè`
`` å íàñë³ä
`` óâàòè Òåáå` ³ ïîâí³`øå áðà`òè ó`÷àñòü ó Òâî¿`é
ùîðà`çó â³ðí³ø
`
ì³ñ³¿. Óêð³ïëÿ`é íà`øó âçàº`ìíó ëþáî`â ³ ïîãëè`áëþé íà`øó ì³ñ³``éíó
ðå`âí³ñòü, ùîá ìè í³÷î`ãî íå çàíåäáà`ëè ³ â³äâà`æíî ÷èíè`ëè òå, ùî
ñïðèÿ`º Òâîº`ìó ïàíóâà`ííþ. Õë³`áå Æèòòÿ`, îñü ìè ïåðåáóâà`ºìî
ïå`ðåä Òîáî`þ, ñïî`âíåí³ ïî`äèâó ³ âäÿ`÷íîñò³ ùî`äî òàºìíè`ö³ Òâîº`¿
Ïðèñó`òíîñò³. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íè`í³ ³ ïîâñÿê÷à`ñ, ³ íàâ³``êè
â³`÷í³. Àì³``íü.
²ñóñå, ïðèõîäæó äî Òåáå
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå, ïðèõî`äæó äî Òå`áå, ùî ïðåäè`âíî ïåðåáóâà`ºø ó
ªâõàðè`ñò³¿, à Òâî¿` ñëîâà` â³äëó`íþþòü ó ìåí³:`` “Õë³á íàø
íàñó`ùíèé äàé íàì ñüîãî`äí³”. Ãî`ñïîäè, Òè º Õë³`áîì Æèòòÿ`, à
Òâîº` ò³`ëî – ñïðà`âæíÿ ïîæè`âà äëÿ ñâ³`òó. ß â³`ðþ, ùî Òè íàñïðà`âä³
`` íîìó ñè`ìâîë³ õë³`áà: òàêî`ìó êðèõêî`ìó
ïåðåáóâà`ºø ó öüî`ìó ïîê³ð
³ âðàçëè`âîìó, ³ âîäíî`÷àñ ó òàêî`ìó ïðîñòî`ìó ³ ñïî`âíåíîìó æèòòÿ`.
Òâîÿ` ïðèñó`òí³ñòü íàïî`âíþº ìåíå` ãî`ëîäîì ñïðàâåäëè`âîñò³, ùî
ïðèõî`äèòü ó Òâîº`ìó Öà`ðñòâ³, äå âñ³ áó`äóòü âò³øà`òèñÿ ïîâíîòî`þ
æèòòÿ`. Ïåðåáóâà`þ÷è â Òîá³`, ÿ ãëèáî`êî ºäíà`þñÿ ç óáî`ãèìè. ¯`õíÿ
óáî`ã³ñòü ìà`º áàãà`òî îáëè`÷, à ¿`õí³é ñòàí ãî`ëîñíî ïðîìîâëÿ`º ïðî
`` îâ³. Äîïîìîæè`
ñïàñ³`ííÿ ³ íàä³`þ, ÿêó` ëèøå` Òè ìî`æåø äà`òè ñâ³ò
`
`
ìåí³,` ùîá ìîº` æèòòÿ` áóëî` âåëèêîäó`øíîþ ì³ñ³éíîþ æå`ðòâîþ ÿê
ñè`ìâîë ãëè`áîêî¿ º`äíîñò³ ç Òîáî`þ ³ óáî`ãèìè. Àì³`íü.
Ë³òàí³ÿ äî Ïðåñâÿòîãî Òà¿íñòâà
Ãî`ñïîäè, ïîìè`ëóé,
Õðè`ñòå, ïî÷ó`é íàñ,
Î`ò÷å, Íåáå`ñíèé Áî`æå,

Õðè`ñòå, ïîìè`ëóé, Ãî`ñïîäè, ïîìè`ëóé
Õðè`ñòå, âè`ñëóõàé íàñ.
ïîìè`ëóé íàñ.
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Ñè`íó, Â³äêóïè`òåëþ ñâ³`òó, Áî`æå,
Äó`õó Ñâÿòè`é, Áî`æå,
Ñâÿòà` Òð³`éöå, ªäè`íèé Áî`æå,
Õë³`áå æèâè`é, ùî ç³éøî`â ç íå`áà,
Áî`æå ïðèõî`âàíèé ³ Ñïàñè`òåëþ,
Ïøåíè`öå âè`áðàíèõ,
Ãî`ñò³º ñâÿòà`,
Ãî`ñò³º æèâà`,
Ãî`ñò³º, Áî`ãó ïðèº`ìíà,
Ïîæè`âî À`íãåë³â,
Ìà`ííî ïðèõî`âàíà,
Æå`ðòâî ÷è`ñòà,
Æå`ðòâî íåóñòà`ííà,
À`ãí÷å íåïîðî`÷íèé,
Â³`âòàðå íàé÷èñò³`øèé,
Ïîæè`âî ³ ó`÷òî,
×à`øî áëàãîñëîâå`ííÿ,
Ñâÿùå`íèêó ³ Æå`ðòâî,
Òà`éíî â³`ðè,
Òà`¿íñòâî ïîáî`æíîñò³,
Ó`çè ëþáî`â³,
Ïà`ì’ÿòêî Áî`æèõ ÷óäå`ñ,
Õë³``áå íàäïðèðî`äíèé,
Æå`ðòâî áåçêðî`âíà,
Ïðåñâÿòà` ³ íàéâåëè`÷í³øà òàºìíè`öå
Áîæå`ñòâåíí³ ë³`êè áåçñìå`ðòÿ,
`` èé ôóíäà`ìåíòå áëàãîäà`òåé,
Íàéì³öí³ø
Âåëè`÷íå ³ øàíî`âàíå òà`¿íñòâî
Íàéñâÿò³`øà íàä óñå` Æå`ðòâî
Ñëî`âî, ÿêå` ñòà`ëî ò³`ëîì ³ îñåëè`ëîñÿ ì³æ íà`ìè,
Íåáå`ñí³ ë³`êè, ùî áåðåæó`òü íàñ â³ä ãð³õ³`â,
Íàéñâÿò³`øèé ñïî`ìèíå Ñòðàñòå`é Ãîñïî`äí³õ,
×ó`äî, ùî çàõî`ïëþº ïî`íàä óñå`,
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Îñîáëè`âà ïà`ì’ÿòêî Áî`æî¿ ëþáî`â³,
ïîìè`ëóé íàñ.
Íåñê³í÷å`ííà ñêàðáíè`öå Áî`æèõ áàãà`òñòâ,
Æèâîòâî`ðíå òà`¿íñòâî, ùî ñïî`âíþº òðå`ïåòîì,
Óêð³`ïëåííÿ ñâÿòè`õ äóø,
Íàéñîëî`äøà òðà`ïåçî, íà ÿê³`é ïðèñëóãî`âóþòü À`íãåëè,
Ñïðà`âæíÿ ïîêàÿ`ííà Æå`ðòâî çà æèâè`õ ³ ïîìå`ðëèõ,
Ïîæè`âî íà äîðî`ãó äëÿ òèõ, ùî âìèðà`þòü ó Ãî`ñïîä³,
Ïåðåäñìàêó` ìàéáó`òíüî¿ ñëà`âè,
Áóäü íàì ìèëîñòè`âèé,
ñïàñè` íàñ, Ãî`ñïîäè.
`
`
`
Â³ä íåã³äíîãî ïðèéíÿòòÿ` Òâî¿õ Ò³ëà ³ Êðî`â³,
Â³ä ïîæà`äëèâîñò³ ò³`ëà,
Â³ä ïîæà`äëèâîñò³ î÷å`é,
Â³ä æèòòº`âî¿ ãîðäè`í³,
Â³ä âñ³ëÿ`êî¿ íàãî`äè äî ãð³õà`,
×å`ðåç Òâîº` ïðà`ãíåííÿ ñïîæè`òè Ïà`ñõó ç³ ñâî¿`ìè ó`÷íÿìè,
×å`ðåç íàéâè`ùå ñìèðå`ííÿ, ç ÿêè`ì Òè îáìè`â ó`÷íÿì íî`ãè,
×å`ðåç íàéïàëê³`øó ëþáî`â, ç ÿêî`þ Òè âñòàíîâè`â öå Áîæå`ñòâåííå
Òà`¿íñòâî,
×å`ðåç Òâîþ` äîðîãîö³`ííó Êðîâ, ÿêó` Òè íàì çàëèøè`â íà â³`âòàð³,
×å`ðåç ï’ÿòü ðàí Òâîãî` Ïðåñâÿòî`ãî Ò³`ëà, ÿêå` Òè çà`äëÿ íàñ
ïðèéíÿ`â,
Ïðî`ñèìî Òåáå`, ìè ãð³`øí³,
âè`ñëóõàé íàñ, Ãî`ñïîäè.
`
Ïðî`ñèìî Òåáå`, ùîá Òè çì³öíè`â â íàñ ³ çáåð³ã â³`ðó, ÷åñòü ³ ïîøà`íó
äî òî`ãî ïðåäè`âíîãî òà`¿íñòâà,
Ïðî`ñèìî Òåáå`, ùîá Òè äîïðîâà`äèâ íàñ ÷å`ðåç ùè`ðó ñïî`â³äü
äî ÷à`ñòîãî ïðèéíÿòòÿ` ªâõàðè`ñò³¿,
` ïîìèëî`ê,
Ïðî`ñèìî Òåáå`, ùîá Òè çâ³ëüíè`â íàñ â³ä óñ³õ
â³ðîâ³äñòó`ïíèöòâà i çàñë³ï
`` ëåíîãî ñå`ðöÿ,
Ïðî`ñèìî Òåáå`, ùîá Òè âä³ëè`â íàì äîðîãîö³`ííèõ òà íåáå`ñíèõ
ïëîä³``â öüîãî` Ïðåñâÿòî`ãî Òà`¿íñòâà,
Ïðî`ñèìî Òåáå`, ùîá Òè ö³º`þ íåáå`ñíîþ ïîæè`âîþ íà äîðî`ãó
çì³öíè`â íàñ ó ãîäè`íó ñìå`ðò³,
Ïðî`ñèìî Òåáå`, ²ñóñ`å, Ñè`íó Áî`ãà Æèâî`ãî,
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À`ãí÷å Áî`æèé, ùî áåðå`ø ãð³õè` ñâ³`òó,
À`ãí÷å Áî`æèé, ùî áåðå`ø ãð³õè` ñâ³`òó,
À`ãí÷å Áî`æèé, ùî áåðå`ø ãð³õè` ñâ³`òó,
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Ãî`ñïîäè, ïðîñòè` íàñ.
Ãî`ñïîäè, âè`ñëóõàé íàñ.
ïîìè`ëóé íàñ.

Â. Ìîë³`ìîñÿ: Ãî`ñïîäè, Òè ó Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³ çàëèøè`â íàì
ñïî`ìèí ñâî¿`õ Ñòðàñòå`é; † äàé íàì òàê âøàíî`âóâàòè ñâÿò³`` òà`éíè
Òâî¿`õ Ò³`ëà é Êðî`â³, * ùîá ìè ìîãëè` áåçóñòà`ííî ïîæèíà`òè ïëîäè`
Òâîãî` â³äêó`ïëåííÿ. Êîòðè`é æèâå`ø ³ öàðþ`ºø íà â³`êè â³`÷í³.
Ó. Àì³`íü.
Âîçâåëè÷åííÿ Áîãà
Áëàãîñëîâå`ííèé Áîã.
Áëàãîñëîâå`ííå ²ì’ÿ` Éîãî` ñâÿòå`.
Áëàãîñëîâå`ííèé ²ñó`ñ Õðèñòî`ñ, ³`ñòèííèé Áîã òà ³`ñòèííà ëþäè`íà.
Áëàãîñëîâå`ííå ²ì’ÿ` ²ñó`ñîâå.
Áëàãîñëîâå`ííå Ñå`ðöå Éîãî` Ïðåñâÿòå`.
Áëàãîñëîâå`ííà Êðîâ Éîãî` íàéäîðîãîö³`íí³øà.
Áëàãîñëîâå`ííèé ²ñó`ñ ó Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³ â³``âòàðÿ.
Áëàãîñëîâå`ííèé Äóõ Ñâÿòè`é, Óò³øè`òåëü.
Áëàãîñëîâå`ííà âåëè`÷íà Ìà`òè Õðèñòî`âà, Ìàð³`ÿ íàéñâÿò³`øà.
Áëàãîñëîâå`ííå ¯¿` ñâÿòå` ³ íåïîðî`÷íå Çà÷à`òòÿ.
Áëàãîñëîâå`ííå ¯¿` ïðåñëà`âíå Âçÿòòÿ` äî íå`áà.
Áëàãîñëîâå`ííå ³ì’ÿ` Ìàð³``¿, Ä³`âè ³ Ìà`òåð³.
Áëàãîñëîâå`ííèé ñâÿòè`é Éî`ñèô, ¯¿` ïðå÷è`ñòèé Îáðó`÷íèê.
Áëàãîñëîâå`ííèé Áîã ó ñâî¿`õ À`íãåëàõ ³ ó ñâî¿``õ Ñâÿòè`õ.
Íåõàé áóäå ïðîñëàâëåíà
Íåõà`é áó`äå ïðîñëà`âëåíà Ïðåñâÿòà` Ãîñïî`äíÿ Òà`éíà
Íè`í³ ³ ïîâñÿê÷à`ñ, ³ íàâ³`êè â³``÷í³. Àì³`íü.
Ìîëèòâà ïåðåä Ïðåñâÿòèìè Äàðàìè
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Òè ç ëþáî`â³ äî ëþäå`é óäå`íü ³ âíî÷³`` ïåðåáóâà`ºø ó öüî`ìó Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³; ñïî`âíåíèé ìèëîñå`ðäÿ ³
ëþáî`â³ ÷åêà`ºø, çàïðî`øóºø ³ ïðèéìà`ºø âñ³õ, õòî ïðèõî`äèòü äî
Òå`áå. Â³`ðþ, ùî Òè ïðèñó`òí³é ó Òà`¿íñòâ³ â³``âòàðÿ, ñõèëÿ`þñÿ ïå`ðåä
Òîáî`þ â ñâî¿`é í³ê÷å`ìíîñò³ ³ äÿ`êóþ çà âñ³ ìè`ëîñò³, ÿêè`ìè Òè ìåíå`
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îáäàðóâà`â, îñîáëè`âî çà òå, ùî Òè çà`äëÿ ìå`íå çàëèøè`âñÿ â öüî`ìó
Òà`¿íñòâ³, ùî ñâîþ` Ïðåñâÿòó` Ìà`ò³ð Òè äàâ ìåí³` çà Ìà`ò³ð ³ ùî
ìåíå` ñõèëÿ`â â³äâ³`äàòè Òåáå` â öüî`ìó õðà`ì³.
Î ì³é ²ñó`ñå, ëþáëþ` Òåáå` âñ³ì ñå`ðöåì. Æàë³`þ, ùî òàê ÷à`ñòî çàñìó`÷óâàâ Òâîþ` áåçìå`æíó äîáðîòó`. Ïîñòàíîâëÿ`þ çà äîïîìî`ãîþ
Òâîº`¿ áëàãîäà`ò³ á³`ëüøå íå îáðàæà`òè Òåáå`, à òåïå`ð, õî÷à` í³÷î`ãî ³
íå ìà`þ, ïî`âí³ñòþ ââ³ðÿ`þñÿ Òîá³`` ³ ö³ëêîâè`òî â³äð³êà`þñÿ â³ä ñâîº`¿
âî`ë³, ïî÷óòò³`â ³ áàæà`íü. Â³äòåïå`ð êåðó`é ìíî`þ ³ òèì, ùî ìîº`, ÿê
Òîá³`, Ãî`ñïîäè, ïîäî`áàºòüñÿ. Ïðîøó` ò³`ëüêè: äàé ìåí³` ïðà`ãíóòè
Òâîº`¿ ëþáî`â³ ³ ìèëîñå`ðäÿ, ùîá âè`ñòîÿòè â äî`áðîìó òà çàâæäè`
âèêî`íóâàòè Òâîþ` ñâÿòó` âî`ëþ.
Äîðó÷à`þ Òîá³` äó`ø³, ÿê³` ñòðàæäà`þòü â ÷èñòè`ëèù³, ïåðåäóñ³`ì
ò³, êîòð³`` ç îñîáëè`âîþ ïîáî`æí³ñòþ âøàíî`âóâàëè Ïðåñâÿòå`
Òà`¿íñòâî ³ Ïðåñâÿòó` Ä³`âó Ìàð³`þ. Äîðó÷à`þ Òîá³` òåæ óñ³`õ
ãð³`øíèê³â. Ì³é ëþ`áèé Ñïàñè`òåëþ, ç’ºäíà`é âñ³ ìî¿` ïî÷óòòÿ` ç ïî÷óòòÿ`ìè Òâîãî` ìèëîñòè`âîãî Ñå`ðöÿ.
Æå`ðòâóþ ¿õ Òâîº`ìó Ïðåäâ³`÷íîìó Îòöþ`, ïðî`ñÿ÷è Éîãî` ó Òâîº`
²ì’ÿ`, ùîá ç ëþáî`â³ äî Òå`áå ïðèéíÿ`â ìî¿` ïðîõà`ííÿ ³ âè`ñëóõàâ.
Àì³``íü.
Ìîëèòâà äî ªâõàðèñò³éíîãî ²ñóñà
Áî`æå, íàø Î`ò÷å, â³`ðèìî, ùî Òè – Òâîðå`öü óñüî`ãî, ùî Òè â÷èíè`â
íàñ ïîä³`áíèìè äî ñå`áå â î`áðàç³ Òâîãî` Ñè`íà, ÿêè`é áóâ çà÷à`òèé â³ä
Äó`õà Ñâÿòî`ãî ³ íàðîäè`âñÿ â³ä Ä³`âè Ìàð³¿`` . Â³`ðèìî, äáàéëè`âèé
Î`ò÷å, ùî ñè`ëîþ Ñâÿòî`ãî Äó`õà õë³á ³ âèíî` ïåðåòâî`ðþþòüñÿ â Ò³`ëî
³ Êðîâ Òâîãî` Ñè`íà, íà ïîæè`âó, ÿêà` âòàìî`âóº íàø ãî`ëîä íà
`` åííÿ ïðîæèòòº`âîìó øëÿõó`. Â³`ðèìî, Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå, ùî Òâîº` âò³ë
`
`
äî`âæóºòüñÿ ó Òâîº`ìó ºâõàðèñò³`éíîìó õë³á³, ùîá ãîäóâà`òè òèõ, õòî
ïðà`ãíå ñâ³`òëà ³ ïðà`âäè, ëþáî`â³ ³ ïðî`ùåííÿ, ìè`ëîñò³ òà ñïàñ³`ííÿ.
Â³`ðèìî, ùî Òè äàº`ø ñåáå` â ªâõàðè`ñò³¿, ùîá íàñè`òèòè
ïàëî`ìíèê³â ³ çàñïîêî`¿òè ¿`õíþ ñïðà`ãó. Çíà`ºìî, ùî ó Âèôëåº`ì³, â
«äî`ì³ õë³`áà», ñïîêîíâ³`÷íèé Îòå`öü ÷å`ðåç ëî`íî Ä³`âè Ìàð³``¿ äàâ õë³á
ãîëî`äíèì, ñïðà`ãëèì â³`÷íîãî æèòòÿ`. Â³`ðèìî, ùî Òè, ªâõà`` íèé Õðè`ñòå, íàñïðà`âä³ ïåðåáóâà`ºø ó ïåðåì³`íåíèõ õë³`á³ òà
ðèñò³é
`
âèí³, ó ÿêè`õ ïðîäî`âæóºòüñÿ Òâîÿ` ñïàñå`ííà ïðèñó`òí³ñòü, ³ ñâî¿`ì
â³`âöÿì äàº`ø ñîêîâè`òó ïà`øó òà ÷è`ñòó âî`äó. Ïîìèëÿ`ºòüñÿ íàø ç³ð,
êîëè` áà`÷èìî êîíñåêðî`âàíèé õë³á, õè`áèòü íàø ñìàê, êîëè` êóø-
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òó`ºìî ïåðåì³`íåíå âèíî`, àëå` çíà`ºìî, ùî öå º Òè, ïðèíå`ñåíèé ó
æå`ðòâó çà`äëÿ ñïàñ³`ííÿ ñâ³`òó. Ò³º`¿ íî`÷³, ó ñâ³òëè`ö³, âçÿ`âøè õë³á ³
`` í³ñòü.
âè`íî ó ñâî¿` ðó`êè, Òè ïîæå`ðòâóâàâ íàì ö³ äàðè` íà âñþ â³÷
`
`
À`ãí÷å Íîâî`ãî Çàâ³òó, íà êî`æíîìó â³âòàð³, íà ÿêî`ìó Òè ñêëàäà`ºø
ñåáå` â æå`ðòâó Îòöå`â³, ðà`çîì ç Òîáî`þ ìè ñêëàäà`ºìî ïëîäè` çåìë³` òà
ïðà`ö³ ëþäñüêè`õ ðóê, ñêëàäà`ºìî ñâîº` ëþäñüêå` æèòòÿ`, ñó`ìí³âè òèõ,
õòî øóêà`º, ñì³õ ä³òå`é, æèòòº`â³ ïëà`íè ìî`ëîä³, á³ëü ñòðàæäå`ííèõ ³
äàð òèõ, õòî æå`ðòâóº ³ â³ääàº` ñåáå` çà áðàò³`â ³ ñåñòå`ð. Â³`ðèìî, ²ñó`ñå
Õðè`ñòå, ùî Òâîÿ` äîáðîòà` ïðèãîòóâà`ëà ñò³ë äëÿ ìàëè`õ ³ âåëè`êèõ,
ùî çà öèì ñòîëî`ì ìè ñòàº`ìî áðàòà`ìè ³ ñå`ñòðàìè, ùîá ñâîº` æèòòÿ`
â³ääà`òè çà ³`íøèõ, ÿê Òè âè`äàâ ñåáå` çà íàñ. ²ñó`ñå, â³`ðèìî, ùî íà
`` òàð³ Òâîº`¿ æå`ðòâè â³äíî`âëþþòüñÿ ñè`ëè íà`øîãî ñëàáêî`ãî ò³`ëà,
â³â
ÿêå` íå çàâæäè` éäå çà áàæà`ííÿì äó`õà, ÿêå` Òè, îäíà`ê, õî`÷åø ïåðåì³íè`òè ³ çðîáè`òè ñõî`æèì íà ñâîº` Ò³`ëî. Â³`ðèìî, ùî á³`ëÿ ïðèãîòî`âàíîãî ñòî`ëó çàâæäè` áó`äå ì³`ñöå äëÿ òî`ãî, õòî øóêà`º, ³ ïðî`ñò³ð
äëÿ òî`ãî, õòî îïèíè`âñÿ íà óçá³`÷÷³ æèòòÿ`. Òóò òà`êîæ ïîäîëà`ºìî
ñìå`ðòü ³ ðîçïî÷íå`òüñÿ äëÿ íàñ íîâå` íå`áî ³ íîâà` çåìëÿ`.
Â³`ðèìî, ²ñó`ñå, ùî Òè íå çàëè`øèâ ñâî¿`õ áðàò³`â ³ ñåñòå`ð, àëå` ïåðåáóâà`ºø ïî`ñåðåä íàñ ³ íà Òâîº`ìó ñòîë³` ó âè`ãëÿä³ õë³`áà ³ âè`íà, ÿê
`` èìî, ùî Òè ñóïñâ³`òëî ³ ñè`ëà äëÿ âòî`ìëåíèõ ïàëî`ìíèê³â. Ìè â³ð
ðîâî`äæóºø íàñ íà íà`øîìó æèòòº`âîìó øëÿõó. «Â³äïëèâè` íà ãëèáèíó`» – îñü ãà`ñëî Òâîº`¿ Öå`ðêâè. Äÿ`êóºìî Òîá³,`` ªâõàðèñò³`éíèé
Õðè`ñòå, çà òå, ùî çàîõî`÷óºø íàñ äî íîâî`¿, ùå ³íòåíñè`âí³øî¿ ºâàíãåë³çà`ö³¿. Ïðî`ñèìî Òåáå`, äîçâî`ëü, ùîá Òâîÿ` Ìà`ò³ð ñóïðîâî`äæóâàëà òèõ, õòî ïðèéìà`º Òâîº` ñëî`âî, íèì æèâå` ³ éîãî` ïðîïîâ³`äóº;
ùîá çà ¯¿` çàñòó`ïíèöòâîì âîíî` äàâà`ëî ðÿñí³`` ïëîäè`. Àì³`íü.
Ìîëèòâà ñâ. Ïàâëà VI äî ²ñóñà Õðèñòà
Õðè`ñòå, íàø ºäè`íèé Ïîñåðå`äíèêó! Òè íàì, áåç æî`äíîãî ñó`ìí³âó,
ïîòð³`áåí, ùîá ìè ìîãëè` ä³éòè` äî º`äíîñò³ ç Îòöå`ì, ùîá ðà`çîì ç
Òîáî`þ, Éîãî` ªäèíîðî`äíèì Ñè`íîì ³ íà`øèì Ãî`ñïîäîì, ìîãëè` ñòà`òè
óñèíî`âëåíèìè ä³òüìè` ³ â³äðîäè`òèñÿ ó Ñâÿòî`ìó Äó`õîâ³. Òè íàì, áåç
æî`äíîãî ñó`ìí³âó, ïîòð³``áåí, Ñïàñè`òåëþ, ùîá ìè ìîãëè` ïîáà`÷èòè
ñâîþ` ìîðà`ëüíó çëèäå`íí³ñòü ³ âè`ë³êóâàòè ¿¿`, ùîá ìè ìîãëè` çðîçóì³``òè ÷èì º äîáðî` ³ çëî, à òà`êîæ â³äðîäè`òè â ñîá³` íàä³`þ ñâÿ`òîñò³,
ùîá ìè ìîãëè` ðîçêà`þâàòèñÿ â ãð³õà`õ ³ îòðè`ìàòè ïðî`ùåííÿ. Òè
íàì, áåç æî`äíîãî ñó`ìí³âó, ïîòð³``áåí, ïåðâîðî`äíèé Áðà`òå ëþäñüêî`ãî
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ðî`äó, ùîá ìè ìîãëè` ï³çíà`òè ñïðà`âæíº äæåðåëî` áðàòå`ðñòâà ì³æ
ëþäüìè`, ïðè`íöèïè ñïðàâåäëè`âîñò³, ñêàðáè` ëþáî`â³. Òè íàì, áåç
æî`äíîãî ñó`ìí³âó, ïîòð³``áåí, ²ñó`ñå, àäæå` Òè ï³çíà`â íàø á³ëü, ùîá ìè
ìîãëè` çáàãíó`òè ñåíñ ñòðàæäà`ííÿ ³ íàäà`òè éîìó` âà`ðò³ñòü â³äøêîäóâà`ííÿ çà ãð³õè` ³ ïîêàÿ`ííî¿ æå`ðòâè.
Òè íàì, áåç æî`äíîãî ñó`ìí³âó, ïîòð³`áåí, Ïåðåìî`æöþ ñìå`ðò³,
ùîá çâ³ëüíè`òè íàñ â³ä â³`ä÷àþ ³ äà`òè âïå`âíåí³ñòü ó â³`÷íîñò³. Òè
`` åí, Õðè`ñòå, Ãî`ñïîäè ³ Åììàíàì, áåç æî`äíîãî ñó`ìí³âó, ïîòð³á
`
íó¿ëå – «Áî`æå ç íà`ìè», ùîá ìè íàâ÷è`ëèñÿ ïî-ñïðà`âæíüîìó
ëþáè`òè ³ ç ðà`ä³ñòþ äîëà`ëè íåëåãêè`é øëÿõ, ÿêè`é ìà`º îñòàòî`÷íî
íàñ ïðèâåñòè` äî Òå`áå, ÿêî`ãî ìè ëþ`áèìî, ÿêî`ãî ìè î÷³`êóºìî ³
ÿêî`ãî áëàãîñëîâëÿ`ºìî íàçàâæäè`. Àì³``íü.
Äî Òâîãî Ñåðöÿ ïðèá³ãàºìî
Äî Òâî`ãî Ñå`ðöÿ ïðèá³ãà`ºìî, ²ñó`ñå, Áîæå`ñòâåííèé Ñïàñè`òåëþ.
Íà`øèìè ãð³õà`ìè íå çàñìó`÷óéñÿ, î Ãî`ñïîäè Ñâÿòè`é, àëå` â³ä
âñ³ëÿ`êîãî çëà çàâæäè` íàñ áåðåæè`, Áî`æå ìèëîñòè`âèé ³ íàéìèëîñå`ðäí³øèé.
Î ²ñó`ñå, î ²ñó`ñå, î ²ñó`ñå äî`áðèé, Ñïàñè`òåëþ ìè`ëèé, Ïîñåðå`äíèêó Áîæå`ñòâåííèé, ïðèòó`ëêó íàø ºäè`íèé! Ó ñâîº`ìó Ñå`ðö³,
îáìè`é íàñ. Äî Ñå`ðöÿ Òâî`ãî ïðèãîðíè` íàñ. Ó Òâîº`ìó Ñå`ðö³ çáåðåæè` íàñ íàâ³`êè. Ñïàñè`òåëþ ìè`ëèé, Ïîñåðå`äíèêó Áîæå`ñòâåííèé,
ïðèòó`ëêó íàø ºäè`íèé!
Ñàìîçàáóòòÿ ó Ïðåñâÿòîìó Òà¿íñòâ³
Ñå`ðöå ²ñó`ñà â Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³! Òè ìèëîñòè`âî ä³`ëèø ³ç íà`ìè
äî`ëþ çåìíî`ãî âèãíàííÿ`. Ïðåêëîíÿ`þñÿ ïå`ðåä Òîáî`þ. Ñå`ðöå ²ñó`ñà
â Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³, Òè òàêå` ñàìî`òíº, òàêå` ïðèíè`æåíå, òàêå`
ïîêè`íóòå, òàêå` çàáó`òå, òàêå` çíå`õòóâàíå. Ëþ`äè òàê ÷à`ñòî íåäîîö³`íþþòü Òåáå`, òàê ÷à`ñòî çíåâàæà`þòü. Òè ëþ`áèø íà`ø³ ñåðöÿ` ³
î÷³`êóºø íà íà`øó ëþáî`â. Òè òåðïëÿ`÷å ÷åêà`ºø íàñ, õî`÷åø íàñ
ïî÷ó`òè. Òè áàæà`ºø, ùîá ìè ìîëè`ëèñÿ Òîá³`. Òè – äæåðåëî` íîâè`õ
ìè`ëîñòåé. Òè ìîâ÷è`ø ³ âñå`-òàêè õî`÷åø áå`ñ³äè ç äó`øàìè. Òè – íàéêðà`ùèé çà`õèñò âíó`òð³øíüîãî æèòòÿ`, Òè â÷èø íàñ òàºìíè`ö³
ºäíà`ííÿ ç Áî`ãîì. Òè – ñå`ðöå Òîãî`, õòî ñïèòü ³ âñå`-òàêè çàâæäè`
ïèëüíó`º. Ñå`ðöå ²ñó`ñà ó Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³, ïðîéìè`ñÿ ñï³â÷óòòÿ`ì äî íàñ. Àì³`íü.
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Ìîëèòâà äî ªâõàðèñò³éíîãî Ñåðöÿ ²ñóñà,
çðàíåíîãî ãð³õàìè ñâ³òó
ªâõàðèñò³`éíå Ñå`ðöå ²ñó`ñà! Â³`ðþ â Òå`áå!
ªâõàðèñò³`éíå Ñå`ðöå ²ñó`ñà! Ïîìíî`æ ó ìåí³` â³`ðó é ëþáî`â.
ªâõàðèñò³`éíå Ñå`ðöå ²ñó`ñà, ùî ïàëà`ºø ëþáî`â’þ! Ðîçïàëè` ñåðöÿ`
íà`ø³ ëþáî`â’þ.
ªâõàðèñò³`éíå Ñå`ðöå ²ñó`ñà, Äæåðåëî` ³`ñòèííî¿ ñâîáî`äè! Çâ³ëüíè`
íàñ â³ä ãð³õà`.
ªâõàðèñò³`éíå Ñå`ðöå ²ñó`ñà, Ñîòâîðè`òåëþ ñâ³`òó! Íå âèïóñêà`é íàñ
³ç-ï³`ä ñâîº`¿ îï³`êè.
ªâõàðèñò³`éíå Ñå`ðöå ²ñó`ñà, Áî`æèé ë³`êàðþ, ÿêè`é ïðèéíÿ`â ñìåðòü
íà õðåñò³`! Âè`ë³êóé íà`ø³ ãð³õî`âí³ ðà`íè.
ªâõàðèñò³`éíå Ñå`ðöå ²ñó`ñà, Äæåðåëî` â³`÷íîãî ñâ³`òëà! Äîçâî`ëü íàì
ñïîãëÿäà`òè Òåáå` ó â³`÷íîñò³.
ªâõàðèñò³`éíå Ñå`ðöå ²ñó`ñà! Äîçâî`ëü, ðîçäó`ìóþ÷è ïðî Òâîþ`
ã³ðêó` Ìó`êó, çàçíà`òè ñåðäå`÷íîãî æà`ëþ ³ â³äïó`ùåííÿ ãð³õ³`â.
ªâõàðèñò³`éíå Ñå`ðöå ²ñó`ñà! Âè`ÿâè íàì ìèëîñå`ðäÿ â ãîäè`íó
ñìå`ðò³.
Àì³`íü.

Ñ³ì â³äâ³äèí Ïðåñâÿòî¿ ªâõàðèñò³¿
(Ìîëèòâè íà êîæåí äåíü òèæíÿ)

Ïîíåä³ëîê
Ïðèâ³òàííÿ:
Â³òà`þ Òåáå`, ì³é ²ñó`ñå, ó Ïðåñâÿò³`é ªâõàðè`ñò³¿. ß ïðèéøî`â Òåáå`
â³äâ³`äàòè. Ìîëþ`ñü Òîá³`, âåëè`÷àþ ç ì³öíî`þ é æèâî`þ â³`ðîþ òóò ³
âñþ`äè, äå Òè ïåðåáóâà`ºø ó Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³. Òåáå` áàæà`º é äî
Òå`áå ïðà`ãíå ìîÿ` äóøà`; ³äó`, ïîñï³øà`þ äî Òå`áå, ùîá áó`òè ïî`ðÿä ç
Òîáî`þ, ïåðåáóâà`òè ç Òîáî`þ ó ñâÿò³`é ëþáî`â³. Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå, Òè
ñêàçà`â: «Ïðèéä³`òü äî Ìå`íå âñ³ ñòðó`äæåí³ òà îáòÿ`æåí³, – ³ ß äàì
âàì â³äïî÷è`íîê!» – ïðèéìè` ìî¿` â³äâ³`äèíè. Ç íàéãëè`áøîþ
ïîøà`íîþ ÿ ñòîþ` ïå`ðåä Òîáî`þ íà êîë³`íàõ: ïîãëÿ`íü íà ìåíå` ìèëîñòè`âî, â³ääàëè` â³ä ìå`íå âñå, ùî Òîá³` íå ïîäî`áàºòüñÿ, à ïî`ò³ì
ãîâîðè` äî ìîãî` ñå`ðöÿ, ùîá âîíî` ðàä³`ëî. Çàïàëè` éîãî` âîãíå`ì
Òâîº`¿ Áî`æî¿ ëþáî`â³, ùîá ÿ óäîñòî`¿âñÿ ïðèéíÿ`òè Òåáå` é íàçàâæäè`
ç’ºäíà`òèñÿ ç Òîáî`þ. Àì³`íü.
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²ñóñ – ì³é Áîã
«Ãîñïî`äü ì³é ³ Áîã ì³é», – ñêàçà`â àïî`ñòîë Òîìà`, êîëè` çóñòð³`â
Òåáå`, ²ñó`ñå, ï³`ñëÿ Òâî`ãî âîñêðåñ³`ííÿ. Òè – ³`ñòèííèé Áîã; Òè, ÿê
Öå`ðêâà ìî`ëèòüñÿ ó Ñè`ìâîë³ â³`ðè, – íàðî`äæåíèé â³ä Î`òöÿ ïå`ðåä
óñ³ìà` â³êà`ìè, Áîã â³ä Áî`ãà. Òè, ²ñó`ñå, ç³éøî`â ³ç íåáå`ñ, ïðèéíÿ`â
ëþäñüêå` ò³`ëî, îá’ºäíà`âøè ëþäñüêó` ïðèðî`äó ç Áî`æîþ â îäí³`é
îñî`á³. Òðè`äöÿòü ðî`ê³â Òè æèâ ì³æ íà`ìè. ² êîëè` ëþäñüêà` çëî`áà
õîò³`ëà Òåáå` óñó`íóòè ³ç çåìë³`` æèâè`õ, Òè â ñâî¿`é ìó`äðîñò³ é ëþáî`â³
âñòàíîâè`â öþ ñâÿòó` Òà`éíó, ùîá çàëèøè`òèñÿ â í³é ì³æ ëþäüìè`
àæ äî ê³íöÿ` ñâ³`òó. Óâå`÷åð³ ïå`ðåä Ñòðàñòÿ`ìè Òè âçÿâ õë³á ó ñâî¿`
ñâÿò³`` é ïðå÷è`ñò³ ðó`êè ³ ñêàçà`â: «Áåð³`òü, ¿`æòå, öå – Ò³`ëî Ìîº`». Òàê
ñà`ìî Òè âçÿâ ÷à`øó é ñêàçà`â: «Ïè`éòå ç íå`¿ âñ³, áî öå Êðîâ Ìîÿ`
Íîâî`ãî Çàâ³`òó, ùî çà áàãàòüî`õ ïðîëèâà`ºòüñÿ íà â³äïó`ùåííÿ
ãð³õ³`â. ×èí³`òü öå íà Ì³é ñïî`ìèí». Ñê³`ëüêè ðàç³`â ñâÿùå`íèê ï³ä
÷àñ ñâÿòî`¿ Ë³òóðã³`¿ ïðîìîâëÿ`º íàä õë³`áîì ³ âèíî`ì ö³ ñëîâà`,
ñò³`ëüêè ðàç³`â Òè ñàì ïðèõî`äèø äî íàñ ï³ä âè`ãëÿäîì õë³`áà ³ âèíà`,
ç ò³`ëîì ³ äóøå`þ, ç ïðèðî`äîþ Áî`ãà ³ ëþäè`íè. Ì³é Ãî`ñïîäè ³ Áî`æå!
ß ïðîñëàâëÿ`þ Òåáå` â ö³é ñâÿò³`é Òà`éí³; Òè, ùî ñòâîðè`â íå`áî ³
çå`ìëþ, Òè – òóò! Òè, ùî íàðîäè`âñÿ ó âèôëåº`ìñüê³é ñòà`éí³; Òè,
ÿêî`ìó À`íãåëè ñï³âà`ëè: «Ñëà`âà âî âè`øí³õ Áî`ãó». Òè – òóò! Òè,
ùî ïðîëè`â íà õðåñò³` ñâîþ` êðîâ ³ â³ääà`â ñâîº` æèòòÿ` çà íàñ. Òè –
òóò! Òè, ùî ñëà`âíî âîñêðå`ñ ³ç ìå`ðòâèõ ³ âîçí³`ññÿ íà íåáåñà`. Òè –
òóò! Òè, ùî ïåðåáóâà`ºø â îäâ³`÷í³é ñëà`â³ ïðàâî`ðó÷ Îòöÿ`, Òè òóò
ïðèñó`òí³é! Ãîñïî`äü ì³é ³ Áîã ì³é! Íàâêî`ë³øêàõ ìîëþ` Òåáå` íàéïîê³`ðí³øå â ö³é ñâÿò³`é Òà`éí³ ÿê ñâîãî` Òâîðöÿ`. ß ìîëþ` Òåáå` ÿê
íàéâè`ùîãî Çàêîíîäà`âöÿ, ÿ ñëà`âëþ Òåáå` ÿê ñâîãî` Ñïà`ñà, ÿ ìîëþ`
Òåáå` ÿê Ïåðåìî`æöÿ ñìå`ðò³ ³ ïå`êëà. Ïðèéìè`, íàéñîëî`äøèé ²ñó`ñå,
öþ ìîþ` ìîëè`òâó. Ïðèéäè`, Ñïàñè`òåëþ, ó ìîº` ñå`ðöå; ç³ãð³`é, îæèâè`
é çì³öíè` éîãî`, ùîá ÿ í³êî`ëè íå â³ä³éøî`â â³ä Òå`áå. Àì³`íü.
Ñëà`âà é ïîäÿ`êà áåç ê³íöÿ` Ïðåñâÿò³`é ªâõàðè`ñò³¿!
Íè`í³, ³ ïîâñÿê÷à`ñ, ³ íà â³`êè â³`÷í³. Àì³`íü.

Çàê³í÷åííÿ:
Äÿ`êóþ Òîá³,`` ²ñó`ñå, çà òå, ùî Òè äàðóâà`â ìåí³` áëàãîäà`òü â³äâ³`äàòè
Òåáå`. ß âæå éäó. Íåõà`é ïà`ì’ÿòü ïðî Òâîþ` ñâÿòó` ïðèñó`òí³ñòü
í³êî`ëè íå çíèêà`º ç ìî`ãî ñå`ðöÿ, ùîá ÿ ì³ã ñêàçà`òè: «Ïðîùà`þñü,
àëå` ìîº` ñå`ðöå çàëèøà`ºòüñÿ ç Òîáî`þ. Ïîãëÿ`íü íà âñ³ ìî¿` â÷è`íêè,
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ñïðà`âè é ñòðàæäà`ííÿ, áåðåæè` ìåíå`, çì³`öíþé ³ íå äàé â³ä³éòè` â³ä
Òå`áå».
Ìàð³`º, Ìà`òè ìîãî` ²ñó`ñà, ìîëþ` Òåáå`: áóäü ìåí³` ïîêðî`âîì!
Ì³é À`íãåëå-Õðàíè`òåëþ, îõîðîíÿ`é ìåíå`! Àì³`íü.

Â³âòîðîê
Ïðèâ³òàííÿ:
²ç áëàãîãîâ³`ííÿì ³ òðå`ïåòîì ÿ ñòóïà`þ íà ñâÿòå` ì³`ñöå, äå Òè,
Õðè`ñòå, ïåðåáóâà`ºø ó äàðîõðàíè`òåëüíèö³ ï³ä âè`ãëÿäîì õë³`áà.
Ïîãëÿ`íü ìèëîñòè`âèì î`êîì íà ìå`íå, ñâîãî` íåã³`äíîãî ñëóãó`, ³ ïîøëè` ïðî`ì³íü áëàãîäà`ò³ ìîº`ìó ñå`ðöþ. Àì³`íü.
²ñóñ – Áîæèé Àãíåöü
`
«Îñü À`ãíåöü Áî`æèé», – êàçà`â êîëè`ñü Éîà`í Õðåñòè`òåëü ñâî¿ì
ó`÷íÿì, ïîêà`çóþ÷è íà Òå`áå, ²ñó`ñå Õðè`ñòå. ² ñïðà`âä³, Òè â Ïðåñâÿò³`é ªâõàðè`ñò³¿ – ³`ñòèííèé À`ãíåöü Áî`æèé. Òè ùîäíÿ` æå`ðòâóºø
ñåáå` íà â³`âòàð³, à ÿ êàæó` ðà`çîì ç Îòöÿ`ìè Í³êå`éñüêîãî ñîáî`ðó:
«Íàì, îñÿ`ÿíèì ñâÿòî`þ â³`ðîþ, òðå`áà â³`ðèòè, ùî íà öüî`ìó ñâÿòî`ìó ïðåñòî`ë³ ëåæè`òü À`ãíåöü Áî`æèé, ÿêè`é áåðå` íà ñå`áå ãð³õè`
ñâ³`òó ³ äóõî`âíî æå`ðòâóº ñåáå`». Òè – À`ãíåöü, çàêî`ëåíèé çà íà`ø³
ãð³õè`; Òâîÿ` Êðîâ âî³`ñòèíó ñïàñà`º íàñ â³ä ãð³õà`, â³`÷íî¿ ñìå`ðò³ é
ñàòàíè`; Òâîÿ` Êðîâ, ²ñó`ñå, íå íàêëèêà`º ïî`ìñòó, à äàðó`º íàì ìèëîñå`ðäÿ. Òè – À`ãíåöü íåïîðî`÷íèé, ÿêè`é íå â³äêðè`â óñò, êîëè` Éîãî`
âåëè` íà ñìåðòü, íå íàð³êà`â ñå`ðåä óñ³`õ ïåðåñë³`äóâàíü. Öèì æåðòî`âíèì ÿãíÿ`ì º Òè, ²ñó`ñå Õðè`ñòå, êîëè` ïåðåáóâà`ºø ³ç íà`ìè ó
Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³; Òè é äî`ñ³ ìî`â÷êè çíî`ñèø óñ³` çíåâà`ãè,
ÿêè`ìè îáðàæà`þòü Òåáå` íå÷åñòè`â³ ãð³`øíèêè. ×è íå áóëî` ì³æ
íè`ìè é ìåíå`? Íå ïðèïèíÿ`é ïðîñè`òè äëÿ ìå`íå ïðî`ùåííÿ é ìèëîñå`ðäÿ! Ïîêàæè` Òâîº`ìó Îòöþ` ðà`íè, ÿê³`` Òè ïðèéíÿ`â çà íàñ: âîíè`
âè`ìîëÿòü ìåí³` ïîìè`ëóâàííÿ. Âñ³ì ñå`ðöåì ÿ êà`þñü ó ñâî¿`é
÷î`ðí³é íåâäÿ`÷íîñò³! ²ñó`ñå, ÿ êà`þñü ó âñüî`ìó, ÷èì Òåáå` áó`äü-êîëè
îáðà`çèâ ³ çàñìóòè`â. Ñîëî`äêèé À`ãí÷å, ²ñó`ñå, ÿ æå`ðòâóþ Òîá³`` âñüîãî` ñåáå` é õî`÷ó áó`òè ëèøå` Òâîº`þ âëà`ñí³ñòþ. Ìèëîñòè`âî ïðèéìè`
ìåíå` é äîçâî`ëü ïðèéíÿ`òè Òåáå` ó ñâÿòî`ìó Ïðè÷à`ñò³, ùîá íà íå`á³ ÿ
óäîñòî`¿âñÿ íàëå`æàòè äî òèõ, ÿê³` «âè`ïðàëè ñâ³é î`äÿã, ³ âè`á³ëèëè
éîãî` â êðî`â³ À`ãíöÿ», à ¿`õí³ ³ìåíà` çàïè`ñàí³ â êíè`ç³ æèòòÿ` À`ãíöÿ, ³
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`
ñï³âà`òè ç íè`ìè ïîõâà`ëüíó ï³ñíþ:
Ñëà`âà íà`øîìó Áî`ãîâ³, ÿêè`é
ñèäè`òü íà ïðåñòî`ë³, é À`ãíöåâ³. Ïðèéäè` äî ìå`íå â äóõî`âíèé
ñïî`ñ³á, çì³öíè` ìåíå` ñè`ëîþ Òâîãî` ñâÿòî`ãî Ò³`ëà é îæèâè` äóõî`âíèì
íàïî`ºì Òâîº`¿ ñâÿòî`¿ Êðî`â³, ùîá ÿ ñòàâ òåðïåëè`âèì, ëà`ã³äíèì,
ñìèðå`ííèì ÿãíÿ`ì ³ ïåðåáóâà`â ç Òîáî`þ ó ñâÿò³`é ëþáî`â³ íàâ³`êè.
Àì³`íü.

Çàê³í÷åííÿ:
Î, ÿê çðàä³`ëî ìîº` ñå`ðöå, ùî Òè äàðóâà`â ìåí³` áëàãîäà`òü ðîçìîâëÿ`òè ç Òîáî`þ. Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå, ÿ õî`÷ó æè`òè äëÿ Òå`áå, äëÿ Òå`áå
âìèðà`òè, áó`òè Òâî¿`ì ó æèòò³` òà ï³`ñëÿ ñìå`ðò³. Àì³`íü.

Ñåðåäà
Ïðèâ³òàííÿ:
Âêëîíÿ`þñü Òîá³,`` Ïðåñâÿòè`é Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, ïðèñó`òí³é
òóò ³ â óñ³``õ Òâî¿`õ õðà`ìàõ íà çåìë³`. Áëàãîñëîâëÿ`þ Òåáå`, ùî ÷å`ðåç
ñâ³é õðåñò ³ ñòðàæäà`ííÿ Òè â³äêóïè`â ñâ³ò. Ìîëþ` Òåáå` é ñëà`âëþ
Òâîº` Ïðåñâÿòå` Ñå`ðöå, äÿ`êóþ çà âñ³ Òâî¿` áëàãîä³ÿ`ííÿ ùî`äî ìå`íå.
Ìàð³º`` , âè`ïðîñè äëÿ ìå`íå áëàãîäà`òü ³`ñòèííî¿ ïîáî`æíîñò³ òà ñâÿòî`¿ ëþáî`â³, ùî`áè, âøàíî`âóþ÷è ²ñó`ñà, Òâîãî` Ñè`íà, ó Ïðåñâÿò³`é
ªâõàðè`ñò³¿, ÿ áóâ â³`ðíèé Áî`æèì çà`ïîâ³äÿì ùîäíÿ`.
À`íãåëå Áî`æèé, ì³é Õðàíè`òåëþ, ÿ ïðèº`äíóþ ñâîº` ïîêëîí³`ííÿ äî
òâî`ãî. Àì³`íü.
²ñóñ – Äîáðèé Ïàñòèð
«ß º Ïà`ñòèð äî`áðèé! Ïà`ñòèð äî`áðèé êëàäå` ñâîþ` äó`øó çà îâå`öü», –
òàê êîëè`ñü êàçà`â Òè, Áîæå`ñòâåííèé Ñïàñè`òåëþ. ² ñïðà`âä³, Òè –
Ïà`ñòèð äî`áðèé, Òè â³ääà`â ñâîº` æèòòÿ` çà îâå`öü. «Á³`ëüøî¿ ëþáî`â³
í³õòî` íå ìà`º çà òó, êîëè` õòî äó`øó ñâîþ` êëàäå` çà äðó`ç³â ñâî¿`õ». ² Òè
öå çðîáè`â, áî â³ääà`â æèòòÿ` íà`â³òü çà ñâî¿`õ âîðîã³`â. Òè ç³éøî`â ç
íåáå`ñ, çàëèøè`âøè òàì äåâ’ÿíî`ñòî äå`â’ÿòü ñâÿòè`õ îâå`öü – À`íãåë³â,
à ïðèéøî`â íà çå`ìëþ, ùîá ñïàñòè` îäíó` çàáëóêà`ëó â³âöþ` – ëþäñüêè`é ð³ä. Òè ïðîëè`â ñâîþ` Êðîâ çà íàñ, ùîá âè`ðâàòè íàñ ³ç çóá³`â
ïåêå`ëüíîãî âî`âêà; Òè ïðèâ³`â íàñ äî ñâî`ãî ñòà`äà – äî ñâÿòî`¿
Öå`ðêâè; Òè äàâ íàì ñâÿùå`íèê³â çà äóõî`âíèõ íàñòà`âíèê³â, À`íãåë³â
– çà íà`øèõ íåâè`äèìèõ Õðàíè`òåë³â; Òè íàïóâà`ºø íàñ ³ç äæåðåëà`
áëàãîäà`òåé Ñâÿòè`õ Òàéí; Òè äàâ íàì ñâîº` Ò³`ëî òà ñâîþ` Êðîâ ÿê
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`
¿æó
³ íàï³`é. Î, ÿê æå íàì íå áó`òè âäÿ`÷íèìè çà òàê³` áëàãîä³ÿ`ííÿ!
Îäíà`ê ÿê ÷à`ñòî ÿ áóâ íåâäÿ`÷íèé, ÿê ÷à`ñòî íå`õòóâàâ Òâîº`þ áëàãîäà`òòþ! Òè æ, êîëè` ÿ, íåðîçó`ìíèé, â³ääàëÿ`âñÿ â³ä Òå`áå, Òè éøî`â çà
ìíî`þ ³ ïðîñè`â, ùîá ÿ ïîâåðíó`âñÿ: «Ïîêà`éñÿ, ÷îìó` òè äîáðîâ³`ëüíî
õî`÷åø âìèðà`òè íàâ³`êè?» Òè âçÿâ ìåíå` íà ñâî¿` ïëå`÷³ é ìèëîñòè`âî
ïðèí³`ñ íàçà`ä äî ñòà`äà. Òâî¿` ðó`êè îá³éìà`ëè ìåíå`, ÿ æ íàâà`æèâñÿ
ñïî÷èâà`òè ïðè Òâî¿`ì Áî`æ³ì Ñå`ðö³, ÿ, ùî òàê ãëèáî`êî ïîðà`íèâ öå
ñïî`âíåíå ëþáî`â³ Ñå`ðöå. Ðîçêà`ÿâøèñü, ÿ íàáëèæà`þñÿ äî Òå`áå,
äî`áðîãî Ïà`ñòèðÿ â Ïðåñâÿò³`é ªâõàðè`ñò³¿. Î÷è`ñòè ìîº` ñå`ðöå â³ä
óñüî`ãî, ùî Òîá³` íå ïîäî`áàºòüñÿ, ³ â äóõî`âíèé ñïî`ñ³á óâ³éäè` äî
íüî`ãî. Îá³éìà`þ Òåáå` é íàâ³`êè áàæà`þ ç Òîáî`þ ç’ºäíà`òèñÿ. Íå äàé
ìåí³`` áó`äü-êîëè â³ä³éòè` â³ä Òå`áå. Àì³`íü.

Çàê³í÷åííÿ:
Ñëîâà`ìè ïðà`âåäíèêà Ñèìåî`íà: «Íè`í³ â³äïóñêà`ºø ñâîãî` ñëóãó`,
Âëàäè`êî, çã³`äíî ç³ ñâî¿`ì ñëî`âîì, ó ìè`ð³», – ÿ ïðîøó` Òåáå`, ²ñó`ñå: ó
Ïðåñâÿò³`é ªâõàðè`ñò³¿ äàðó`é Òâî¿`é ñâÿò³`é Êàòîëè`öüê³é Öå`ðêâ³
ìèð; â³ääàëÿ`é â³ä íå`¿ âñ³ ïîìè`ëêè òà º`ðåñ³; çâåëè`÷óé ¿¿,`` ñâîþ` Íàðå÷å`íó, ÿêó` Òè íàáó`â âëà`ñíîþ Êðî`â’þ. Çì³`öíþé ïðà`âåäíèõ,
çâ³ëüíè` äó`ø³ ç ÷èñòè`ëèùà ³ ïðèâåäè` âñ³õ ëþäå`é äî Öà`ðñòâà Òâîãî` Ïðåñâÿòî`ãî Ñå`ðöÿ. Àì³`íü.

×åòâåð
Ïðèâ³òàííÿ:
²ñó`ñå Õðè`ñòå, Áî`æå ì³é ³ Ñïàñè`òåëþ, ïðèñó`òí³é òóò ó Ïðåñâÿò³`é
ªâõàðè`ñò³¿! Òè ñàì êëè`÷åø íàñ: «Ïðèéä³`òü äî Ìå`íå âñ³». ß ïðèéøî`â â³äâ³`äàòè Òåáå`, ïîáó`òè ç Òîáî`þ ³ ç’ºäíà`òèñÿ ó ñâÿò³`é
ëþáî`â³. Ïðèíî`øó Òîá³` äàðè` Òâîº`¿ äîáðîòè`: ì³é ðî`çóì, ìîþ`
ïà`ì’ÿòü, âî`ëþ, óñ³` ñè`ëè ìîº`¿ äóø³` òà ìîãî` ò³`ëà.
Íàéìèë³`øà Ìà`òè, Ä³`âî Ìàð³`º, íåõà`é ìî¿` â³äâ³`äèíè ³ ìî¿` äàðè`
áó`äóòü ïðèº`ìí³ Òâîº`ìó Ñè`íîâ³. Àì³``íü.
²ñóñ – íàø Ë³êàð
«Íå çäîðî`â³ ïîòðåáó`þòü ë³`êàðÿ, à õâî`ð³», – òàê ñêàçà`â Òè, ²ñó`ñå.
² âæå áàãà`òî-áàãà`òî íåäó`æèõ îòðè`ìàëè Òâîþ` äîïîìî`ãó. Íà áàãàòüî`õ
Òè êëàâ ñâî¿` ðó`êè, ³ âñ³ âîíè` âèäó`æóâàëè. Òè çö³ëÿ`â ïàðàë³`òèê³â,
ñë³ïè`ì ïîâåðòà`â ç³ð, ãëóõè`ì – ñëóõ, í³ìè`ì – äàð ìî`âè. Àëå` Òè ðà`äøå
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` âàòè íå ò³ëà`, à äó`ø³ â³ä ãð³õà`. Ñà`ìå ïðî
ïðèéøî`â äî íàñ, àáè` çö³ëþ
Òå`áå ñêà`çàíî ö³ ñëîâà`: «Â³í ãð³`øíèê³â ïðèéìà`º ³ ðà`çîì ç íè`ìè ¿ñòü».
Îäíà`ê Òè, Áîæå`ñòâåííèé Ñïàñè`òåëþ, íå º ë³`êàðåì ëèøå` òèõ, õòî
æèâ êîëè`ñü, Òè º é íà`øèì íåáå`ñíèì ë³`êàðåì, àäæå` Òè ñêàçà`â: «ß ç
âà`ìè ïî âñ³ äí³ äî ê³íöÿ` â³`êó». Òè – Òîé ñà`ìèé ìèëîñå`ðäíèé ë³`êàð,
ùî õîäè`â êîëè`ñü ì³ñòà`ìè é ñå`ëàìè Ïàëåñòè`íè; Òè º òóò, ó Ïðåñâÿò³`é ªâõàðè`ñò³¿. Òè é òåïå`ð êà`æåø íàì: «Íå çäîðî`â³ ïîòðåáó`þòü
ë³`êàðÿ, à õâî`ð³. Ïðèéä³`òü äî Ìå`íå âñ³». Áîæå`ñòâåííèé Ñïàñè`òåëþ,
îñü ³ ÿ ïðèéøî`â â³äêðè`òè ïå`ðåä Òîáî`þ âñ³ ñëà`áêîñò³ ñâîº`¿ äóø³`.
Çì³öíè` ìåíå` é ç³ãð³`é ñâîº`þ áëàãîäà`òòþ. Äàé ñâ³`òëî ìî¿`ì î÷à`ì ³ ñëóõ
óâà`æíèé ìî¿`ì âó`õàì; äîçâî`ëü ìåí³`` âåñòè` ç Òîáî`þ ñâÿòó` ðîçìî`âó.
Ïîäà`é ìåí³`` ðó`êó äîïîìî`ãè, çì³öíè` ìîº` ñëàáêå` ò³`ëî, óä³ëè` êðàïëè`íó
ñâîº`¿ ñîëî`äêîñò³ é ïîâåäè` ìåíå` çà ñîáî`þ. Àì³`íü.

Çàê³í÷åííÿ:
Ïåðø í³æ ï³òè`, ÿ, ²ñó`ñå Õðè`ñòå, â³ääàþ`ñÿ Òâîº`ìó Ñå`ðöþ, ï’ÿòüî`ì
ðà`íàì Òâîãî` áîæå`ñòâåííîãî ò³`ëà é ïà`ëêî ìîëþ`ñÿ: Äó`øå Õðèñòî`âà,
îñâÿòè` ìåíå`. Ò³`ëî Õðèñòî`âå, ñïàñè` ìåíå`. Êðî`âå Õðèñòî`âà, íàï³`é
ìåíå`. Âî`äî ç áî`êó Õðèñòî`âîãî, îìè`é ìåíå`. Ñòðà`ñò³ Õðèñòî`â³, çì³öí³`òü ìåíå`. Äî`áðèé ²ñó`ñå, âè`ñëóõàé ìåíå`. Â ðà`íàõ Òâî¿`õ óêðè`é ìåíå`.
Íå äîçâî`ëü ìåí³`` â³ä Òå`áå â³ääàëè`òèñÿ. Ïå`ðåä âî`ðîãîì ëóêà`âèì çàõèñòè` ìåíå`. Â ñìå`ðòíó ãîäè`íó ïîêëè`÷ ìåíå`, ³ äîçâî`ëü ïðèéòè` äî
Òå`áå, ùîá ì³ã ç³ Ñâÿòè`ìè ñëà`âèòè Òåáå` íà â³`êè â³`÷í³. Àì³`íü.
Ïðîøó` Òåáå`, Íåïîðî`÷íà Ä³`âî Ìàð³`º: çàñòóïè`ñü çà ìå`íå ïå`ðåä
Ñè`íîì, áëàãà`þ÷è ïðî ñïàñ³`ííÿ ìîº`¿ äóø³`, à òàêî`æ ïðî çâ³`ëüíåííÿ á³`äíèõ äóø ³ç ÷èñòè`ëèùà, ïðî âñ³ ïîòðå`áè ñâÿòî`¿ Êàòîëè`öüêî¿
Öå`ðêâè, ïðî ïîêàÿ`ííÿ ãð³`øíèê³â òà ïðî ñïàñ³`ííÿ âñüîãî` ñâ³`òó.
À`íãåëå Áî`æèé, Õðàíè`òåëþ ì³é, ÿêî`ìó äîðó÷è`ëà ìåíå` áà`òüê³âñüêà ëþáî`â Âñåâè`øíüîãî, îõîðîíÿ`é ³ âåäè` ìåíå`. Àì³`íü.

Ï’ÿòíèöÿ
Ïðèâ³òàííÿ:
Âñåáëàãè`é Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå! ß ïðèéøî`â äî Òå`áå, ùîá ñìèðå`ííî ïðîñè`òè: íåõà`é ñè`ëà Òâîº`¿ ïîëóì’ÿ`íî¿ ëþáî`â³ â³ääàëè`òü
ìîº` ñå`ðöå â³ä óñüî`ãî çåìíî`ãî, ùîá ÿ áóâ ãîòî`âèé ïîìå`ðòè çàðà`äè
Òå`áå, íàñà`ìïåðåä äëÿ ìî`ãî ãð³õà` òà åãî¿`çìó, ÿê Òè çàðà`äè ìå`íå
çâî`ëèâ ïîìå`ðòè íà äå`ðåâ³ õðåñòà`.
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` ìîÿ` íàéìèë³`øà Ìà`òè! Âåäè` ìåíå` íè`í³ äî Òâî`ãî Ñè`íà.
Ìàð³º,
Íåõà`é Â³í ïîãëÿ`íå íà ìå`íå ìèëîñòè`âî ³ ïðèéìå` ìî¿` â³äâ³`äèíè.
Àì³`íü.
²ñóñ – íàøà ïîæèâà
Óñ³` íàä³`þòüñÿ íà Òå`áå, ²ñó`ñå, ³ Òè ãîäó`ºø ¿õ ó ñâ³é ÷àñ; Òè â³äêðèâà`ºø ñâîþ` ðó`êó é íàïî`âíþºø áëàãîñëîâå`ííÿì âñÿ`êå ñòâîð³`ííÿ.
Òè îæèâëÿ`ºø ðîñëè`íè íåáå`ñíîþ ðîñî`þ ³ âîëî`ãîþ çåìë³`. Òè
íàêà`çóºø ðîñòè` çåëå`íèì òðà`âàì ³ ãîäó`ºø çâ³`ð³â. ßêó` ð³çíîìàí³`òíó ¿`æó Òè, Áî`æå, äàâ ñâîº`ìó òâîð³`ííþ! Î, ÿêà` âåëè`êà Òâîÿ`
ùå`äð³ñòü! Àëå` ùå á³`ëüøå ÿ çàõî`ïëþþñü Òîáî`þ, êîëè` ïîäó`ìàþ,
ÿêî`þ ¿`æåþ Òè ãîäó`ºø ëþäñüêó` äó`øó, ùîá çì³öíè`òè ¿¿` äóõî`âíå
æèòòÿ`. «Íå õë³`áîì ñàìè`ì æè`òèìå ëþäè`íà, àëå` êî`æíèì ñëî`âîì,
ùî âèõî`äèòü ç Áî`æèõ óñò», – òàê íàâ÷à`ºø Òè. Ïàëêà` ìîëè`òâà
çì³`öíþº ³ íàñè`÷óº çãîëîäí³`ëó äó`øó. Àëå` íàéïðåêðà`ñí³øå òå, ùî
Òè ñàì õî`÷åø áó`òè íà`øîþ ïîæ`èâîþ, êàæó÷è`: «ß º õë³á æèâè`é,
ÿêè`é ç³éøî`â ç íå`áà; ÿêùî` õòî áó`äå ¿`ñòè öåé õë³á, æè`òèìå â³`÷íî.
Õë³á æå, ÿêè`é ß äàì, – öå Ìîº` ò³`ëî çàðà`äè æèòòÿ` ñâ³`òó! Àäæå` Ìîº`
ò³`ëî – ñïðà`âæíÿ ïîæè`âà, à Ìîÿ` êðîâ – ñïðà`âæí³é íàï³`é». Ãî`ñïîäè, ÿ â³`ðþ Òâî¿`ì ñëîâà`ì. ×îãî` íå çáàãíå` æî`äåí ëþäñüêè`é ðî`çóì,
òå ïîñòàíîâè`ëà Òâîÿ` ìó`äð³ñòü; ÷îãî` á í³ÿ`êå ëþäñüêå` ñå`ðöå íå
íàâà`æèëîñü ïîáàæà`òè, òå ïîäàðóâà`ëà Òâîÿ` ëþáî`â; ÷îãî` æî`äíà
ìîãó`òí³ñòü íå ââàæà`º çà ìîæëè`âå, òå çä³éñíè`ëà Òâîÿ` ñè`ëà. Òè ïåðåòâîðè`â õë³á ³ âèíî` ó ñâîº` Ò³`ëî ³ ñâîþ` Êðîâ, ùîá ãîäóâà`òè íè`ìè
äó`ø³. Ãî`ñïîäè, äÿ`êóþ Òîá³` çà öåé äàð! ßêà` âåëè÷å`çíà ñè`ëà â ö³é
¿`æ³! Òè êà`æåø: «Õòî ñïîæèâà`òèìå öåé õë³á, áó`äå æè`òè â³`÷íî».
Ðà`çîì ç³ ñâÿòî`þ Öå`ðêâîþ ÿ êàæó`: «Òè ç³ñëà`â íàì õë³á íåáå`ñíèé,
ÿêè`é ìî`æå äà`òè âñÿ`êó íàñîëî`äó». Öÿ íåáå`ñíà ¿`æà ºäíà`º íàñ ç
Òîáî`þ. Ñïîæèâà`þ÷è ö³ íåáå`ñí³ äàðè`, ìè ïåðåòâî`ðþºìîñü ó Òå`áå,
î ²ñó`ñå! ² âñå æ, ïðè÷àùà`þ÷èñü Òâî¿`õ Ñâÿòè`õ Äàð³`â, ÿ ÷à`ñòî
áóâà`þ íåóâà`æíèì, ëåäà`÷èì, õîëî`äíèì, áàéäó`æèì. Ïðîøó` Òåáå`,
Ñïàñè`òåëþ: ïðîæåíè` ç ìî`ãî ñå`ðöÿ âñå, ùî Òîá³` íå ïîäî`áàºòüñÿ.
Òè ñêàçà`â: «Ïðèéä³`òü äî Ìå`íå âñ³ ñòðó`äæåí³ òà îáòÿ`æåí³, – ³ ß
äàì âàì â³äïî÷è`íîê». Ïîãëÿ`íü: îñü ÿ ç ïîêî`ðîþ ïðèñòóïà`þ äî
Òå`áå. ßê îëå`íü ïðà`ãíå äî âî`äíèõ äæåðå`ë, òàê äóøà` ìîÿ` ïðà`ãíå äî
Òå`áå, Áî`æå. Àì³`íü.
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Çàê³í÷åííÿ:
²ñó`ñå, ÿ âæå éäó, àëå` ì³é äóõ çàëèøà`ºòüñÿ òóò. Íåõà`é ìîÿ` äóøà`
øóêà`º ëèøå` Òåáå`, Òåáå` ïðà`ãíå, ñëà`âèòü ò³`ëüêè Òåáå`. Àì³`íü.

Ñóáîòà
Ïðèâ³òàííÿ:
Â³òà`þ Òåáå`, ²ñó`ñå â Ïðåñâÿò³`é ªâõàðè`ñò³¿! ß ïðèéøî`â äî Òå`áå
âè`ÿâèòè ìîþ` ïîøà`íó, ìîþ` ëþáî`â äî Òå`áå òà âäÿ`÷í³ñòü. Òåáå`
ñëà`âëþ, ìîãî` Ãî`ñïîäà ³ Áî`ãà, Òåáå` ëþáëþ`, ìîº` íàéâè`ùå áëà`ãî.
Äÿ`êóþ Òîá³` çà òå, ùî Òè ïåðåáóâà`ºø òóò ó Ïðåñâÿò³`é ªâõàðè`ñò³¿
òà äîçâîëÿ`ºø ìåí³` â³äâ³`äóâàòè Òåáå`. Ìàð³`º, âåäè` ìåíå` äî Òâî`ãî
Ñè`íà, ââ³ðÿ`é ìåíå` Éîìó`. Àì³`íü.
²ñóñ – ìîÿ Ëþáîâ
«Áîã º ëþáî`â», – êà`æå àïî`ñòîë Éîà`í. Òè îäâ³`÷íî õîò³`â ñòâîðè`òè
ìåíå` é çðîáè`òè ó÷à`ñíèêîì Òâîº`¿ ñëà`âè ³ áëàæå`íñòâà. Êîëè` æ
÷å`ðåç ãð³õ íà`øèõ ïðå`äê³â óâå`ñü ëþäñüêè`é ð³ä ïîòðà`ïèâ ó âåëè`êó
ñêðó`òó, Òè ñàì, Áî`æèé Ñè`íó, ïðèéøî`â, «ùîá êî`æíèé, õòî â³`ðèòü
â Òå`áå íå çàãè`íóâ, àëå` ìàâ æèòòÿ` â³`÷íå». Òè ñòàâ ëþäè`íîþ,
âè`òåðï³â çàðà`äè íàñ áàãà`òî ñòðàæäà`íü ³ âìåð íà õðåñò³`. Òà öüîãî`
çàìà`ëî áóëî` Òâî¿`é ëþáîâ³: Òè çàëèøè`â íàì ñïî`ìèí ñâîº`¿
ëþáî`â³, ùî`áè ïîñò³`éíî áó`òè ì³æ ëþäüìè`, ùîá õðå`ñíó æå`ðòâó
ïðèíî`ñèòè áåçêðî`âíî ðà`çîì ³ç íà`ìè. Óâå`÷åð³ ïå`ðåä ñâîº`þ
Ìó`êîþ Òè äàâ Òâî¿`ì ó`÷íÿì ñâîº` Ò³`ëî é ñâîþ` Êðîâ ÿê ¿`æó ³ íàï³`é,
ï³ä âè`ãëÿäîì õë³`áà ³ âèíà`, ñêàçà`âøè ¿ì: «×èí³`òü öå íà Ì³é
ñïî`ìèí». Öèì Òè äàâ âëà`äó ñâÿùå`íèêàì ïåðåòâî`ðþâàòè õë³á ³
âèíî` ì³`ööþ Ñâÿòî`ãî Äó`õà ó Òâîº` Ò³`ëî ³ Êðîâ. Î, ÿêà` âåëè`êà Òâîÿ`
ëþáî`â äî íàñ! Àëå` ÿê ÷à`ñòî ÿ îáðàæà`â Òåáå`, î áåçìå`æíà Ëþáî`âå!
ß ùè`ðî êà`þñü ó öüî`ìó! Òîá³` â³ääàþ` ñâîº` ñå`ðöå, íåõà`é âîíî`
á’º`òüñÿ ëèøå` äëÿ Òå`áå. Áî`æå ì³é, ïðèéäè`, î÷è`ñòè ìîº` ñå`ðöå, çàïàëè` éîãî` ïî`ëóì’ÿì ñâîº`¿ ëþáî`â³, ïðèéäè` é îñåëè`ñÿ â ìåí³`.
Çíà`þ, ÿ íåäîñòî`éíèé, ùîá Òè ïðèéøî`â äî ìå`íå, àëå` íàä³`þñÿ íà
Òâîþ` áåçìå`æíó ëþáî`â òà ìèëîñå`ðäÿ. ß áëàãà`þ Òåáå`: óâ³éäè` äî
ìî`ãî ñå`ðöÿ â äóõî`âíèé ñïî`ñ³á. ß îá³éìà`þ Òåáå`, çà÷èíÿ`þ ó ñâîº`ìó
ñå`ðö³, ºäíà`þñÿ ç Òîáî`þ, ùîá ðà`çîì ç àïî`ñòîëîì Ïàâëî`ì ñêàçà`òè:
«Æèâó` âæå íå ÿ, à Õðèñòî`ñ æèâå` â ìåí³`». Ó Òâî¿`é ëþáî`â³ ÿ õî`÷ó
æè`òè, ó Òâî¿`é ëþáî`â³ õî`÷ó ïîìå`ðòè. Àì³`íü.
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Çàê³í÷åííÿ:
Äÿ`êóþ Òîá³`, Õðè`ñòå Ãî`ñïîäè, çà áëàãî`äàòü â³äâ³`äèí. ß äó`æå
ö³íó`þ ö³ õâèëè`íè ïåðåáóâà`ííÿ ç Òîáî`þ. Äÿ`êóþ, ùî Òè ìèëîñòè`âî âè`ñëóõàâ ìåíå`. Çàëèøà`éñÿ â ìî¿`õ äóìêà`õ, ó ìîº`ìó ñå`ðö³, â
ìî¿`é äóø³`, îõîðîíÿ`é ìåíå`.
Î Ìà`òè ìîãî` Ãî`ñïîäà! Âåäè` ìåíå`, ùîá ÿ íå ç³éøî`â ç ³`ñòèííîãî øëÿ`õó. Äîïîìîæè` ìåí³` ä³éòè` äî ²ñó`ñà, Ïà`ñòèðÿ é Äðó`ãà ìîº`¿
äóø³`. Ñâÿòè`é À`íãåëå-Õðàíè`òåëþ, íå çàëèøà`é ìåíå`. Àì³`íü.

Íåä³ëÿ
Ïðèâ³òàííÿ:
²ñó`ñå Õðè`ñòå, ÿ ïðèéøî`â â³äâ³`äàòè Òåáå`, â³äêðè`òè ïå`ðåä Òîáî`þ
ñâîº` ñå`ðöå. Ïîãëÿ`íü íà ìå`íå ìèëîñòè`âî, çâåðíè`ñü äî ìî`ãî ñå`ðöÿ,
çì³öíè` ìîþ` ñëàáêó` äó`øó ñâîº`þ íåáå`ñíîþ áëàãîäà`òòþ. Î Ìàð³`º,
ìîëè`ñü çà íàñ. Àì³`íü.
²ñóñ – Íàðå÷åíèé ìîº¿ äóø³
Â³òà`þ Òåáå`, Âîëî`äàðþ ìîº`¿ äóø³.`` Òè, ²ñó`ñå, – ìîÿ` ðà`ä³ñòü ³ ìîÿ`
âò³`õà. Ç íåòåðï³`ííÿì ÿ ÷åêà`â íà öþ õâèëè`íó, ùîá â³äêðè`òè ïå`ðåä
Òîáî`þ ñâîº` ñå`ðöå é äîâåñòè` Òîá³` ñâîþ` ëþáî`â. Òè, ²ñó`ñå, – ëþáî`â
ìîãî` ñå`ðöÿ; ÿ íå ìà`þ ñïî`êîþ, êîëè` íå ìà`þ â ñå`ðö³ Òåáå`. Âñå ã³ðêå`
ñîëî`äøàº, âñå òÿæêå` ëå`ãøàº, êîëè` çãà`äóþ Òåáå`. Îäè`í ëèøå` ó
ìå`íå á³ëü: ÿ íå ìî`æó ïîñò³`éíî ïåðåáóâà`òè ç Òîáî`þ.
²ñóñ: Äå òè, òàì ³ ß á³`ëÿ òå`áå; â Ìåí³` òè æèâå`ø ³ ïåðåáóâà`ºø,
òè î÷è`ìà äóø³` áà`÷èø Ìåíå` ÿê Áî`ãà ³ ÿê ëþäè`íó â Ïðåñâÿò³`é
ªâõàðè`ñò³¿. ß ÷ó`þ òâî¿` ñëîâà`, áà`÷ó òâî¿` â÷è`íêè, çàãëÿäà`þ äî
òâî`ãî ñå`ðöÿ; ß çíà`þ, ùî òè äó`ìàºø, ÷îãî` áàæà`ºø, çà ÷èì
ç³òõà`ºø. Õî÷ áè ÿê äàëå`êî â³ä Ìå`íå òè áóâ, ìî`æåø ç’ºäíà`òèñÿ ç³
Ìíî`þ, ïðè÷àñòè`âøèñü Ñâÿòè`õ Òàéí. ß íîøó` òåáå` ó ñâîº`ìó
ñå`ðö³, æèâó` ó òâîº`ìó ñå`ðö³; òè – Ì³é, à ß – òâ³é.
Äóøà: ²ñó`ñå, ÿ áà`÷ó Òåáå` â óñüî`ìó, áî Òè – Ñè`ëà, ùî îæèâëÿ`º
òâîð³`ííÿ. Â ïå`ðøîìó ïðî`ìåí³ ñî`íöÿ ÿ áà`÷ó â³`äáëèñê Òâîãî`
`` í³õ ñó`ò³íêàõ áà`÷ó â³`äáëèñê Òâîº`¿ ëþáî`â³. Íåáåñà`
ñÿ`éâà, ó âå÷³ð
ðîçïîâ³äà`þòü ïðî ñëà`âó Òâîþ`, çî`ð³ îñï³`âóþòü Òâîþ` âå`ëè÷. Ó
øó`ì³ â³`òðó ÿ ÷ó`þ Òâîþ` ëà`ã³äíó ìî`âó, â áó`ð³ é ãðî`ì³ – ñè`ëó Òâîãî`
ãî`ëîñó. Íåáå`ñí³ õìà`ðè – öå Òâî¿` ïîñëè`, âîíè` â³òà`þòü íàñ â³ä
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Òâî`ãî ²`ìåí³. Êâ³`òè äóõìÿí³`þòü àðîìà`òàìè Òâî¿`õ ïà`õîù³â, à ïòàøè`íèé õîð ñï³âà`º Òîá³` õâàëó`. Âñÿ ïðèðî`äà ãîâî`ðèòü ìåí³` ïðî
Òå`áå é íàïî`âíþº ìîº` ñå`ðöå çàõî`ïëåííÿì, âäÿ`÷í³ñòþ ³ ëþáî`â’þ.
À îñîáëè`âî äèâîâè`æíå é ïðåêðà`ñíå òå, ùî, ÿê êîëè`ñü íà çåìë³`,
òàê ³ òóò, Òè ïåðåáóâà`ºø ó Ïðåñâÿò³`é ªâõàðè`ñò³¿. Î, ÿêà âåëè÷å`çíà ðà`ä³ñòü íàïî`âíþº ìîº` ñå`ðöå, áî ìåí³`, ÿê Ìàãäàëè`í³, ìî`æíà
`` í³ã, ÿê ñâÿòî`ìó Éîà`íó, ìî`æíà ñïî÷èâà`òè íà
ñèä³`òè á³`ëÿ Òâî¿õ
`
Òâî¿õ ãðó`äÿõ; áî ÿ ìî`æó áðà`òè ó`÷àñòü ó Òâî¿`é Òà`éí³é Âå÷å`ð³, ï³ä
÷àñ ÿêî`¿ ÿ ÷ó`þ Òâî¿` ñëîâà`: «Áåð³`òü, ¿`æòå, öå º Ò³`ëî Ìîº`». Çàïàëè`
ìîº` ñå`ðöå ñâîº`þ Áî`æîþ ëþáî`â’þ; ñïàëè` âñå, ùî Òîá³` â íüî`ìó íå
ïîäî`áàºòüñÿ. Îñåëè`ñÿ â ìîº`ìó ñå`ðö³, ç’ºäíà`é ìåíå` ç ñîáî`þ, ùîá ÿ
ì³ã ñêàçà`òè: «ß çíàéøî`â Òîãî`, êîãî` ïîëþáè`ëà äóøà` ìîÿ`».
Ñëà`âà, ïîøà`íà òà ëþáî`â ²ñó`ñîâîìó Ñå`ðöþ â Ïðåñâÿòî`ìó
Òà`¿íñòâ³! Àì³``íü.

Çàê³í÷åííÿ:
Î ²ñó`ñå! ß ëþáëþ` Òåáå` âñ³ì ñå`ðöåì. ß êà`þñü ó òî`ìó, ùî ÷à`ñòî îáðàæà`â Òâîþ` áåçìå`æíó ëþáî`â. ß íå õî`÷ó á³`ëüøå çíåâàæà`òè Òåáå`.
Â³ääàþ` Òîá³` ñâîº` ò³`ëî ³ ñâîþ` äó`øó. Âñå, ùî ÿ ðîáëþ`, íåõà`é ïðîñëàâëÿ`º Òåáå`. Â³ääàþ` Òîá³` âñ³õ ìî¿`õ ð³`äíèõ, äðó`ç³â ³ âîðîã³`â, óñ³`õ
òèõ, õòî ïðîñè`â ìåíå` ïîìîëè`òèñÿ çà íèõ, à îñîáëè`âî äó`ø³ â ÷èñòè`ëèù³. Ïðåñâÿòà` Ä³`âî Ìàð³`º, Ìà`òè ìîÿ`! Â³ääà`é ìåíå` Òâîº`ìó
Ñè`íîâ³, ï³êëó`éñÿ ïðî ìå`íå, ìîëè`ñÿ çà ìå`íå ³ çà âñ³õ, êîãî` ÿ â³ääà`â
Ïðåñâÿòî`ìó Ñå`ðöþ ²ñó`ñà. Àì³`íü.
Ç’ºäíàííÿ ç ²ñóñîì ó ªâõàðèñò³¿
²ñó`ñå, æåðòî`âíèé À`ãí÷å, ºäíà`þñÿ ç Òîáî`þ, æå`ðòâóþ ñåáå` ðàçîì ³ç
Òîáî`þ. ß õîò³`â áè çàáó`òè ñåáå`, ùîá äó`ìàòè ò³`ëüêè ïðî Òå`áå; ÿ
õîò³`â áè áó`òè çàáó`òèì ³ ïîãî`ðäæåíèì ç ëþáî`â³ äî Òå`áå. ß õî`÷ó,
ùîá ò³`ëüêè Òè ìåíå` ðîçóì³`â ³ ëþáè`â. Õî`÷ó ìîâ÷à`òè ³ ÷ó`òè ëèøå`
Òåáå` îäíî`ãî. Õî`÷ó â³äìî`âèòèñÿ â³ä ñå`áå ³ ïî`âí³ñòþ çàíó`ðèòèñÿ â
Òîá³``. Òè îäè`í ïîâè`íåí æè`òè â ìåí³.`` Òîá³` ïåðåäàþ` äóõ ì³é, ùîá
Òè îñâÿòè`â éîãî`; ñå`ðöå ìîº`, ùîá Òè âîëîä³``â íèì; âî`ëþ, ùîá Òè
çì³öíè`â ¿¿`; ìîº` íåëåãêå` ñòàíî`âèùå, ùîá Òè ïîëå`ãøèâ éîãî`; äó`øó
³ ò³`ëî ìîº`, ùîá Òè íàñè`òèâ ¿õ.
Ñå`ðöå ²ñó`ñà ìîãî` â Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³, Êðîâ Òâîÿ` – öå æèòòÿ` ìîº`¿ äóø³`. Íå õî`÷ó ÿ á³`ëüøå æè`òè ñàì. Òè îäè`í ïîâè`íåí æè`òè
â ìåí³`. Àì³`íü. (Ëåâ XIII)
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МОЛИТОВНЕ ПРИГОТУВАННЯ ДО СВЯТОЇ МЕСИ
Áî`æå, ÿ ñòîþ` ïå`ðåä Òîáî`þ, ñõâèëüî`âàíèé ³ çáåíòå`æåíèé Òâîº`þ
íåçáàãíå`ííîþ ëþáî`â’þ ³ âåëè`÷÷þ. Íå äî`ñèòü Òîá³` áóëî` âìå`ðòè
çà ìå`íå. Òè ùå âñòàíîâè`â Ïðåñâÿòå` òà`¿íñòâî ªâõàðè`ñò³¿, ùîá ó
òàêè`é ñïî`ñ³á ö³ëêî`ì â³ääà`òèñÿ ìåí³` é óâ³éòè` â ìîþ` äó`øó. Òè,
Ãî`ñïîäè, ñòàâ òè`õèì ³ ïîê³`ðíèì, àáè` ò³`ëüêè ç’ºäíà`òèñÿ ç³ ìíî`þ.
Ìîãó`òí³ñòü ïðèõî`äèòü äî ñëà`áêîñò³, ëþáî`â – äî ãð³`øíèêà, íå`áî –
äî ì³çå`ðíî¿ çåìíî`¿ ïèëè`íêè. Áî`æå, ÿê æå ÿ Òîá³` çà âñå öå äÿ`êóâàòèìó? Â³ääàþ` Òîá³` ìîº` ñå`ðöå. Ò³`ëüêè Òè çíà`ºø, íàñê³`ëüêè âîíî`
íåçäà`òíå äî âäÿ`÷íîñò³. Ïðèéìè` ìîþ` ëþáî`â, õî÷à` âîíà` íåñòà`ëà,
çì³`ííà, ì³íëè`âà. Î÷è`ñòè ¿¿` ëþáî`â’þ ñâîãî` Ïðåñâÿòî`ãî Ñå`ðöÿ,
íàïî`âíè ñâîº`þ ìîãó`òí³ñòþ, îòî÷è` ñÿ`éâîì ñâî¿`õ íåáå`ñíèõ äàð³`â.
Íàâ÷è` ã³`äíî ïðîñëàâëÿ`òè Òåáå` ìîº`þ ìîëè`òâîþ ³ ã³`äíî ïðèéìà`òè
Òåáå` â ñå`ðö³. ß çíà`þ, ùî ò³`ëüêè â Òîá³` ïðèíåñó`òü ïë³ä ì³é á³ëü ³
ìîº` ñòðàæäà`ííÿ, ìî¿` ðà`äîñò³ é êî`æíà õâèëè`íà æèòòÿ`. Àì³`íü.
Ìîëèòâà ïåðåä ñâÿòèì Ïðè÷àñòÿì
`
Â³ðóþ, Ãî`ñïîäè, ³ ñïîâ³`äóþ, ùî Òè – âî³`ñòèíó Õðèñòî`ñ, Ñèí Áî`ãà
æèâî`ãî, ÿêè`é ïðèéøî`â ó ñâ³ò ñïàñòè` ãð³`øíèê³â, ïå`ðøèé ç ÿêè`õ –
ÿ. Íà Òà`éíó Òâîþ` âå÷å`ðþ, Ñè`íó Áî`æèé, íè`í³ ìåíå`, ïðè÷à`ñíèêà,
ïðèéìè`, áî âîðîãà`ì Òâî¿`ì ÿ òà`éíè íå ðîçïîâ³`ì ³ ïîö³ëó`íêó íå
äàì Òîá³`, ÿê Þ`äà, àëå` ÿê Äî`áðèé Ðîçá³`éíèê ñïîâ³äà`þñÿ Òîá³`:
Ïîì’ÿíè` ìåíå`, Ãî`ñïîäè, êîëè` ïðèéäå`ø ó Öà`ðñòâî Òâîº`.
Ïîì’ÿíè` ìåíå`, Âëàäè`êî, êîëè` ïðèéäå`ø ó Öà`ðñòâî Òâîº`.
Ïîì’ÿíè` ìåíå`, Ñâÿòè`é, êîëè` ïðèéäå`ø ó Öà`ðñòâî Òâîº`.
Íåõà`é íå íà ñóä ³ íå íà îñó`äæåííÿ ìåí³` áó`äå ïðè÷à`ñòÿ ñâÿòè`õ
Òâî¿`õ òàéí, Ãî`ñïîäè, à íà çö³`ëåííÿ äóø³` òà ò³`ëà.
Áî`æå, ìèëîñòè`âèé áóäü ìåí³`, ãð³`øíîìó.
Áî`æå, î÷è`ñòè ìåíå` â³ä ãð³õ³`â ³ ïîìè`ëóé ìåíå`.
Áåç ÷èñëà` íàãð³øè`â ÿ, Ãî`ñïîäè, ïðîñòè` ìåíå`. Àì³`íü.
Ïåðåä ñâÿòèì Ïðè÷àñòÿì
Â³ðà: Î ì³é ²ñó`ñå! Â³`ðóþ â óñå`, ùî ÿâè`â Òè â îäêðîâå`íí³ ³ ÷îìó`
íàâ÷à`º Òâîÿ` ñâÿòà` Öå`ðêâà. Îñîáëè`âî â³`ðóþ â òå, ùî Òè âî³`ñòè`
íó, ä³`éñíî ³ ñó`òí³ñíî, ò³ëîì
³ äóøå`þ, â áîæå`ñòâåííîñò³ òà ëþ`äÿ`
íîñò³ ñâî¿é, ïåðåáóâà`ºø ó Ïðåñâÿòî`ìó Òà`¿íñòâ³ â³`âòàðÿ. Â³`ðóþ â
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óñå` öå, áî Òè, î â³÷íà
²`ñòèíî, ñàì â³äêðè`â öå íàì. Ï³äòðè`ìàé æå
ìåíå` â ³`ñòèíí³é â³`ð³!
Íàä³ÿ: Î ì³é ²ñó`ñå! Õî÷ ÿ ³ íå ã³`äíèé çóñòð³`òèñÿ ç Òîáî`þ, ìî¿`ì
Ãî`ñïîäîì ³ Áî`ãîì, àëå`, ïîêëàäà`þ÷èñü íà íåñê³í÷å`ííå ìèëîñå`ðäÿ
Òâîº`, ñïîä³âà`þñÿ, ùî Òè íå â³äêè`íåø ìåíå` â³ä Òâî`ãî ñâÿòî`ãî
ñòî`ëó, àëå` ÷å`ðåç ñïîæèâà`ííÿ Ïðåñâÿòè`õ Ò³`ëà ³ Êðî`â³ Òâîº`¿ çàëó`÷èø ìåíå` äî â³`÷íîãî æèòòÿ`. Ñïîä³âà`þñÿ íà öå, áî Òè ñàì, î Áî`æå
ìèëîñå`ðäíèé ³ â³`ðíèé, óñå` öå ïðîâ³ñòè`â. Óêð³ïè` æ ìåíå` â ö³é íàä³`¿.
Ëþáîâ: Î ì³é ²ñó`ñå! Ëþáëþ` Òåáå` íàä óñå` â³ä ïîâíîòè` ñå`ðöÿ, áî
Òè ì³é Ãîñïî`äü ³ Ñïàñè`òåëü, ìîº` íàéâè`ùå áëà`ãî ³ ìîº` âñå.
Ç ëþáî`â³ äî Òå`áå ëþáëþ` òàêî`æ óñ³`õ áëè`æí³õ ìî¿`õ, ÿê ñàìî`ãî ñåáå`,
áî Òè, î ñïî`âíåíèé ëþáî`â³ Ñïàñè`òåëþ, ñàì òàê çâåë³`â. Î, ïðèìíî`æ ó ìåí³` öþ ñâÿòó` ëþáî`â!
Ðîçêàÿííÿ: Î ì³é ²ñó`ñå! Ç ÷è`ñòî¿ ëþáî`â³ äî Òå`áå, â³ä ïîâíîòè`
ñå`ðöÿ íåíà`âèäæó âñå òå ³ â³äð³êà`þñÿ â³ä óñüî`ãî òî`ãî, ÷èì ÿ ïðî`òÿãîì æèòòÿ` ìîãî` îáðà`çèâ Òåáå`, î íàéâè`ùå ³ óëþ`áëåíå áëà`ãî ìîº`.
Ïðàãíåííÿ: Î ì³é ²ñó`ñå! ßê òó`æèòü ïî Òîá³` äóøà` ìîÿ`! Ïðèéäè`
æ ó ìîº` ñå`ðöå, ìîÿ` ðîçðà`äî, ìîº` íàéâè`ùå áëà`ãî, ìîº` âñå. Øóêà`é
ìåíå` ³ ç’ºäíà`éñÿ ç³ ìíî`þ, ùîá ÿ çàâæäè` çàëèøà`âñÿ îäíè`ì ö³`ëèì
³ç Òîáî`þ.
Ñìèðåííÿ: Î ì³é ²ñó`ñå! Õòî ÿ òàêè`é, ùî`áè çâà`æèòèñÿ ï³ä³éòè`
äî Òâî`ãî ñâÿòî`ãî ñòî`ëó? Î ì³é Áî`æå, ÿ íå äîñòî`éíèé ïðèéíÿ`òè ó
ñâîº` ãð³`øíå ñå`ðöå Òåáå`, íàéâè`ùîãî Ãî`ñïîäà íå`áà ³ çåìë³`. Àëå`
ñêàæè`, ì³é ²ñó`ñå, ëèøå` ñëî`âî, ³ îäó`æàº äóøà` ìîÿ`. Àì³`íü.
Ìîëèòâà ñâ. Àìâðîñ³ÿ
`
Î äî`áðèé Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, îñü ÿ, ãð³øíèê,
íå ïîêëàäà`þ÷èñü
íà ñâî¿` çàñëó`ãè, à äîâ³ðÿ`þ÷è ëèøå` Òâîº`ìó ìèëîñå`ðäþ ³ äîáðîò³,` ç
áëàãîãîâ³`ííÿì ³ òðå`ïåòîì ï³äõî`äæó äî ñòî`ëó Òâîº`¿ íàéñîëî`äøî¿
òðà`ïåçè. Àäæå` ìîº` ñå`ðöå ³ ò³`ëî çàïëÿìî`âàí³ áàãàòüìà` ïðîâè`íàìè, ÿ
íå ñòåð³`ã ïè`ëüíî ìî¿`õ äóìî`ê ³ ÿçèêà`. Òîìó`, î äî`áðèé Áî`æå, âåëè`÷íà
ñè`ëî, ÿ, íåùà`ñíèé ó ñâî¿`õ á³``äàõ, ïðèá³ãà`þ äî Òå`áå – äæåðåëà` ìèëîñå`ðäÿ, ïîñï³øà`þ äî Òå`áå, ùî`áè çö³ëè`òèñü, ³ øóêà`þ Òâîº`¿ îï³`êè, ³
Òîãî`, ïå`ðåä êèì ÿ íåñïðîìî`æíèé âñòî`ÿòè, ÿêùî` áó`äå Ñóääå`þ, ÿ
ãà`ðÿ÷å ïðà`ãíó ìà`òè Ñïàcè`òåëåì.
Òîá³`, Ãî`ñïîäè, ÿ â³äêðèâà`þ ñâî¿` ðà`íè ³ âèçíàþ` Òîá³` ì³é
ñî`ðîì. ß áà`÷ó áå`çë³÷ ìî¿`õ ãð³õ³`â òà âàæêè`õ ïðîâè`í, ³ ìåíå` îãîð-
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òà`º ñòðàõ, àëå` ÿ óïîâà`þ íà Òâîº` ìèëîñå`ðäÿ, ÿêå` íå çíà`º ìåæ. Ïîãëÿ`íü, Î`ò÷å, íà ìå`íå î÷è`ìà ñâîãî` ìèëîñå`ðäÿ; çãëÿ`íüñÿ íà`ä³
ìíîþ, Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Öà`ðþ â³`÷íîñò³, ÿêè`é º Áî`ãîì ³
ëþäè`íîþ, ÿêè`é áóâ ðîçï’ÿ`òèé çàðà`äè ñïàñ³`ííÿ ëþäå`é. Âè`ñëóõàé
ìåíå`, áî óïîâà`þ íà Òå`áå: ïîìè`ëóé ìåíå`, ñïî`âíåíîãî ãèäî`ò ³
ãð³õ³`â, àäæå` äæåðåëî` Òâîº`¿ ìè`ëîñò³ í³êî`ëè íå âèñèõà`º.
Â³òà`é æå, ñïàñå`ííà æå`ðòâî, ïðèíå`ñåíà çà ìå`íå òà çà âñ³õ
ëþäå`é íà äå`ðåâ³ õðåñòà`! Â³òà`é æå, î íàéäîðîãîö³`íí³øà Êðo`âå, ùî
ïëè`íåø ³ç ðàí ìîãî` ðîç³ï’ÿ`òîãî Ãî`ñïîäà ²ñó`ñà Õðèñòà` ³ îáìèâà`ºø ãð³õè` âñüîãî` ñâ³`òó. Çãëÿ`íüñÿ, î Ãî`ñïîäè, íàä ñâî¿`ì
òâîð³`ííÿì, ÿêå` Òè â³äêóïè`â ñâîº`þ Êðî`â’þ.
Ðîçêà`þþñÿ, ùî çãð³øè`â, ³ ïðà`ãíó âè`ïðàâèòè òå, ùî ÿ ñêî¿`â.
Ìèëîñòè`âèé Î`ò÷å, â³ääàëè` â³ä ìå`íå âñþ ìîþ` íåïðàâå`äí³ñòü ³
ãð³õè`, ùîá, î÷è`ùåíèé äóøå`þ ³ ò³`ëîì, ÿ óäîñòî`¿âñÿ ïðèéíÿ`òè ñâÿòà`ÿ ñâÿòè`õ.
Â÷èíè`, ùîá öÿ ñâÿòà` æå`ðòâà Òâîãî` Ò³`ëà ³ Êðî`â³, ÿêî`þ ÿ, íåäîñòî`éíèé, áàæà`þ íàñèòè`òèñÿ, ñòà`ëà äëÿ ìå`íå â³äïó`ùåííÿì
ãð³õ³`â, äîñêîíà`ëèì î÷è`ùåííÿì ³ç ïðîâè`í, ðîçïîðî`øåííÿì çëèõ
äóìî`ê, â³äíî`âëåííÿì äî`áðèõ ïî÷óòò³`â, ñïàñå`ííèì äæåðåëî`ì
óãî`äíèõ Òîá³` â÷è`íê³â ³ íàä³`éíèì çà`õèñòîì äëÿ äóø³` ³ ò³`ëà ïðî`òè
âîðî`æèõ òåíå`ò. Àì³`íü.
Ìîëèòâà ñâ. Òîìè Àêâ³íñüêîãî ïåðåä ñâÿòèì Ïðè÷àñòÿì
`
Âñåìîãó`òí³é â³÷íèé
Áî`æå, îñü ÿ ïðèõî`äæó äî òà`¿íñòâà Òâîãî`
ªäèíîðî`äíîãî Ñè`íà, Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`. ß ïðèõî`äæó
äî íüî`ãî, ÿê õâî`ðèé äî ë³`êàðÿ æèòòÿ`, ÿê íå÷è`ñòèé äî äæåðåëà`
ìèëîñå`ðäÿ, ÿê ñë³ïè`é äî ñâ³`òëà â³`÷íî¿ ÿ`ñíîñò³, ÿê óáî`ãèé ³ æåáðà`ê äî Ãî`ñïîäà íå`áà ³ çåìë³`.
ß áëàãà`þ, ùîá Òè ó ñâî¿`é áåçìå`æí³é ùå`äðîñò³ âè`ë³êóâàâ ìåíå`
â³ä ñëà`áêîñò³, îáìè`â ìîþ` ãèäî`òó, ïðîñâ³òëè`â ñë³ïîòó`, âè`â³â ç³
çëè`äí³â, ïðèêðè`â î`äÿãîì ìîþ` íàãîòó`, ùîá ÿ ì³ã ñïîæè`òè Õë³á
À`íãåë³â – Öàðÿ` öàð³`â ³ Ãî`ñïîäà óñ³`õ âîëî`äàð³â – ç òàêî`þ
ïîøà`íîþ ³ ñìèðå`ííÿì, êàÿòòÿ`ì òà ïîáî`æí³ñòþ, ç òàêî`þ íåïîðî`÷í³ñòþ ³ â³`ðîþ, ç òàêè`ì áëàãîãîâ³`ííÿì ³ òðå`ïåòîì, ÿê öüîãî`
âèìàãà`º ìîº` ñïàñ³`ííÿ.
Â÷èíè`, ïðîøó`, ùîá ÿ ïðèéíÿ`â íå ò³`ëüêè çî`âí³øí³é çíàê
òà`¿íñòâà Ãîñïî`äíüîãî Ò³`ëà ³ Êðî`â³, àëå` éîãî` ³ñòî`òó òà ì³öü. Î âñå-
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ìèëîñòè`âèé Áî`æå, äàé ìåí³` òàê ïðèéíÿ`òè Ò³ëî
Òâîãî` ªäèíîðî`äíîãî Ñè`íà, íà`øîãî Ãî`ñïîäà ²ñó`ñà Õðèñòà`, ÿêå` Â³í îòðè`ìàâ
â³ä Ä³`âè Ìàð³`¿, ùîá ÿ ì³ã áó`òè âò³`ëåíèé ó Éîãî` ì³ñòè`÷íå Ò³`ëî
³ çàðàõî`âàíèé äî Éîãî` ÷ëå`í³â.
Î íàéóëþ`áëåí³øèé Î`ò÷å, äîçâî`ëü ìåí³` â³`÷íî ñïîãëÿäà`òè áåç
çàñëî`íè ëèê Òâîãî` âîçëþ`áëåíîãî Ñè`íà, ÿêî`ãî, óêðè`òîãî, áàæà`þ
ïðèéíÿ`òè ï³ä ÷àñ ñâî`ãî çåìíî`ãî ïàëî`ìíèöòâà. Êîòðè`é ç Òîáî`þ
æèâå` ³ öàðþ`º íà â³`êè â³`÷í³. Àì³``íü.

МОЛИТВИ ПОДЯКИ ПІСЛЯ СВЯТОЇ МЕСИ
Ìîëèòâà äî Ä³âè Ìàð³¿ ï³ñëÿ Ñâÿòîãî Ïðè÷àñòÿ
`
Î Ìàð³º, Ïðåñâÿòà` Ä³``âî ³ Ìà`òè, îñü ÿ ïðèéíÿ`â Òâîãî` âîçëþ`áëå` ïðå÷è`ñò³ì ëî`í³, ÿêî`ãî Òè ïîíîãî Ñè`íà, ÿêî`ãî Òè çà÷àëà` ó ñâî¿ì
ðîäè`ëà, ãîäóâà`ëà ³ ïðèãîðòà`ëà äî ñå`áå. Ç³ ñìèðå`ííÿì ³ ëþáî`â’þ ÿ
â³ääàþ` Òîá³` Òîãî`, ÷èÿ` ïðèñó`òí³ñòü íàïî`âíþâàëà Òåáå` íàéá³``ëüøèì ùà`ñòÿì ³ ðà`ä³ñòþ, ùîá Òè âçÿëà` Éîãî` ó ñâî¿` îá³`éìè ³
ëþáè`ëà ñâî¿`ì ñå`ðöåì. ß ïðèíî`øó Éîãî` Âñåâè`øí³é Òð³`éö³ ÿê
âè`ÿâ íàéá³`ëüøîãî Áî`æîãî êó`ëüòó, à òàêî`æ íà Òâîþ` ÷åñòü ³ ñëà`âó
òà çà ïîòðå`áè ìî¿` ³ âñüîãî` ñâ³`òó.
Ïðîøó` Òåáå`, î äî`áðà Ìà`òè, âè`áëàãàé äëÿ ìå`íå ïðî`ùåííÿ
ãð³õ³`â, ùå`äðó áëàãîäà`òü, ùîá ÿ ùå ðåâí³`øå ñëóæè`â Õðèñòî`â³, ³
áëàãîäà`òü îñòàòî`÷íó, ùîá ÿ ðà`çîì ³ç Òîáî`þ ì³ã ïðîñëàâëÿ`òè
Éîãî` ïîâ³``êè. Àì³`íü.
Ìîëèòâà äî ðîçï’ÿòîãî Õðèñòà
Î âñåáëàãè`é ³ íàéñîëî`äøèé ²ñó`ñå, îñü ÿ ïðåêëîíÿ`þ ñâî¿` êîë³`íà
ïå`ðåä Òâî¿`ì ëèöå`ì ³ áëàãà`þ, ùîá Òè âëèâ ó ìîº` ñå`ðöå æèâ³` ïî÷óòòÿ` â³`ðè, íàä³`¿ òà ëþáî`â³, à òàêî`æ ùè`ðå ðîçêà`ÿííÿ ó ìî¿`õ
ãð³õà`õ ³ ñè`ëüíå ïðà`ãíåííÿ çì³íè`òè æèòòÿ`. Îòî`æ ³ç ñå`ðöåì, ïåðåïî`âíåíèì âåëè`êèì ïî÷óòòÿ`ì òà áî`ëåì, ÿ â óÿ`â³ ñïîãëÿäà`þ
Òâî¿` ï’ÿòü ðàí ³ çàíó`ðþþñÿ â íèõ äó`ìêîþ, ïàì’ÿòà`þ÷è ïðî òå,
âñåáëàãè`é ²ñó`ñå, ùî ùå ïðîðî`ê Äàâè`ä âêëàâ ó Òâî¿` âóñòà` òàê³`
ñëîâà`: “Ïðîáè`ëè ðó`êè ³ íî`ãè Ìî¿,`` ïîðàõóâà`ëè óñ³` Ìî¿`` êî`ñò³” (Ïñ
22, 17-18).
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Äóøå Õðèñòîâà
Äó`øå Õðèñòî`âà, îñâÿòè` ìåíå`.
Ò³`ëî Õðèñòî`âå, ñïàñè` ìåíå`.
Êðî`âå Õðèñòî`âà, íàï³`é ìåíå`.
Âî`äî ç áî`êó Õðèñòî`âîãî, îìè`é ìåíå`.
Ñòðà`ñò³ Õðèñòî`â³, çì³öí³`òü ìåíå`.
Äî`áðèé ²ñó`ñå, âè`ñëóõàé ìåíå`.
Â ðà`íàõ Òâî¿`õ óêðè`é ìåíå`.
Íå äîçâî`ëü ìåí³` â³ä Òå`áå â³ääàëè`òèñÿ.
Ïå`ðåä âî`ðîãîì ëóêà`âèì çàõèñòè` ìåíå`.
Â ñìå`ðòíó ãîäè`íó ïîêëè`÷ ìåíå`,
³ äîçâî`ëü ïðèéòè` äî Òå`áå,
ùîá ì³ã ç³ Ñâÿòè`ìè ñëà`âèòè Òåáå`
íà â³`êè â³`÷í³.
Àì³`íü.
Ïðèñâÿ÷åííÿ ñåáå Áîãîâ³
Ïðèéìè`, Ãî`ñïîäè, âñþ ìîþ` ñâîáî`äó. Ïðèéìè` ïà`ì’ÿòü, âåñü
ðî`çóì ³ âî`ëþ. Âñå, ùî ÿ ìàþ` ³ ÷èì âîëîä³`þ, â³ä Òå`áå ïîõî`äèòü: ÿ
â³ääàþ` öå âñå Òîá³` ³ ïî`âí³ñòþ ï³äêîðÿ`þñü Òâî¿`é âî`ë³. Äàé ìåí³`
ëèøå` ëþáî`â äî Òå`áå òà ñâîþ` áëàãîäà`òü, ³ ÿ áó`äó âæå áàãà`òèé, ³
í³÷î`ãî á³ëüø ÿ íå ïðà`ãíóòèìó.
Ìîëèòâà-ïðîõàííÿ ñâ. Îòöÿ Ï³î ï³ñëÿ Ñâÿòîãî Ïðè÷àñòÿ
Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, Ãî`ñïîäè, áî Òâîÿ` ïðèñó`òí³ñòü íåîáõ³`äíà
ìåí³`, ùîá ÿ íå çàáóâà`â ïðî Òå`áå. Òè çíà`ºø, ÿê ëå`ãêî ÿ ïîëèøà`þ Òåáå`.
Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, Ãî`ñïîäè, áî ÿ ñëàáêè`é ³ ìåí³` ïîòð³`áíà
Òâîÿ` ñè`ëà, ùîá òàê ÷àñòî íå ïà`äàòè.
Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, Ãî`ñïîäè, áî Òè ìîº` æèòòÿ`, áåç Òå`áå ÿ çíåîõî`÷óþñü.
Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, Ãî`ñïîäè, áî Òè – ìîº` ñâ³`òëî, áåç Òå`áå ìåíå`
ïîãëèíà`º òå`ìðÿâà.
Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, Ãî`ñïîäè, ùîá âèÿâëÿ`òè ìåí³` ñâîþ` âî`ëþ.
Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, Ãî`ñïîäè, ùîá ÿ ÷óâ Òâ³é ãî`ëîñ ³ éøîâ çà
Òîáî`þ.
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Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, Ãî`ñïîäè, áî ÿ äó`æå õî`÷ó ëþáè`òè Òåáå` ³ çàâæäè` ïåðåáóâà`òè ç Òîáî`þ.
Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, Ãî`ñïîäè, ÿêùî` Òè õî`÷åø, ùîá ÿ áóâ Òîá³`
`
â³ðíèé. Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, áî ìîÿ` äóøà`, õî÷ òàêà` á³`äíà, õî`÷å
áó`òè äëÿ Òå`áå ì³`ñöåì ðîçðà`äè ³ âî`ãíèùåì ëþáî`â³.
Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, Ãî`ñïîäè, áî òå`ìðÿâà íàñòà`º, ³ äåíü äîá³ãà`º
ê³íöÿ`, öå îçíà÷à`º, ùî æèòòÿ` ìèíà`º, à ñìåðòü, ñóä ³ â³`÷í³ñòü íàáëèæà`þòüñÿ. Î`òæå, ìó`øó â³äíîâè`òè ñâî¿`` ñè`ëè, ùîá íå çàòðè`ìàòèñÿ â äîðî`ç³, òîìó` Òè ïîòð³`áåí ìåí³`. ß áîþ`ñÿ òå`ìðÿâè, ñïîêó`ñ,
`` , ñòðàæäà`íü, òîìó` òàê ñè`ëüíî – ñå`ðåä íî`÷³ òà
áàéäó`æîñò³, õðåñò³â
âèãíàííÿ` – Òè ïîòð³`áåí ìåí³`, Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå.
Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, Ãî`ñïîäè, áî ö³º`¿ íî`÷³ æèòòÿ` ³ íåáåçïå`ê Òè
ïîòð³`áåí ìåí³`. Äàé ìåí³` ï³çíà`òè Òåáå` òàê, ÿê Òâî¿`` ó`÷í³, – ï³ä ÷àñ
ëàìà`ííÿ õë³`áà, òî`áòî â ªâõàðèñò³`éíîìó Ïðè÷à`ñò³, ùîá âîíî`
áóëî` ñâ³`òëîì, ÿêå` ðîçñ³`þº òå`ìðÿâó, ñè`ëîþ, ùî ï³äòðè`ìàº ìåíå` ³
ºäè`íîþ ðà`ä³ñòþ ìîãî` ñå`ðöÿ.
Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, Ãî`ñïîäè, áî â ãîäè`íó ñìå`ðò³ ÿ õî`÷ó áó`òè
ç’º`äíàíèé ç Òîáî`þ ó Ïðè÷à`ñò³, àáî` ïðèíà`éìí³ ó áëàãîäà`ò³ òà
ëþáî`â³.
Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, ²ñó`ñå. ß ïðîøó` Òåáå` íå ïðî áîæå`ñòâåííó
ðîçðà`äó, ÿêî`¿ íå çàñëóãî`âóþ, à ïðî äàð Òâîº`¿ ïðèñó`òíîñò³. Òàê, ÿ
áëàãà`þ Òåáå` ïðî öåé äàð!
Çàëèøè`ñÿ ç³ ìíî`þ, Ãî`ñïîäè. Ò³`ëüêè Òåáå` ÿ øóêà`þ, Òâîº`¿
ëþáî`â³, Òâîº`¿ áëàãîäà`ò³, Òâîº`¿ âî`ë³, Òâîãî` Ñå`ðöÿ, Òâîãî` Äó`õà,
òîìó` ùî ÿ ëþáëþ` Òåáå` ³ íå õî`÷ó æî`äíî¿ ³`íøî¿ íàãîðî`äè, êð³ì ò³º`¿,
ùîá ëþáè`òè Òåáå` ùå á³`ëüøå. ß õî`÷ó ëþáè`òè Òåáå` ñè`ëüíîþ
ëþáî`â’þ, ùîäíÿ`, âñ³ì ñå`ðöåì íà çåìë³`, ùîá ïî`ò³ì çàâæäè` ³ äîñêîíà`ëî ëþáè`òè Òåáå` âñþ â³`÷í³ñòü. Àì³`íü.
Ìîëèòâà ïîäÿêè ï³ñëÿ ñâÿòîãî Ïðè÷àñòÿ
Äÿ`êóþ Òîá³,` Íàéäîðî`æ÷èé Ñïàñè`òåëþ, çà òå, ùî Òè ïîáàæà`â
ïðèéòè` äî ìî`ãî ñå`ðöÿ é íàïî`âíèòè éîãî` ñâîº`þ ïðèñó`òí³ñòþ.
Ñëà`âëþ Òåáå`, Õðè`ñòå, ³ äÿ`êóþ çà òå, ùî Òè âñòàíîâè`â Ïðåñâÿòå`
òà`¿íñòâî ªâõàðè`ñò³¿. Â÷èíè` òàê, ùîá ÿ í³êî`ëè íå â³ääàëè`âñÿ â³ä
Òå`áå ÷å`ðåç ãð³õè`, ùîá ÿ âèêî`íóâàâ óñå`, ùî Òîá³` ïîäî`áàºòüñÿ, ³ ÿê
òåïå`ð ó âè`ãëÿä³ õë³`áà áà`÷ó Òåáå`, òàê ùîá êîëè`ñü áà`÷èâ Òåáå` íà
íå`á³ â³÷-íà`-â³÷. Àì³`íü.

МОЛИТОВНІ ПРОПОЗИЦІЇ У НАМІРІ МИРУ

203

*
Íàéñîëî`äøèé ²ñó`ñå, íåõà`é Òâî¿` Ïðåñâÿò³` Ò³`ëî ³ Êðîâ áó`äóòü íàñîëî`äîþ ìîº`¿ äóø³`, ñïàñ³`ííÿì â³ä óñÿ`êèõ ñïîêó`ñ, ðà`ä³ñòþ ³
ìè`ðîì ó êî`æí³é ïðè`êðîñò³, ñâ³`òëîì ³ ñè`ëîþ â êî`æíîìó ñëî`â³ òà
â÷è`íêó, à â ãîäè`íó ñìå`ðò³ îñòà`íí³ì çà`õèñòîì. Àì³`íü.
*
²ñó`ñå, ³`ñòèííèé Áî`æå òà ³`ñòèííà ëþäè`íî, ïà`äàþ íàâêî`ë³øêè
ïå`ðåä Òîáî`þ ³ ðà`çîì ç óñ³ìà` â³`ðíèìè íà çåìë³` òà Ñâÿòè`ìè íà íå`á³
âåëè÷à`þ Òåáå`. Ùè`ðî ëþáëþ` Òåáå`, ²ñó`ñå, çà ïðåâåëè`êèé äàð Òâ³é.
Òè ã³`äíèé áåçìå`æíî¿ ëþáî`â³, Ãî`ñïîäè! Äàé æå ìåí³` áëàãîäà`òü,
ùîá ÿ âæå í³êî`ëè Òåáå` í³`÷èì íå îáðà`çèâ, ùîá, çì³`öíåíèé Òîáî`þ
ó Ïðåñâÿò³`é ªâõàðè`ñò³¿ òóò, íà çåìë³`, óäîñòî`¿âñÿ áó`òè êîëè`ñü íà
íå`á³ ç Òâîº`þ Ìà`ò³ð’þ òà Ñâÿòè`ìè ó Òâî¿`é áëàãîñëîâå`íí³é ïðèñó`òíîñò³. Àì³`íü.
Àêò â³ðè
`
Ãî`ñïîäè ì³é, ²ñó`ñå Õðè`ñòå! Â³ðóþ,
ùî Òè â ìåí³` ñïðà`âä³ ïðèñó`òí³é ñâî¿`ì Ò³`ëîì, Êðî`â’þ, äóøå`þ ³ áîæå`ñòâåíí³ñòþ. Â³`ðóþ â öå
ì³öí³`øå, í³æ áà`÷èâ áè öå íà âëà`ñí³ î`÷³.
Àêò ïðîñëàâëåííÿ
Î ²ñó`ñå ì³é! Ïðîñëàâëÿ`þ Òåáå`, ïðèñó`òíüîãî â ìåí³`, ³ ºäíà`þñÿ ç
Ïðåñâÿòî`þ Ä³`âîþ Ìàð³`ºþ, À`íãåëàìè ³ Ñâÿòè`ìè, ùîá â³ääà`òè
Òîá³` õâàëó`.
Àêò ïîäÿêè
`
Äÿ`êóþ Òîá³, Ãî`ñïîäè ì³é, â³ä óñüî`ãî ñå`ðöÿ çà òå, ùî Òè ïðèéøî`â
äî ìîº`¿ äóø³`. Ñâÿòà` Ìàð³`º, À`íãåëå-Õðàíè`òåëþ ì³é, óñ³` À`íãåëè ³
Ñâÿò³`, â³ä ìî`ãî ³`ìåí³ ñêëàä³`òü Áî`ãó ïîäÿ`êó.
Ìîëèòâà ñâ. Êèðèëà Àëåêñàíäð³éñüêîãî
`
Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Áî`æå íàø, íåõà`é Òâîº` ñâÿòå` Ò³ëî
äàñòü
`
`
`
ìåí³ æèòòÿ` â³÷íå, à ÷å`ñíà Êðîâ Òâîÿ` – â³äïó`ùåííÿ ãð³õ³â. Íåõà`é
öÿ Ïðåñâÿòà` ªâõàðè`ñò³ÿ ñïî`âíèòü ìåíå` äóøå`âíîþ ðà`ä³ñòþ ³
ô³çè`÷íèì çäîðî`â’ÿì. À â äåíü Òâîãî` Ñòðàøíî`ãî ñó`äó, Ãî`ñïîäè
²ñó`ñå Õðè`ñòå, â÷èíè` òàê, ùîá ÿ ðà`äè Ïðè÷à`ñòÿ Ñâÿòè`õ Òâî¿`õ
Òàéí óäîñòî`¿âñÿ ñòà`òè ïðàâî`ðó÷ Òâîº`¿ ñëà`âè ³ õâàëè`òè Òåáå`
ðà`çîì ³ç Òâî¿`ìè Ñâÿòè`ìè. Àì³`íü.
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Ìîëèòâà ñâ. Òîìè Àêâ³íñüêîãî
ß äÿ`êóþ Òîá³`, Ãî`ñïîäè, ñâÿòè`é Î`ò÷å, Âñåìîãó`òí³é â³`÷íèé Áî`æå,
çà òå, ùî Òè ìåíå`, ãð³`øíèêà, íåäîñòî`éíîãî Òâîãî` ñëóãó`, áåç
æî`äíèõ ìî¿`õ çàñëó`ã, à ëèøå` ó ñâîº`ìó áåçìå`æíîìó ìèëîñå`ðä³ áëàãîâîëè`â íàñè`òèòè äîðîãîö³`ííèìè Ò³`ëîì ³ Êðî`â’þ Òâîãî` Ñè`íà,
íà`øîãî Ãî`ñïîäà ²ñó`ñà Õðèñòà`.
Ïðîøó` Òåáå`, íåõà`é ñâÿòå` Ïðè÷à`ñòÿ íå ñòà`íå äëÿ ìå`íå âè`ðîêîì îñó`äæåííÿ, àëå` ñïàñå`ííîþ çàïîðó`êîþ Òâîãî` ïðîáà`÷åííÿ,
çáðî`ºþ ìîº`¿ â³`ðè ³ ùèòî`ì äî`áðî¿ âî`ë³. Íåõà`é âîíî` ñòà`íå äëÿ ìå`íå
çâ³`ëüíåííÿì â³ä ìî¿`õ ïðîâè`í, çíè`ùåííÿì ïîæà`äëèâîñò³ é íå÷èñòîòè`, à òàêî`æ çì³`öíåííÿì ëþáî`â³ é òåðïåëè`âîñò³, ñìèðå`ííÿ ³
ïî`ñëóõó, òà âñ³õ ÷åñíî`ò. Íåõà`é âîíî` ñòà`íå ì³öíè`ì çà`õèñòîì â³ä
òåíå`ò âè`äèìèõ ³ íåâè`äèìèõ âîðîã³`â, à òàêî`æ çàñïîêî`ºííÿì ÿê
ò³ëå`ñíîãî, òàê ³ äóõî`âíîãî ñóì’ÿ`òòÿ. Íåõà`é âîíî` ïðèâåäå` ìåíå` äî
ì³öíî`¿ çëó`êè ç Òîáî`þ, ºäè`íèì ³`ñòèííèì Áî`ãîì òà áó`äå ùàñëè`âèì
çàâå`ðøåííÿì ìîãî` æèòòÿ`.
Ïðîøó` Òåáå`, ùîá Òè ìåíå`, ãð³`øíèêà, áëàãîâîëè`â ïðèâåñòè` äî
ò³º`¿ äèâîâè`æíî¿ òðà`ïåçè, íà ÿê³é Òè ðà`çîì ç³ ñâî¿`ì Ñè`íîì ³ Ñâÿòè`ì
Äó`õîì º ³`ñòèííèì ñâ³`òëîì, ïî`âíîþ ñè`òòþ, ïîâíîòî`þ ùà`ñòÿ ³ äîñêîíà`ëîþ â³`÷íîþ ðà`ä³ñòþ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Àì³`íü.
Âñåëåíñüêà ìîëèòâà, ÿêà ïðèïèñóºòüñÿ Ïàï³ Êëèìåíòó Õ²
`
Â³ðóþ, Ãî`ñïîäè, àëå` äàé â³`ðó ì³öí³`øó; óïîâà`þ, àëå` íàä³`þ áàæà`þ
ñèëüí³`øó; êîõà`þ, àëå` ëþáî`â õàé áóäå ïàëê³`øà; êà`þñü, àëå` êàÿòòÿ` õàé áó`äå ùèð³`øå. Ïîêëîíÿ`þñü Òîá³` ÿê Ïåðøîïðè÷è`í³ âñüîãî`;
ïðà`ãíó Òåáå` ÿê ìåòè` îñòàòî`÷íî¿; ñëà`âëþ ÿê Áëàãîòâî`ðöÿ
îäâ³`÷íîãî ³ ïðèêëèêà`þ ÿê çàõèñíèêà` ìèëîñòè`âîãî. Ñâîº`þ
ìó`äð³ñòþ âåäè` ìåíå`, ñâîº`þ ïðà`âåäí³ñòþ îãîðíè` ìåíå`, ñâîº`þ äîáðîòî`þ óò³`ø ìåíå`, ñâîº`þ ì³`ööþ îáåð³ãà`é ìåíå`. Æå`ðòâóþ Òîá³`,
Ãî`ñïîäè, ïî`ìèñëè, ùîá ëè`íóëè äî Òå`áå; ñëîâà`, ùîá ìî`âèëè ïðî
Òå`áå; ä³ëà`, ùîá ³ç âî`ëåþ Òâîº`þ áóëè` çã³`äíèìè; óñå` æèòòÿ`, ùîá
Òîá³` íàëå`æàëî. Áàæà`þ òîãî`, ÷îãî` áàæà`ºø Òè, áàæà`þ, áî òàê
áàæà`ºø Òè; áàæà`þ, ÿê áàæà`ºø Òè, ³ òàê äî`âãî, ÿê áàæà`ºø Òè.
Ìîëþ`, Ãî`ñïîäè: îñâ³òè` ì³é ðî`çóì, ðîçïàëè` ìîþ` âî`ëþ, î÷è`ñòü
ìîº` ñå`ðöå, îñâÿòè` ìîþ` äó`øó. Äàé ìåí³` çà ãð³õè` ñêî`ºí³ æàëêóâà`òè, ñïîêó`ñè â³äêèäà`òè, âà`äè âèïðàâëÿ`òè ³ â ÷åñíî`òàõ çðîñòà`òè. Äàé ìåí³`, äî`áðèé Áî`æå, ëþáè`òè Òåáå` ³ çðåêòè`ñÿ ñåáå`, òóðáó-
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âà`òèñÿ ïðî áëè`æíüîãî ³ íå`õòóâàòè ñâ³`òîì. Íàâ÷è` ìåíå` ñòà`ðøèì
ñëóõíÿ`íèì áó`òè, ï³äëå`ãëèì äîïîìàãà`òè, ïðî äðó`ç³â äáà`òè, âîðîãà`ì ïðîáà÷à`òè. Ïðè`ñòðàñò³ íåõà`é äîëà`þ çðå`÷åííÿìè, æà`ä³áí³ñòü
– ùå`äð³ñòþ, çàïà`ëüí³ñòü – ëà`ã³äí³ñòþ, áàéäó`æ³ñòü – ïà`ëê³ñòþ.
Äàé ìåí³` ìó`äð³ñòü â ïîðà`äàõ, íåïîõè`òí³ñòü ó íåáåçïå`êàõ, òåðïåëè`â³ñòü ó âèïðîáóâà`ííÿõ, ñìèðå`ííÿ â áëàãîïîëó`÷÷³.
Â÷èíè`, Ãî`ñïîäè, ùîá íà ìîëè`òâ³ ÿ áóâ óâà`æíèì, ó ¿`æ³
ïîì³ðêî`âàíèì, â îáî`â’ÿçêàõ ñóìë³`ííèì, ó çà`äóìàõ ð³øó`÷èì. Äîïîìîæè` ï³êëóâà`òèñÿ ïðî íåâè`íí³ñòü âíó`òð³øíþ, ïðî ñêðî`ìí³ñòü çî`âí³øíþ, ïðî ïîâåä³`íêó âç³ðöå`âó, ïðî æèòòÿ` ïðà`âåäíå.
²íñòè`íêòè ïðèðî`äí³ äàé îïàíóâà`òè, áëàãîäà`òü çáåð³ãà`òè, ïðà`âà
äîòðè`ìóâàòèñü, ñïàñ³`ííÿ óäîñòî`¿òèñü. Íàâ÷è` ìåíå`, ÿêè`ì ìàëè`ì
º çåìíå`, ÿêè`ì âåëè`êèì – áîæå`ñòâåííå, ÿêè`ì êîðî`òêèì º äî÷à`ñíå,
ÿêè`ì òðèâà`ëèì – â³`÷íå. Äàé ìåí³` äî ñìå`ðò³ ïðèãîòóâà`òèñü, ïðî
ñóä ïàì’ÿòà`òè, ïå`êëà óíè`êíóòè ³ ðàé îñÿãíó`òè. ×å`ðåç Õðèñòà`,
Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Àì³``íü.
Ï³ñëÿ Ñâÿòîãî Ïðè÷àñòÿ
Ïîêëîí³ííÿ: Î ì³é ²ñó`ñå! ß çíàéøî`â òå, ùî øóêà`â. Òè – ìîÿ` ºäè`íà
óò³`õà, ìîÿ` íàä³`ÿ, ìîº` íàéâè`ùå áëà`ãî, ìîº` âñå. Ïî`âíèé ñìèðå`ííÿ,
ÿ ñòàþ` íà êîë³`íà ïå`ðåä Òîáî`þ ³ âøàíî`âóþ Òåáå` ÿê ñâîãî` Áî`ãà,
Ãî`ñïîäà ³ Ñïàñè`òåëÿ. Õâàëà`, ÷åñòü ³ ïîäÿ`êà Òîá³` íàâ³`êè.
Ïîäÿêà: Î ì³é ²ñó`ñå! Ï³çíàþ` áåçìå`æí³ñòü äîáðîòè` Òâîº`¿ ³
äÿ`êóþ Òîá³` â³ä ïîâíîòè` ñå`ðöÿ çà íåñê³í÷å`íí³ áëàãîä³ÿ`ííÿ,
ÿêè`ìè Òè óäîñòî`¿â ìåíå`, òàê íàáëè`çèâøèñü äî ìå`íå ³ íàñè`òèâøè
ìåíå` ñâî¿`ì Ò³`ëîì ³ Êðî`â’þ çà`äëÿ â³`÷íîãî æèòòÿ`. Äóøà` ìîÿ`
íàâ³`êè çðî`øåíà Òâî¿`ì íåñê³í÷å`ííèì ìèëîñå`ðäÿì.
Ïðèíåñåííÿ æåðòâè: Î ì³é ²ñó`ñå! Ñïî`âíåíèé ÿêíàéãëè`áøî¿
ïîäÿêè`, ïðèíî`øó â æå`ðòâó Òîá³` âñå, ùî ìà`þ. Òîá³` ïðèñâÿ`÷óþ
ò³`ëî ìîº`, äó`øó ìîþ`, æèòòÿ` ìîº`, ñè`ëè ìî¿`, äóìêè` ìî¿`, ñëîâà` ³
ñïðà`âè. ² íåõà`é áó`äó ÿ óãî`äíèé Òîá³` çàâæäè` ³ â óñüî`ìó!
Ïðîõàííÿ: Î ì³é ²ñó`ñå! Â³äòåïå`ð Òè â ìåí³`, íåâè`÷åðïíå äæåðåëî`
âñÿ`êîãî áëàãà`. Çàáåðè` â³ä ìå`íå âñå, ùî íåóãî`äíå Òîá³`, ³ äàé ìåí³` âñå,
ùî ñïðÿìî`âóº äî Òå`áå. Äîïîìîæè` Öå`ðêâ³ Òâî¿``é, ùîá ìîãëà` âîíà`
ñëóæè`òè Òîá³` ó ñâ³`ò³. Ïðîëè`é, Ãî`ñïîäè, áëàãîñëîâå`ííÿ Òâîº` íàä
ìî¿`ìè áàòüêà`ìè òà îï³êóíà`ìè äóø³` ìîº`¿, äîáðîä³`éíèêàìè ³ ðî`äè÷àìè, à òàêî`æ óñ³ìà` ëþäüìè` íà çåìë³`, ³ äàé äó`øàì ïîìå`ðëèõ ó â³`ð³
ïîêî`¿òèñÿ â ìè`ð³ çà áëàãîñëîâå`ííÿì Òâî¿`ì. Àì³``íü.
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КОРОНКА ДО ПРЕСВЯТИХ РАН
ГОСПОДА ІСУСА
(ñêëàäåíà ç âèñîêèõ àêò³â, ùî ¿õ Ãîñïîäü ²ñóñ äàâ ó îäêðîâåíí³
ñåñòð³ Ìàð³¿ Ìàðò³ Øàìáîí, ÿêà ïîìåðà â îðåîë³ ñâÿòîñò³
â ìîíàñòèð³ Ñåñòåð Â³çèòàíòîê ó Øàìáåð³)
Íà ïî÷àòîê:
Î ²ñó`ñå, Áîæå`ñòâåííèé Â³äêóïè`òåëþ, áóäü ìèëîñå`ðäíèì äî íàñ
³ âñüîãî` ñâ³`òó. Àì³`íü.
Ñâÿòè`é Áî`æå, Ñâÿòè`é Êð³`ïêèé, Ñâÿòè`é Áåçñìå`ðòíèé,
ïîìè`ëóé íàñ ³ âåñü ñâ³ò. Àì³`íü.
Ïðîñòè`, ïîìè`ëóé, ì³é ²ñó`ñå, â íåáåçïå`êàõ, ùî îòî`÷óþòü íàñ,
çàõèñòè` ñâîº`þ íàéäîðî`æ÷îþ Êðî`â’þ. Àì³`íü.
Ïðåäâ³`÷íèé Î`ò÷å, âè`ÿâè íàì ìè`ë³ñòü ÷å`ðåç Êðîâ ²ñó`ñà Õðèñòà`, Òâîãî` ªäè`íîãî Ñè`íà, ïðî`ñèìî Òåáå`, çìèëîñå`ðäñÿ íàä íà`ìè.
Àì³`íü. Àì³`íü. Àì³`íü.

Çàì³ñòü Îò÷å íàø:
Â. Ïðåäâ³`÷íèé Î`ò÷å, æå`ðòâóþ Òîá³` Ðà`íè Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà
Õðèñòà`,
Ó. Ðà`äè çö³`ëåííÿ ðàí äóø íà`øèõ.

Çàì³ñòü Ðàäóéñÿ, Ìàð³º:
Â. Î ì³é ²ñó`ñå, ïðî`ùåííÿ òà ìèëîñå`ðäÿ,
Ó. Çàðà`äè çàñëó`ã Òâî¿`õ ñâÿòè`õ Ðàí.

Íà ê³íåöü êîðîíêè òðè÷³ ïîâòîðþþòü:
Ïðåäâ³`÷íèé Î`ò÷å, æå`ðòâóþ Òîá³` Ðà`íè Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà
Õðèñòà` ðà`äè çö³`ëåííÿ ðàí äóø íà`øèõ.
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МОЛИТВИ ЗА МИР

Õðè`ñòå, Êíÿ`çþ ìè`ðó!
Òè äàº`ø ëþ`äÿì ìèð, ÿêî`ãî ñâ³ò äà`òè íå ìî`æå. Ïðèéäè` íà çå`ìëþ
óêðà¿`íñüêó, â ÷àñ, âà`æêèé äëÿ óêðà¿`íñüêîãî íàðî`äó, áëàãà`ºìî
Òåáå` ðå`âíî. ² ÿê ï³`ñëÿ ñâîãî` Âîñêðåñ³`ííÿ Òè ïðèí³`ñ ìèð Àïî`ñòî`` ÑÂÎ¯``Ì ÌÈ``ÐÎÌ íàñ, ñòðèâî`æåëàì, òàê ³ ñüîãî`äí³ ÎÁÄÀÐÓÉ
`
íèõ òèì, ùî ä³ºòüñÿ.
Òè ñïî`âíþºø ëþäè`íó äóìêà`ìè ìè`ðó, à íå òåðçà`íü. Â³äíîâè`
â íàñ ëþáî`â ³ äîâ³`ðó.
Ç ãàðÿ`÷îþ â³`ðîþ ïîâòî`ðþºìî íè`í³, î ²ñó`ñå, Òâî¿` ñëîâà`:
«Íåõà`é ïðèéäå` Öà`ðñòâî Òâîº`!» Íåõà`é íàáëè`çèòüñÿ â ö³ äí³ äî
âñ³õ ìå`øêàíö³â Äî`ìó Óêðà¿`íè òà éîãî` ñóñ³`ä³â Òâîº` Öà`ðñòâî
ëþáî`â³ é ïðà`âäè, ñïðàâåäëè`âîñò³ é ìè`ðó, ñâÿ`òîñò³ ³ áëàãîäà`ò³.
Òâîº` Öà`ðñòâî, ïðîãîëî`øóâàíå íàä Äí³ïðî`ì óæå` ïî`íàä òè`ñÿ÷ó
ðî`ê³â!
Ïðèéìà`þ÷è õðå`ùåííÿ, ñëîâ’ÿ`íñüê³ íàðî`äè âè`çíàëè Òåáå`
ñâî¿`ì Ãî`ñïîäîì ³ Ñïàñè`òåëåì. Â³`ðà ºäíà`º íàñ â îäíó` õðèñòèÿ`íñüêó ðîäè`íó.
Òè – Öàð çåìë³` âñ³º`¿. Òè «äî ê³íöÿ` ïîëþáè`â» ëþäè`íó: àæ äî
õðåñòà`, äî îñòà`ííüî¿ êðàïëè`íè êðî`â³, î Ñïàñè`òåëþ!
Òâ³é õðåñò – öå çíàê ñâÿòè`é, öå òà`¿íñòâî Òâîº`¿ ëþáî`â³, ÿêà`
ïðîùà`º. ×å`ðåç õðåñò ³ âîñêðåñ³`ííÿ ñâîº` Òè íàçàâæäè` íàáó`â
ïðà`âî íà êî`æíó ëþäè`íó, ç êî`æíîãî íàðî`äó ³ ç óñ³º`¿ ëþäñüêî`¿ ñ³ì’¿`.
Òè ïàíó`ºø íàä íà`ìè ì³`ööþ Òâîº`¿ ëþáî`â³.
Óæå` äî`âã³ ì³ñÿö³` ñåðöÿ` ìå`øêàíö³â Óêðà¿``íè çãðèçà`º íåñïî`ê³é.
Çàãðî`çà â³éíè`, ùî âèñ³`ëà íàä íà`øèì íàðî`äîì, ñòà`ëà ä³`éñí³ñòþ.
Õòî æ çàòðè`ìàº ëàâè`íó íàñè`ëüñòâà – â³éíó`? Õòî ðîç³ðâå` ëàíöþ`ã
ïî`ìñòè?
Ãî`ñïîäè, ïîìè`ëóé âñ³õ ëþäå`é Êè`¿âñüêî¿ Ðó`ñ³!
Ñâÿòå` Õðå`ùåííÿ çàêëèêà`º íàñ äî áóäóâà`ííÿ ìè`ðó. Á³`ëüø³ñòü
öüîãî` ëþ`äó õðå`ñòèòü ñâî¿`õ ä³òå`é â ²ì’ÿ` Ïðåñâÿòî`¿ Òð³`éö³. Âîíè`,
ÿê ³ Òè, ²ñó`ñå, îáðà`ëè øëÿõ áåç íàñè`ëüñòâà.
Òè íå äàâà`â ëþäè`í³ ïðà`âà óáèâà`òè ³`íøó ëþäè`íó.
Ìè ç òðèâî`ãîþ ñïðèéìà`ºìî òîé ôàêò, ùî íà íà`øèõ î÷à`õ ³ íà
î÷à`õ ö³ëî`ãî ñâ³`òó îõðå`ùåí³ óáèâà`þòü îäí³` î`äíèõ!
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Ìè ó Ñâÿòî`ìó Õðå`ùåíí³ çðåêëè`ñÿ ñàòàíè` – êíÿ`çÿ òüìè, ÿêè`é
çà ãð³õ ïëà`òèòü ñìå`ðòþ.
Ìè çðåêëè`ñÿ â³éíè`, ÿêà` º ñïðà`âîþ òèõ, õòî ùå íå ï³çíà`â
íàâå`ðíåííÿ.
Õðèñòèÿ`íè âèáèðà`þòü æèòòÿ`. Ðà`çîì ç³ Ñâÿòè`ì Õðå`ùåííÿì
ìè ïðèéíÿ`ëè ªâà`íãåë³º Æèòòÿ`.
Òè ãîâî`ðèø äî íàñ ñüîãî`äí³:
«Áëàæå`íí³ ìèðîòâî`ðö³»,
` âîðîã³â
` âà`øèõ»,
«Ëþá³òü
«Ðîá³`òü äîáðî` òèì, õòî âàñ ïåðåñë³`äóº»,
«Çëî äîáðî`ì ïåðåìàãà`éòå»…
Ìè ïðà`ãíåìî áó`òè Òâî¿`ìè ó`÷íÿìè, Òâî¿`ìè ó÷åíè`öÿìè –
ïðà`ãíåìî áóäóâà`òè öèâ³ë³çà`ö³þ ëþáî`â³ ³ æèòòÿ`!
²ñó`ñå, Ïîäà`òåëþ ìè`ðó!
Íåõà`é ç³`éäå Äóõ Òâ³é – ³ ïðèíåñå` íàì ïðèìè`ðåííÿ!
Íåõà`é îá’ºäíà`º âñ³ íàðî`äè, ÿê³` íè`í³ ìå`øêàþòü íà çåìë³`
óêðà¿``íñüê³é!
Çðîáè` íà`øó çå`ìëþ – çåìëå`þ ïðèìè`ðåííÿ, çåìëå`þ ìè`ðó…
Íàäèõíè` íàñ ëþáî`â’þ, ÿêà` çà äåíü ïðîùà`º ñ³ìäåñÿ`ò ïî ñ³ì
ðàç³`â.
Íåõà`é âîãî`íü Òâîº`¿ ëþáî`â³ çà`íîâî ðîçïà`ëèòü Óêðà¿`íó, ÿê
ðîçïàëè`â â³í Àïî`ñòîë³â ³ çãðîìà`äæåíèõ äîâêî`ëà íèõ ëþäå`é ³ç
ð³`çíèõ íàðî`ä³â íà ìàéäà`í³ â ªðóñàëè`ì³, ó äåíü íàðî`äæåííÿ
Öå`ðêâè, ó äåíü Ï’ÿòäåñÿ`òíèö³.
Âè`õîð Äó`õà Ñâÿòî`ãî íåõà`é â³äíî`âèòü õðåùà`ëüíèé ñïà`äîê
Êè`¿âñüêî¿ Ðó`ñ³, íåõà`é ñêåðó`º ñåðöÿ` âñ³õ, õòî ÷åðïà`º ç õðåùà`ëüíîãî äæåðåëà`, íà øëÿõ ïðèìè`ðåííÿ. Íåõà`é ï³`äåìî äîðî`ãîþ áëàæå`íñòâ!
Íåõà`é Öå`ðêâà ñòà`íå äëÿ íàñ, ïîä³`áíî ÿê áàãà`òî ðàç³`â â ³ñòî`ð³¿
íà`øèõ íàðî`ä³â, ì³`ñöåì Áî`æî¿ ëþáî`â³, ÿêà` ðÿòó`º ëþäè`íó, ÿêà`
ðî`áèòü ëþäå`é áðàòà`ìè îäíå` î`äíîìó.
²ñó`ñå Õðè`ñòå! Ó äðàìàòè`÷íó ãîäè`íó ³ñòî`ð³¿, â ÿê³`é îïèíè`ëàñÿ
íè`í³ íà`øà êîõà`íà Â³ò÷è`çíà, áóäü áëè`çüêî á³`ëÿ íàñ, áëè`çüêî á³`ëÿ
íà`øèõ ñåñòå`ð ³ áðàò³`â:
– ùîá í³õòî` í³ íà êî`ãî âæå á³`ëüøå íå ï³äíî`ñèâ ðóêè`,
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– ùîá óñ³` ïðîáëå`ìè ³ âñ³ âàæê³` ñïðà`âè áóëè` âè`ð³øåí³ øëÿõî`ì
ä³àëî`ãó.
Áîãîðî`äèöå ç³ Ñâÿòî`¿ Ñîô³`¿, çàñòóïà`éñÿ çà âñ³õ ìå`øêàíö³â
çåìë³` óêðà¿`íñüêî¿!
Ñâÿò³` ïîêðîâè`òåë³ òà ìó`÷åíèêè Óêðà¿`íè, ìîë³`òüñÿ ïðî ìèð
äëÿ íà`øîãî íàðî`äó ³ äëÿ âñ³º`¿ ëþäñüêî`¿ ðîäè`íè!
Íåõà`é ïðè`éäå Öà`ðñòâî Áî`æå íà íà`øó çìó`÷åíó çå`ìëþ!
Àì³`íü.
î. Àíäæåé Ìàäåé ÎÌ²
Ìîëèòâà ïðî ìèð
Ãî`ñïîäè, äæåðåëî` ñâÿòè`õ áàæà`íü! Äàðó`é ñâî¿`ì â³`ðíèì ìèð,
ÿêî`ãî íå ìî`æå äà`òè ñâ³ò, ùîá ìè ìîãëè` ö³ëêîâè`òî ïðèñâÿòè`òè
ñåáå` ñëóæ³`ííþ Òîá³`, ³ ùîá óñ³` íà`ø³ äí³, ïîçáà`âëåí³ ñòðàõó` ïå`ðåä
âîðîãà`ìè, ïðîõî`äèëè â ìè`ð³ ï³ä Òâî¿`ì çà`õèñòîì. Àì³`íü.
*
Áî`æå, öå Òè äàº`ø íàì ñâÿò³` ïðàãíå`ííÿ ³ íàäèõà`ºø íàñ íà äî`áð³
â÷è`íêè, îáäàðó`é ñâî¿`õ ñëóã ìè`ðîì, ÿêè`é ò³`ëüêè Òè äà`òè ìî`æåø.
Íåõà`é íà`ø³ ñåðöÿ` áó`äóòü ïîê³`ðí³ Òâî¿`é âî`ë³, à ÷àñè`, â ÿê³` ìè
æèâå`ìî, íåõà`é ç ìè`ëîñò³ Òâîº`¿ áó`äóòü ìè`ðíèìè. Àì³`íü.
Ìîëèòâà ïðî ìèð
(çà òåêñòîì ñâ. Éîñèôà Á³ëü÷åâñüêîãî)

Ãî`ñïîäè ²ñó`ñå Õðè`ñòå, Òè ç ëþáî`â³ äî íàñ ïîìå`ð íà õðåñò³`, ùî`áè
äà`òè ìèð êî`æí³é äóø³`, ÿêà` â Òå`áå â³`ðóº, íà Òå`áå óïîâà`º ³ Òåáå`
ëþ`áèòü. Îñü ìè ïðèïàäà`ºìî äî Òâî¿`õ í³ã, áëàãà`þ÷è: íåõà`é ïðèïè`íèòüñÿ ì³æ íà`ìè âñÿ`êà íåíà`âèñòü ³ íåçãî`äà, íåõà`é çàïàíó`þòü
ñïðàâåäëè`â³ñòü ³ ñâÿòà` ëþáî`â. Íåõà`é ç³ ñïðàâåäëè`â³ñòþ òà
ëþáî`â’þ íàñòà`íå ìèð Òâ³é – ìèð ì³æ â³`âöÿìè òà ïà`ñòèðÿìè,
ìèð ì³æ áàòüêà`ìè òà ä³òüìè`, ìèð ì³æ êåð³âíèêà`ìè ³ ï³äëå`ãëèìè, ìèð ì³æ á³`äíèìè ³ áàãà`òèìè, ìèð ó ñóñï³`ëüñòâ³ òà ì³æ
íàðî`äàìè, ìèð ó êî`æí³é ñ³ì’¿``.
Îáäàðó`é òàêî`æ íà`øó êðà¿`íó ùåäðî`òàìè ñâî¿`õ áëàãîäà`òåé ³
äî`áðîþ äî`ëåþ; íåõà`é íàø íàðî`ä çàâæäè` áó`äå â³`ðíèì Òîá³` ³ Òâî¿`é
Öå`ðêâ³. Àì³`íü.
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Ìîëèòâà ïðî äàð ìèðó ñâ. Éîàíà Ïàâëà ²²
Áî`æå áàòüê³`â íà`øèõ, âåëè`êèé ³ ìèëîñå`ðäíèé! Ãî`ñïîäè æèòòÿ`
³ ìè`ðó, Î`ò÷å âñ³õ ëþäå`é. Òè áàæà`ºø ìè`ðó, à íå ñòðàæäà`ííÿ. Çàñóäè` â³éíó` ³ çäîëà`é ãîðäè`íþ íàñè`ëüíèê³â.
Òè ïîñëà`â ñâîãî` Ñè`íà ²ñó`ñà Õðèñòà`, ùîá Â³í ïðîãîëî`øóâàâ
ìèð áëèçüêè`ì ³ äàëå`êèì ³ îá’ºäíà`â ëþäå`é óñ³`õ ðàñ òà ïîêîë³`íü â
îäíó` ñ³ì’þ`.
Íåõà`é á³`ëüøå íå áó`äå â³éíè` – çëî`¿ àâàíòþ`ðè, ÿêó` âæå íå
ìî`æíà çàâåðíó`òè íàçà`ä, íåõà`é á³`ëüøå íå áó`äå â³éíè` – õà`îñó áîðîòüáè` ³ íàñè`ëüñòâà.
Â÷èíè`, ùîá ïðèïèíè`ëàñÿ â³éíà`, ÿêà` çàãðî`æóº Òâî¿`ì
òâîð³`ííÿì íà íå`á³, íà çåìë³` òà â ìî`ð³.
Ðà`çîì ç Ìàð³`ºþ, ²ñó`ñîâîþ ³ íà`øîþ Ìà`ò³ð’þ, ìè áëàãà`ºìî
Òåáå`: äîòîðêíè`ñü äî ñåðäå`öü ëþäå`é, â³äïîâ³äà`ëüíèõ çà äî`ëþ
íàðî`ä³â.
Çíè`ùè ëî`ã³êó â³äïëà`òè ³ ïî`ìñòè òà íàäèõíè` ÷å`ðåç Ñâÿòî`ãî
Äó`õà íà íîâ³` âåëèêîäó`øí³ òà øëÿõå`òí³ ð³`øåííÿ â ä³àëî`ç³ òà òåðïëÿ`÷îìó î÷³`êóâàíí³ – åôåêòè`âí³ø³, í³æ æîðñòî`êà â³éíà`.
Î`ò÷å, îáäàðó`é íàø³` ÷àñè` äíÿ`ìè ìè`ðó.
Íåõà`é á³`ëüøå íå áó`äå â³éíè`.
Àì³`íü.
Ìîëèòâà ïðî ìèð
Î Áî`æå, Âîëî`äàðþ íà`øîãî æèòòÿ`, ÿêè`é ï³êëó`ºøñÿ ïðî âñÿ`êå
òâîð³`ííÿ Òâîº`, ïîäàðó`é íàì Òâ³é ìèð.
Íåõà`é íà`øà áåçïå`êà ´ðóíòó`ºòüñÿ íå ò³`ëüêè íà çáðî`¿, ùî íåñå`
â íàø ïðåêðà`ñíèé ñâ³ò ëèøå` ðóéíà`ö³þ, ñëüî`çè ³ ñìåðòü, à íà
äîâ³`ð³ äî Òå`áå.
Íåõà`é íà`øà ñè`ëà â³äêðè`ºòüñÿ ³`íøèì íå â íàñè`ëüñòâ³, à â
ëþáî`â³ òà ïîâà`ç³ äî êî`æíîãî æèòòÿ`.
Íåõà`é íà`øå áàãà`òñòâî áó`äå íå â ãðîøà`õ, à ó ñï³âïåðåæèâà`íí³ ç òè`ìè õòî òå`ðïèòü ãî`ëîä, àáî` íå ìà`º ñâîãî` ì³`ñöÿ íà
çåìë³``.
Ïðÿìó`éìî äîðî`ãîþ íå õâî`ðî¿ àìá³`ö³¿, à ëþáî`â³ ³ ñïðàâåäëè`âîñò³.
Íåõà`é íà`øà ïåðåìî`ãà â³äêðè`ºòüñÿ âñüî`ìó ñâ³`òîâ³ â ëþ`äÿíîñò³ íà`øîãî íàðî`äó, à íå â çâ³`ðñòâàõ ³ íàñè`ëüñòâ³.
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Â³äêðè`ò³ äëÿ âñ³õ íà`øèõ áðàò³`â ³ ñåñòå`ð, õî`÷åìî ç äîâ³`ð’ÿì çàõèñòè`òè ÷åñòü êî`æíîãî Òâîãî` òâîð³`ííÿ, ä³ëÿ÷è`ñü ñüîãî`äí³ ³ çàâæäè` ìîëè`òâîþ – õë³`áîì º`äíîñò³ òà ìè`ðó.
Â ²ì’ÿ ²ñóñà Õðèñòà, Òâîãî ªäèíîðîäíîãî, Âîçëþáëåíîãî Ñèíà,
Ãîñïîäà íàøîãî, êîòðèé áóäó÷è æåðòâîþ íàøî¿ æîðñòîêîñò³,
íàâ³òü ç äåðåâà õðåñòà ïðîñòèâ óñ³õ íàñ. Àì³íü.
Ìîëèòâà ïðî çàõèñò â³ä âîðîæîñò³
Міріам ван Назарет
Íàéäîðî`æ÷à Áîãîðî`äèöå, Öàðè`öå ìè`ðó ³ Ïåðåìî`æíèöå äå`ìîí³â.
Çàðà`äè Òâîº`¿ áåçìå`æíî¿ ëþáî`â³ ïðîøó` Òåáå`: çàõèñò`è ìåíå`, ìî¿`õ
ð³`äíèõ òà ìîº` ìàéíî` â³ä óñ³ëÿ`êî¿ àãðå`ñ³¿. Çàõèñòè` ìåíå` â³ä óñ³`õ íåãàòè`âíèõ äóìî`ê, íåíà`âèñò³ òà çà`çäðîù³â, ÿêè`ìè ëþ`äè õî`÷óòü
ìåíå` çíè`ùèòè, âè`êëèêàòè â ìåí³` îãè`äó, çàøêî`äèòè ìî¿`é äóø³``,
ìîº`ìó ðî`çóìó, ñå`ðöþ, ò³`ëó, ìî¿`ì áëèçüêè`ì ÷è ìàòåð³à`ëüíèì
çà`ñîáàì.
Çàõèñòè` ìåíå` â³ä óñ³ëÿ`êèõ ïë³òî`ê, íà`êëåï³â, áðåõí³` ÷è çíåñëà`âëåííÿ ç áî`êó ³`íøèõ ëþäå`é òà âñ³õ, ïîâ’ÿ`çàíèõ ç öèì íà`ñë³äê³â
äëÿ ìå`íå òà ìî¿`õ áëèçüêè`õ. Çàõèñòè` ìåíå` ³ ìî¿`õ áëèçüêè`õ â³ä
óñ³ëÿ`êèõ íå÷è`ñòèõ ³ íåã³`äíèõ ïðà`ãíåíü ç áî`êó ³`íøèõ ëþäå`é.
Ìîãó`òíÿ Áîãîðî`äèöå ³ íà`øà Çàñòó`ïíèöå, ïîçíà`÷ óñþ` ³ñòî`òó ìîþ`
³ ìî¿`õ áëèçüêè`õ õðåñòî`ì Íåáå`ñíîãî âîãíþ`, ÿêè`é ðîçâ³`þº ³ â³ääàëÿ`º â³ä ìå`íå âñå, ùî ìåí³` çàãðî`æóº. Íåõà`é çà Òâî¿`ì çàñòó`ïíèöòâîì ñâÿò³` Áî`æ³ À`íãåëè çáóäó`þòü íàâêî`ëî ìå`íå òà ìî¿`õ áëèçüêè`õ ñâ³`òëèé ìóð, ùîá æî`äíà òå`ìðÿâà íå ìîãëà` òîðêíó`òèñÿ ìåíå`,
à áó`äü-ÿê³ îçíà`êè íåíà`âèñò³ ÷è âîðî`æîñò³ äî ìå`íå áóëè` á çíè`ùåí³
âîãíå`ì Áî`æî¿ Ëþáî`â³.
ФАТІМСЬКА КОРОНКА
(ìîëèòâà íà ðîçàð³¿)

Íà âåëèêèõ çåðíÿòêàõ:
Î ì³é Áîæå… Ïðåñâÿòà Òð³éöå…,
íà ìàëèõ: Öàðèöå Ñâÿòîãî Ðîçàð³þ…
Ïåðøèé äåñÿòîê
Î ì³é Áî`æå, â³``ðóþ â Òå`áå, ïðîñëàâëÿ`þ Òåáå`, óïîâà`þ íà Òå`áå ³
ëþáëþ` Òåáå`.
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Áëàãà`þ Òåáå` ïðî ïðî`ùåííÿ äëÿ òèõ, ÿê³` íå â³`ðóþòü â Òå`áå, íå
ïðîñëàâëÿ`þòü Òåáå`, íå äîâ³ðÿ`þòü Òîá³` ³ íå ëþ`áëÿòü Òåáå`. (3x)
`
Ïðåñâÿòà` Òð³éöå,
Î`ò÷å, Ñè`íó, Äó`õó Ñâÿòè`é, ïðîñëàâëÿ`þ
Òåáå` ç íàéãëè`áøèì ïîêëîí³``ííÿì ³ æå`ðòâóþ Òîá³` Íàéäîðîãîö³`íí³øå Ò³`ëî ³ Êðîâ, äó`øó ³ áîæå`ñòâåíí³ñòü ²ñó`ñà Õðèñòà`, ïðèñó`òíüîãî íà â³âòàðÿ`õ óñüî`ãî ñâ³`òó ÿê æå`ðòâà çà çíåâà`ãè, ñâÿòîòà`òñòâà ³ çàíåäáà`ííÿ, ÿêè`ìè Éîãî` îáðàæà`þòü!
×å`ðåç áåçê³íå`÷í³ çàñëó`ãè Éîãî` Ïðåñâÿòî`ãî Ñå`ðöÿ ³ ÷å`ðåç çàñòó`ïíèöòâî Íåïîðî`÷íîãî Ñå`ðöÿ Ìàð³`¿` áëàãà`þ Òåáå` ïðî íàâå`ðíåííÿ á³`äíèõ ãð³`øíèê³â.
Öàðè`öå Ñâÿòî`ãî Ðîçà`ð³þ, âè`ïðîñè âñüî`ìó ñâ³`òîâ³ ³ Ñâÿò³`é
Öå`ðêâ³ áëàãîäà`òü ìèëîñå`ðäÿ ³ ìè`ðó. (10õ)

Äðóãèé äåñÿòîê
Î ì³é Áîæå… (3x)
Ïðåñâÿòà Òð³éöå…
Öàðè`öå Ñâÿòî`ãî Ðîçà`ð³þ, âè`ïðîñè âñ³ì ñ³`ì’ÿì áëàãîäà`òü ìèëîñå`ðäÿ ³ ìè`ðó. (10õ)

Òðåò³é äåñÿòîê
Î ì³é Áîæå… (3x)
Ïðåñâÿòà Òð³éöå…
Öàðè`öå Ñâÿòî`ãî Ðîçà`ð³þ, âè`ïðîñè âñ³ì
øóêà`þ÷èì áëàãîäà`òü ìèëîñå`ðäÿ ³ ìè`ðó. (10õ)

çàáëóêà`ëèì

òà

×åòâåðòèé äåñÿòîê
Î ì³é Áîæå… (3x)
Ïðåñâÿòà Òð³éöå…
Öàðè`öå Ñâÿòî`ãî Ðîçà`ð³þ, âè`ïðîñè âñ³ì ãð³`øíèêàì áëàãîäà`òü
ìèëîñå`ðäÿ ³ ìè`ðó. (10õ)

Ï’ÿòèé äåñÿòîê
Î ì³é Áîæå… (3x)
Ïðåñâÿòà Òð³éöå…
Öàðè`öå Ñâÿòî`ãî Ðîçà`ð³þ, âè`ïðîñè âñ³ì ñòðàæäå`ííèì ³ ïîìèðà`þ÷èì áëàãîäà`òü ìèëîñå`ðäÿ ³ ìè`ðó. (10õ)
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ДЕВ’ЯТНИЦЯ ДО СВЯТОЇ ЖАННИ Д’АРК
Спомин 30 травня
Ïåðøèé äåíü (21 òðàâíÿ)
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, Ãîñïî`äü ñïîâ³ñòè`â ÷å`ðåç ñâÿòî`ãî
Àðõà`íãåëà Ìèõà¿`ëà, ùî òè ç’ÿ`âèøñÿ íà ñâ³ò, ³ íàä³ëè`â òåáå`
ì³`ñ³ºþ ñïàñòè` Êîðîë³`âñòâî Ôðà`íö³¿. Òè áóëà` â³`ääàíà ñëóæ³`ííþ
Áî`ãîâ³ ³ ïðà`ãíóëà ðîáè`òè âñå, ùîá ò³`ëüêè Éîìó` ïîäî`áàòèñü.
Òîá³` âè`íåñëè âè`ðîê, íåçâàæà`þ÷è íà òâ³é ñòðàõ áó`òè íåã³`äíîþ
òà íåñïðîìî`æíîþ âè`êîíàòè ñâîþ` ì³``ñ³þ. Íå`áî äàëî` òîá³` ìå÷,
ùîá òè áîðî`ëàñü, ³ ãîëîñè` ñâÿòî`¿ Êàòåðè`íè òà ñâÿòî`¿ Ìàðãàðè`òè, ùîá òåáå ïðîâà`äèëè. Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, çàñòóïà`éñÿ çà
íàñ, ùîá ìè çàâæäè` ìîãëè` â³äïîâ³äà`òè íà íà`øå ïîêëè`êàííÿ.
Àì³`íü.
Äðóãèé äåíü (22 òðàâíÿ)
`
`
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, òè â³äâ³äàëà
äîô³íà
– íàì³`ñíèêà Ôðà`íö³¿.
Òè ñïîâ³ñòè`ëà éîìó`, ùî â³í ñïðà`âæí³é ñïàäêîº`ìåöü Ôðà`íö³¿ ³
ñèí êîðîëÿ`, ùî â³í áó`äå êîðîíî`âàíèé ó Ðå`éìñ³ ³ ùî òè ïðèáóëà`
âè`êîíàòè âî`ëþ Íå`áà. Òè ïðîðîêóâà`ëà áàãà`òî áèòâ ïðî`òè
àíãë³`éö³â ³ çàâæäè` âèõî`äèëà ïåðåìî`æíèöåþ. Òè îãîëîñè`ëà
áè`òâó ãð³õà`ì ó âëà`ñíîìó òà`áîð³ ³ ïðîñè`ëà âî`¿í³â ïîâåðíó`òèñÿ ó
ñòàí Áî`æî¿ áëàãîäà`ò³. Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, çàñòóïà`éñÿ çà íà`øó
êðà¿`íó, ùîá âîíà` ïàì’ÿòà`ëà ïðî ñâîº` Õðå`ùåííÿ òà â³äíàéøëà`
øëÿõ äî ñâÿ`òîñò³. Àì³`íü.
Òðåò³é äåíü (23 òðàâíÿ)
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, Ïàñõà`ëüíèé Òè`æäåíü 1430 ðî`êó òè ïðîâåëà`
ó òðàíøå`¿ Ìåëå`íó. Ãîëîñè` ñâÿòî`¿ Êàòåðè`íè òà ñâÿòî`¿ Ìàðãàðè`òè
ñïîâ³ñòè`ëè òîá³``, ùî òè áó`äåø óâ’ÿ`çíåíà ïå`ðåä ñâÿ`òîì ñâÿòî`ãî
Éîà`íà, àëå` Áîã óä³`ëèòü òîá³` ñâîº`¿ äîïîìî`ãè íà ÷àñ óñüî`ãî öüîãî`
âàæêî`ãî âè`ïðîáóâàííÿ. Òè áóëà` îãî`ðíóòà òðèâî`ãîþ òà ìà`ëà
ñïîêó`ñó íå ï³äêîðÿ`òèñü Áî`æ³é âî`ë³. Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ìîëè`ñü
çà íàñ, ùîá ìè çàâæäè` âèêî`íóâàëè íå ñâîþ`, ò³`ëüêè Áî`æó âî`ëþ.
Àì³`íü.
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×åòâåðòèé äåíü (24 òðàâíÿ)
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, 26 òðà`âíÿ, ï³`ñëÿ æîðñòî`êî¿ áè`òâè, òè áóëà`
âçÿ`òà ó ïîëî`í ëó`÷íèêîì âîðî`æîãî òà`áîðó. Òè áóëà` çàòðè`ìàíà ³
çâèíóâà`÷åíà ³íêâ³çè`ö³ºþ â º`ðåñ³ òà ³äîëîïîêëî`íñòâ³. Íåçâàæà`þ÷è íà ñòðàõ ³ ïåðåæèâà`ííÿ ï³ä ÷àñ ñâî`ãî óâ’ÿ`çíåííÿ, òè íå
âòðà`òèëà äîâ³`ðè äî ñâî¿`õ ãîëîñ³`â ³ ïðîñè`ëà ¿`õíüîãî çàñòó`ïíèöòâà, ùîá çóì³`òè â³äïîâ³ñòè` íà ïîñòà`âëåí³ òîá³` ïèòà`ííÿ ñó`äó.
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, âè`ïðîñè äëÿ íàñ ó Áî`ãà â³äâà`ãè òà ìó`æíîñò³
çáåðåãòè` íà`øó â³`ðó. Àì³`íü.
Ï’ÿòèé äåíü (25 òðàâíÿ)
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, òè áóëà` ìîðà`ëüíî ãíî`áëåíà, áàãàòüìà` ïåðåñë³`äóâàíà ³ áå`çë³÷ ðàç³`â äîïè`òóâàíà; ïîêè`íóòà ³ çðà`äæåíà âñ³ìà`,
â òî`ìó ÷èñë³` êîðîëå`ì, îñó`äæåíà, ÿê â³éñüêî`âèé â’ÿ`çåíü;
êðè`âäæåíà îõîðî`íöÿìè ñâîãî` êà`ðöåðó, áåç àäâîêà`òà çâèíóâà`÷åíà çà ïîìèëêè`, äî ÿêè`õ òè íå áóëà` ïðè÷å`òíà; çàâæäè`
ïîê³`ðíà ïîðà`äàì ñâî¿`õ ãîëîñ³`â, òè â³äïîâ³äà`ëà áåç ñòðàõó` íà âñ³
çàïèòà`ííÿ. Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, çàñòóïà`éñÿ çà íàñ, ùîá ó ãîäè`íó
âè`ïðîáóâàíü ìè çàâæäè` çâåðòà`ëèñÿ äî Áîãà`. Àì³`íü.
Øîñòèé äåíü (26 òðàâíÿ)
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, âñ³ òâî¿` íàïà`äíèêè äîêëà`ëè çóñè`ëü, ùîá
òåáå` çíè`ùèòè, ùîá òè çàïåðå`÷èëà ôà`êòè, ÿê³` ðîçïîâ³äà`ëà; òåáå`
çâèíóâà`÷óâàëè, ïîãðî`æóâàëè ô³çè`÷íèìè òîðòó`ðàìè, òåáå` áåçïåðåñòà`íêó ïåðåñë³`äóâàëè; òè çàâæäè` ìà`ëà â³`äïîâ³ä³ íà âñ³ çàïèòà`ííÿ, àæ äî äíÿ, êîëè` òè á³`ëüøå íå âè`òðèìàëà ³, îãî`ðíóòà
ñòðà`õîì ñìå`ðò³, â³äìî`âèëàñü â³ä óñüî`ãî. Ïî`ò³ì, çàâäÿêè` Áî`ãîâ³,
òè ïîâåðíó`ëàñü äî ñàìîçðå`÷åííÿ òà â³äâà`æíî ïðèéíÿëà` ìó`÷åíèöòâî. Íåçâàæà`þ÷è íà òå, ùî äå`ÿê³ ñó`ää³ âè`çíàëè Íåáå`ñíå
âòðó÷à`ííÿ ó òâîþ` ïîâåä³`íêó, òåáå` çàñóäè`ëè íà ñìå`ðòí³ ìó`êè íà
âîãí³.`` Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ìîëè`ñü, ùîá íàøà` êðà¿`íà ï³äíÿëà`ñü ³
çãàäà`ëà ñâî¿` îá³öÿ`íêè äà`í³ Áî`ãîâ³. Àì³`íü.
Ñüîìèé äåíü (27 òðàâíÿ)
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, òåáå` â íàäïðèðî`äíèé ñïî`ñ³á ï³äòðè`ìóâàëè
Íåáå`ñí³ ñè`ëè ³ òè íå âòåêëà` â³ä ñòðàæäà`íü, âè`íåñåíèõ òîá³` âè`ðî-
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` øâè`äøå, í³æ
êîì. Òè âîë³`ëà «áó`òè îáåçãîëî`âëåíîþ â ñ³ì ðàç³â
ñïà`ëåíîþ òà ïåðåòâî`ðåíîþ íà ïî`ðîõ». Íà ïîõîðî`ííîìó âîãí³` òè
ïðîñè`ëà âè`áà÷åííÿ ó àíãë³`éö³â òà ó âñ³õ ñâî¿`õ âîðîã³`â çà áè`òâè
ïðî`òè íèõ òà ÷³òêè`ì ãî`ëîñîì âè`áà÷èëà âñ³õ òèõ, õòî òåáå` çàñóäè`â. «Ìî¿` ñâÿò³` ìåíå` íå çðà`äèëè, ìîÿ` ì³`ñ³ÿ áóëà` â³ä Áî`ãà. Ñâÿòè`é
Àðõà`íãåëå Ìèõà¿`ëå, ñâÿòà` Êàòåðè`íî òà ñâÿòà` Ìàðãàðèòî – âñ³
ìî¿` áðàòè` òà ñå`ñòðè ó Ðàþ`, ïðèéä³`òü ìåí³` íà äîïîìî`ãó!» Ïîñå`ðåä
âîãíþ` òè äèâè`ëàñü íà õðåñò, ÿêè`é áà`÷èëà, ³ ïå`ðåä ñìå`ðòþ ïðîìîâëÿ`ëà ²ì’ÿ` ²ñó`ñ. Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, áóäü íà`øîþ íàñòà`âíèöåþ ó ïîêî`ð³, ó â³`ð³ â Áî`ãà òà ó íàïîëå`ãëèâîñò³ ó íà`ø³é ì³`ñ³¿.
Àì³`íü.
Âîñüìèé äåíü (28 òðàâíÿ)
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, êîëè` êàò ïîãàñè`â âîãî`íü, âñ³ áà`÷èëè
ïîí³âå`÷åíå ìå`ðòâå ò³`ëî ò³º`¿, êîòðó` òàê áîÿ`ëèñÿ. Êàò çáèðà`â ïî`ï³ë
³ ñòà`ëîñÿ ÷ó`äî íà ïåðåëÿ`êàíèõ î÷à`õ ïðèñó`òí³õ: òâîº` ñå`ðöå áóëî`
òàì, âîíî` ùå æèëî`, ïåðåïî`âíåíå ÷åðâî`íîþ êðî`â’þ. Ïîëè`òèé
çâå`ðõó ñ³`ðêîþ òà îë³`ºþ âîãî`íü çàéíÿ`âñÿ ³ çíî`âó ïîãà`ñ. Çàíåïîêî`ºíèé öèì ÷ó`äîì ³ ëÿêà`þ÷èñü õâèëþâà`ííÿ ëþäå`é, êàðäèíà`ë
À`íãë³¿ â³ääà`â íàêà`ç, ùîá òâî¿` êî`ñò³, òâ³é ïî`ï³ë ³ îñîáëè`âî òâîº`
ñå`ðöå áóëè` íåãà`éíî âêè`íåí³ ó Ñå`íó. Êàò ñêàçà`â: «ß äó`æå áîþ`ñü
áó`òè ïðî`êëÿòèì çà ñïà`ëåííÿ Ñâÿòî`¿!» Â íà`òîâï³ ï³äíÿëè`ñü
êðè`êè: «Ìè âñ³ ïðî`êëÿò³ çà ñïà`ëåííÿ Ñâÿòî`¿!» Ñâÿòà` Æà`ííî
ä’Àðê, äîïîìîæè` íàì ñëóæè`òè Áî`ãîâ³ ³ øóêà`òè ëèøå` Íåáå`ñíî¿
ñëà`âè. Àì³`íü.
Äåâ’ÿòèé äåíü (29 òðàâíÿ)
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ï³`ñëÿ òâîº`¿ ñìå`ðò³ ñê³í÷è`ëîñü ïðîöâ³òà`ííÿ
àíãë³`éö³â ó Ôðà`íö³¿. Ç ÷à`ñó ñìåðòîíî`ñíîãî âîãíþ` ó Ðóà`í³ âîíè`
çàçíàâà`ëè ò³`ëüêè ðîç÷àðóâà`íü òà ïîðà`çîê. Íà ñâîþ` ïðåâåëè`êó
`` , ÿê³` çàõîïè`ëè. Òàê
ãàíüáó`, âîíè` áóëè` âè`êèíóò³ ç óñ³`õ êðà¿í
ñïî`âíèëîñÿ ïðîðî`öòâî ñâÿòî`¿ Æà`ííè ä’Àðê, îá’ÿ`âëåíå ¿é ó â’ÿçíè`ö³ ¿¿` ãîëîñà`ìè: «Âè áó`äåòå âðÿòî`âàí³! Âè áó`äåòå âè`çâîëåí³
âåëè`êîþ ïåðåìî`ãîþ! Çäà`éòåñÿ íà Áî`æó âî`ëþ! Íå æóð³`òüñÿ
âà`øèì ìó`÷åíèöòâîì! Â ê³íö³` âè ââ³éäå`òå â Öà`ðñòâî Íåáå`ñíå!»
Âîñêðåñ³`ííÿ º ºäè`íèì ñå`íñîì íà`øîãî æèòòÿ` Ñâÿòà` Æà`ííî
ä’Àðê, áóäü ç íà`ìè òà îñâÿ`÷óé íà`øó çå`ìëþ. Àì³`íü.
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ЛІТАНІЯ ДО СВЯТОЇ ЖАННИ Д’АРК
Ãî`ñïîäè, ïîìè`ëóé,
Õðè`ñòå, ïî÷ó`é íàñ,

Õðè`ñòå, ïîìè`ëóé, Ãî`ñïîäè, ïîìè`ëóé
Õðè`ñòå, âè`ñëóõàé íàñ.

Î`ò÷å, Íåáå`ñíèé Áî`æå,
Ñè`íó, Â³äêóïè`òåëþ ñâ³`òó, Áî`æå,
Äó`õó Ñâÿòè`é, Áî`æå,
Ñâÿòà` Òð³`éöå, ªäè`íèé Áî`æå,

ïîìè`ëóé íàñ.

Ñâÿòà` Ìàð³`º, Ìà`òè Áî`æà,
ìîëè`ñü çà íàñ.
`
Ñâÿòè`é Àðõà`íãåëå Ìèõà¿ëå,
Ñâÿòà` íåïîðî`÷íà ìó`÷åíèöå, Êàòåðè`íî Àëåêñàíäð³``éñüêà,
Ñâÿòà` íåïîðî`÷íà ìó`÷åíèöå, Ìàðãàðè`òî Àíò³îõ³``éñüêà,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, âè`áðàíà Áî`ãîì ó Äîìðåì³``,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, íàðî`äæåííÿ ÿêî`¿ ñïîâ³ñòè`â ñâÿòè`é
Àðõà`íãåë Ìèõà¿`ë òà éîãî` À`íãåëè,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, íàðî`äæåíà â í³÷ Áîãîÿ`âëåííÿ,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, äî`÷êî çåìëåðî`á³â,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, âç³ðå`öü òðóäîëþáè`âîãî æèòòÿ`,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, çàâæäè` ðà`ä³ñíà,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ìèëîñå`ðäíà äëÿ âáî`ãèõ,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ñï³â÷óòëè`âà äî âñ³õ ñòðàæäå`ííèõ,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ïðîñòà` ³ ïîê³`ðíà äîíüêà` ñâîº`¿ êðà¿`íè,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, â³`ääàíà ìîëè`òâ³,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, äëÿ ÿêî`¿ Ïðåñâÿòà` ªâõàðè`ñò³ÿ áóëà`
íàñîëî`äîþ,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, â³`ðíà øàíóâà`ëüíèöå Áîãîìà`òåð³,
`
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ïîê³ðíà
ãî`ëîñó Áî`ãà,
`
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, â³ð
` íà ³ ïîñëó`øíà ñâÿòè`ì ãîëîñà`ì,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` ïîîá³öÿ`ëà À`íãåëó çáåðåãòè` ñâîþ`
íåçà`éìàí³ñòü,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` â³äìî`âèëàñü â³ä çàì³`ææÿ,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` ïðèñâÿòè`ëà ñåáå` ëèøå` ïî`êëèêó Áî`ãà,
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Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, âç³ðå`öü óñ³`õ æ³íî`ê,
ìîëè`ñü çà íàñ.
`
`
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿê³é ñâÿòè`é Àðõà`íãåë Ìèõà¿ë íàêàçà`â
ïðèéòè` íà ïîðÿòó`íîê êîðîëþ` Ôðà`íö³¿,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ïðè`êëàäå â³``ðíîñò³ íåáå`ñíîìó ïîêëè`êàííþ,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, âç³ðå`öü âäÿ`÷íîñò³ ó ñëóæ³``íí³ Áî`ãîâ³,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêó` ïðèâåëè` äî äîô³``íà – íàì³`ñíèêà Ôðàíö³¿,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` ñòîÿ`ëà íà êîë³`íàõ ïå`ðåä ìàéáó`òí³ì
êîðîëå`ì,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` ñïîâ³ñòè`ëà äîô³`íó, ùî â³í áó`äå
ïîñâÿ`÷åíèì òà êîðîíî`âàíèì ó Ðåéìñ³,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` áóëà` îçáðî`ºíà ïåðåäóñ³`ì ìîëè`òâîþ,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` ñïîâ³ñòè`ëà ïðî ïîðà`çêó àíãë³``éö³â,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` âîþâà`ëà ï³ä çíàìå`íîì íà`øîãî Ãî`ñïîäà,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` ñïîíóêà`ëà ñîëäà`ò³â ñâîº`¿ à`ðì³¿ äî êàÿòòÿ`,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, âç³ðå`öü â³äâà`ãè òà ÷èñòîòè` äëÿ â³``éñüêà,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, òð³óìôà`ëüíî ïðè`éíÿòà â Îðëåà`í³,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` àíãë³`éöÿì òðè`÷³ äàâà`ëà íàêà`ç
çàëèøè`òè Êîðîë³`âñòâî Ôðà`íö³¿,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` â³äâà`æíî éøëà` íà øòóðì,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, âç³ðå`öü º`äíîñò³ ï³ä ÷àñ áî`þ,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` âè`çâîëèëà ç îáëî`ãè ì³`ñòî Îðëåà`í,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` â³äêðè`ëà äîðî`ãó äî Ðå`éìñà,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` ïåðåìîãëà` âñ³ áî¿` ïðî`òè àíãë³``éö³â,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ñè`ëüíà ñâî¿`ìè äèâîâè`æíèìè ïåðåìî`ãàìè,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, âîéîâíè`÷à òà íåïîðî`÷íà,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ïîêðè`òà ñìèðå`íí³ñòþ,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ïîõâà`ëî Ðå`éìñó,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, âèçâîëè`òåëüêî Áàòüê³âùè`íè,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ñïîâ³`ùåíà ãîëîñà`ìè ñâÿòî`¿ Ìàðãàðè`òè
òà ñâÿòî`¿ Êàòåðè`íè ïðî ñâîº` óâ’ÿ`çíåííÿ,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, çðà`äæåíà êîðîëå`ì,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, óâ’ÿ`çíåíà â Êîìï’º`í³,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÷èñòîòà` òà òåðïåëè`âîñòå ó â’ÿçíè`ö³,
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Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ãåðî¿`÷íà é äî`áëåñíà ïå`ðåä ñó`ääÿìè,
ìîëè`ñü çà íàñ.
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, êîòðà` â ãîäè`íó âèïðîáóâà`ííÿ ïîêëàäà`ëàñÿ
ëèøå` íà Áî`ãà,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ãíî`áëåíà âïðîäî`âæ òðèâà`ëèõ äî`ïèò³â,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿê³`é ïîãðî`æóâàëè òîðòó`ðàìè,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, çàñó`äæåíà äî ñïà`ëåííÿ íà âîãí³``,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` ãåðî¿`÷íî ïðèéíÿëà` âè`ðîê,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ìó`æíÿ ³ ïî`âíà ñì³ëè`âîñò³,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ñïî`âíåíà òåðïåëè`âîñò³,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` ïðîñëàâëÿ`ëà Áî`ãà, áó`äó÷è íà âîãí³`,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` ïå`ðåä ñìå`ðòþ ïðîìîâëÿ`ëà ²ì’ÿ` ²ñó`ñ,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêî`þ çàõî`ïëþâàëèñÿ ¿¿` æ êàòè`,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÿêà` â³ääàëà` äó`øó Áî`ãîâ³ â ñòà`í³ áëàãîäà`ò³,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ñå`ðöå ÿêî`¿ çíàéøëè` íåóøêî`äæåíèì ñå`ðåä
ïî`ïåëó,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ìó`÷åíèöå Ðóà`íó,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê, ÷å`ðåç ÿêó` Áîã âðÿòóâà`â Êîðîë³``âñòâî Ôðà`íö³¿,
Ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê ³ ñâÿòà` Òåðå`çî ç Ë³ç’º`, ïîêðîâè`òåëüêè Ôðà`íö³¿
òà íà`ø³ çàñòó`ïíèö³ ïå`ðåä Ãî`ñïîäîì,
ìîë³`òüñÿ çà íàñ.
`
Âñ³ Ñâÿò³ Áî`æ³,
ìîë³òüñÿ çà íàñ.
À`ãí÷å Áî`æèé, ùî áåðå`ø ãð³õè` ñâ³`òó,
À`ãí÷å Áî`æèé, ùî áåðå`ø ãð³õè` ñâ³`òó,
À`ãí÷å Áî`æèé, ùî áåðå`ø ãð³õè` ñâ³`òó,

Ãî`ñïîäè, ïðîñòè` íàñ.
Ãî`ñïîäè, âè`ñëóõàé íàñ.
ïîìè`ëóé íàñ.

Ìîëè`ñü çà íàñ, ñâÿòà` Æà`ííî ä’Àðê.
Ùîá ìè óäîñòî`¿ëèñü îá³`òíèöü Õðèñòî`âèõ.
Ìîë³`ìîñÿ: Áî`æå, ÿêè`é ÷óäå`ñíèì ñïî`ñîáîì ïîêëè`êàâ Ä³`âó ç Äîìðåì³` – ñâÿòó` Æà`ííó ä’Àðê, äëÿ çà`õèñòó â³`ðè ³ êðà¿`íè, ïðî`ñèìî
Òåáå`, â÷èíè` çà ¿¿` çàñòó`ïíèöòâîì, ùîá Öå`ðêâà ïåðåìîãëà` âñ³
íà`ïàäè âîðîã³`â ³ âò³øà`ëàñÿ â³`÷íèì ìè`ðîì. Ïðîáóäè` â íà`ø³é
êðà¿`í³ â³``ðí³ ³ äî`áëåñí³ äó`ø³, ñìèðå`íí³ òà ïîñëó`øí³ Òâî¿`ì
çà`ïîâ³äÿì, ³ çà çàñòó`ïíèöòâîì ñâÿòî`¿ Æà`ííè ä’Àðê, äàé íàì óñ³`ì
â³äâà`ãè òà íàïîëå`ãëèâîñò³, ùîá ìè çáåðåãëè` â³`ðó, ìèð òà ñâîáî`äó
íà íà`øèõ çå`ìëÿõ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî. Àì³`íü.
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МОЛИТВА ВЕЛИКОЇ НАДІЇ
Ìîëèòâà Óêðà¿íè ³ çà Óêðà¿íó
`
Âñåìîãó`òí³é Áî`æå, çà çàñòó`ïíèöòâîì Ìà`òåð³ Áî`æî¿ Ôàò³ìñüêî¿,
ñïî`âíåí³ óïîâà`ííÿ íà Òâîº` áåçìå`æíå ìèëî`ñåðäÿ, â öþ âàæêó`
ãîäè`íó ³ñòî`ð³¿ íàðî`äó íà`øîãî ìè áëàãà`ºìî Òåáå` ïðî ïîðÿòó`íîê.
Ñïîãëÿ`íü íà íà`øèõ î÷³`ëüíèê³â, äàðó`é ¿ì óñâ³äî`ìèòè ð³`âåíü çàãðî`çè. Ïåðåì³íè` ¿`õí³ ñåðöÿ` ³ äàé ¿ì áëàãîäà`òü ïî`ñëóõó Ñâÿòî`ìó
Äó`õîâ³. Íàïî`âíè ¿õ ïðà`ãíåííÿì ìè`ðó ³ ïîøà`íîþ äî Äåñÿòè`
çà`ïîâ³äåé òà ëþäñüêî`ãî æèòòÿ`.
Ï³äòðè`ìàé ñ³`ì’¿ ïîëå`ãëèõ, âëèé óò³`õó â ñåðöÿ` âä³â òà ñèð³`ò, à ïîìå`ðëèõ çâîëü ïðèéíÿ`òè äî ñâîãî` Öà`ðñòâà. Ïðîÿâè` Òâîþ` ëþáî`â
äî íàéá³`ëüø áåççà`õèñíèõ, ÿê³` òå`ðïëÿòü ñòðàõ ³ ïåðåñë³`äóâàííÿ.
Ñå`ðåä ÷èñëå`ííèõ ðè`çèê³â ³ íåâïå`âíåíîñò³ ó çà`âòðàøíüîìó äí³
ìè âîëà`ºìî äî Òå`áå ç áåçìå`æíîþ äîâ³`ðîþ. Äîïîìîæè` íàì ïîäîëà`òè æàõ öüîãî` çëà, ÿêå` ñâî¿`ìè íåç÷èñëå`ííèìè íà`ñë³äêàìè
òÿæ³`º íè`í³ íàä íà`ìè.
Âè`çâîëü íàñ:
Â³ä ãî`ëîäó òà â³éíè`
Â³ä íåçë³÷å`ííèõ ðóéíóâà`íü
Â³ä ãð³õ³`â ñóïðî`òè æèòòÿ`
Â³ä íå`íàâèñò³ é ïîòîïòà`ííÿ ã³`äíîñò³ ä³òå`é Áî`æèõ
Â³ä óñ³ëÿ`êî¿ íåïðà`âåäíîñò³ ó æèòò³` ñóñï³`ëüíîìó òà äåðæà`âíîìó
Â³ä ïîðó`øåííÿ Áî`æèõ çà`ïîâ³äåé
Â³ä îòóï³`ííÿ ÷óòëè`âîñò³ ñî`â³ñò³ ùî`äî äîáðà` ³ çëà
Ïðèéìè`, Ãî`ñïîäè, öå áëàãà`ííÿ, ïðîñÿ`êëå ñòðàæäà`ííÿìè íà`øîãî
íàðî`äó, ³ â÷èíè`, ùîá ÿêíàéøâè`äøå íàñòà`â ÷àñ ïðèìè`ðåííÿ,
ëþáî`â³ òà ìè`ðó, ³ ðîçêâ³`òíóâ ñâÿ`ò³ñòþ æèòòÿ` – íà`øîãî, íà`øèõ
ñ³ìå`é ³ ö³`ëî¿ Óêðà¿`íè. ÀÌ²ÍÜ.
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МЕСА ПРО ОДНОГО ПОМЕРЛОГО
Íåõà`é â³ä÷è`íèòü éîìó` Ãîñïî`äü áðà`ìè ðà`þ, *
ùîá â³í ïîâåðíó`âñÿ äî ò³º`¿ â³ò÷è`çíè, * äå íåìà`º ñìå`ðò³, * äå
â³`÷íà ðà`ä³ñòü ïàíó`º.
АНТИФОН НА ВХІД

Íåõà`é âîçíåñó`òüñÿ äî Òå`áå, Ãî`ñïîäè, íà`ø³ ìîëèòâè`, à â³`÷íîþ ðà`ä³ñòþ íåõà`é îãî`ðíóòü äó`øó Òâîãî` ñëóãè`
(Òâîº`¿ ñëóãè`í³) Í., † ùîá òîìó`, êîòðî`ãî (ò³é, êîòðó`) Òè
çâî`ëèâ ñîòâîðè`òè çà ñâî¿`ì î`áðàçîì ³ â÷èíè`â ñâîº`þ óñèíî`âëåíîþ äèòè`íîþ, * Òè òà`êîæ áëàãîâîëè`â äà`òè ÷à`ñòêó
ó Òâî¿`é ñïà`äùèí³. ×å`ðåç Ãî`ñïîäà íà`øîãî ²ñó`ñà Õðèñòà`,
Ñè`íà Òâîãî`, † êîòðè`é ç Òîáî`þ æèâå` ³ öàðþ`º â º`äíîñò³ Ñâÿòî`ãî Äó`õà, * Áîã, íà â³`êè â³`÷í³.
КОЛЕКТА

Ïðèéìè` ìè`ëîñòèâî íà`øå ïðèíî`øåííÿ, Ãî`ñïîäè, ÿêå` çà äó`øó ñëóãè` Òâîãî` (Òâîº`¿ ñëóãè`í³) Í. ìè
ç óïîâà`ííÿì ñêëàäà`ºìî, † ³ çàâäÿêè` ö³é æå`ðòâ³, ùî ç âî`ë³
Òâîº`¿ ñòà`ëà äëÿ âñ³õ ö³ëþ`ùèì çà`ñîáîì, * äàé ¿é â³`÷íå
ñïàñ³`ííÿ. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА НАД ДАРАМИ

Ïðåôàö³ÿ ïðî ïîìåðëèõ ¹ 46-47.

Óñå`, ùî Îòå`öü Ìåí³` äàº`, ïðèõî`äèòü äî
Ìå`íå, * ³ òîãî`, õòî äî Ìå`íå ïðèáó`äå, ß íå â³äêè`íó. (Éí 6, 37)
АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ

Ñïîæè`âøè íåáå`ñí³ äàðè`, ñêëàäà`ºìî
`
Òîá³, Ãî`ñïîäè, ïîäÿ`êó, ïîê³`ðíî áëàãà`þ÷è, † ùîá äóøà` ñëóãè`
Òâîãî` (ñëóãè`í³ Òâîº`¿) Í., çâ³`ëüíåíà ç ãð³õî`âíèõ ïóò ñìå`ðòþ
Òâîãî` Ñè`íà, * çìîãëà` ùàñëè`âî ïðèéòè` äî Òå`áå. ×å`ðåç Õðèñòà`, Ãî`ñïîäà íà`øîãî.
МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ

«Якщо хочемо, щоби світ змінився,
то повинно змінитися,
насамперед, наше серце.
Щоб зробити це,
дозвольмо Богородиці сьогодні
взяти нас за руку.
Погляньмо на Її непорочне Серце,
в якому спочив Бог,
на єдине Серце без тіні
серед людського створіння»,
– наголосив Папа Франциск проповідуючи
під час покаянного богослужіння, наприкінці
якого відбулося
Присвячення України,
Росії та всього людства
Непорочному Серцю Марії.
Джерело: CREDO

ПАПА МОЛИТЬСЯ ЗА УКРАЇНУ

Господи Ісусе, що народився під бомбардуваннями Києва,
помилуй нас. Господи Ісусе, що помер в обіймах мами в
укритті Харкова, помилуй нас...
Браття і сестри, ми молилися до Діви Марії. Місто, яке
носить Її ім’я – Маріуполь – стало містом-мучеником лютої
війни, яка спустошує Україну. Перед варварством вбивства
дітей, невинного та беззбройного цивільного населення, не
існує стратегічних причин, якими це можна обґрунтувати:
єдине, що потрібно – це припинити неприйнятну збройну
агресію, перше ніж вона перетворить міста в цвинтарі.
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Text ad experimentum
Тексти Літургії Слова друкуються за новим Лекціонарієм.
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