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Вхідні молитви

Священик і диякон творять три поклона перед
святими вратами іконостасу.
Диякон: Благослови, владико.
Священик: Благословен Бог наш, завжди, нині і
повсякчас, і на віки віків.
Диякон: Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
Царю небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди
є і все наповняєш, скарбе добра і життя подателю,
прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої
скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Святий Боже, святий Кріпкий, святий
Безсмертний, помилуй нас. (3)

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

Пресвята Тройце, помилуй нас: Господи, очисти
гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші;
Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого
ради.

Господи, помилуй. (3)
Слава: І нині:
Отче наш, що є на небесах! Нехай святиться ім’я

Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля
Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний
дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і
ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у
спокусу, але визволи нас від лукавого.
Свящ.: Твоє бо є царство, і сила, і слава, Отця, і
Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки
віків.
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Диякон: Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас,
бо, жодного оправдання не маючи, ми, грішні, Тобі,
як Владиці, цю молитву приносимо: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми
уповаємо, не прогнівайся дуже на нас і не пом’яни
беззаконь наших, але зглянься і нині, як
Милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо
Ти — Бог наш, а ми — люди Твої, всі — творіння рук
Твоїх, і ім’я Твоє призиваємо.

І нині: Милосердя двері відкрий нам,
благословенна Богородице, щоб, надіючись на Тебе,
ми не загинули, а від усякого лиха Тобою
визволилися: Ти бо є спасіння роду християнського.
Підходять до ікони Христової і цілують її, молячись:
Пречистому Твоєму образу поклоняємось, Благий,
благаючи прощення провин наших, Христе Боже, бо
Ти з волі Своєї зійшов на хрест, щоб визволити
створених Тобою з неволі ворожої. Тому вдячно
співаємо Тобі: Ти радістю наповнив усе, Спасе наш,
прийшовши спасти світ.
Тоді цілують образ Богородиці, молячись:
Богородице, Ти є джерело милосердя. Сподоби і нас
Твоєї милости, зглянься на грішних людей, покажи,
як завжди, силу Твою; на Тебе бо уповаючи,
співаємо Тобі: Радуйся! – як колись Гавриїл,
безплотних архистратиг.
Схиливши голову, священик молиться:
Господи, пошли руку Твою з висоти святої оселі
Твоєї і зміцни мене на відправу цієї служби Твоєї,
щоб я неосудно став перед страшним престолом
Твоїм і безкровне священнодійство відправив, Твоя
бо є сила і слава на віки віків. Амінь.
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Вклонившись один одному і вірянам, входять до
олтаря, мовлячи:
Увійду в дім Твій, поклонюся храмові святому
Твоєму в страсі перед Тобою. Господи, веди мене
правдою Твоєю, супроти ворогів моїх вирівняй путь
мою перед Тобою. Бо немає правди в устах їх: серце
їх суєтне, горло їх — гріб відкритий, язики їх
улесливі. Суди їх, Боже, нехай відпадуть від замислів
своїх; за багатством нечестя відкинь їх, бо багато
прикрощів учинили перед Тобою, Господи. А всі, що
надіються на Тебе, нехай звеселяться, нехай повік
радіють, і Ти оселишся між ними; і хвалитися будуть
Тобою всі, що люблять ім’я Твоє. Бо ти
благословляєш праведника, Господи, як щитом
благовоління, вкриваєш нас.
У олтарі кланяються тричі перед святим престолом і
цілують Євангеліє і престол.

Чин приготування святих дарів, або Протесіс, чи
ПРОСКОМИДІЯ

Священик і диякон творять три поклони перед
жертовником, молячись:
Боже, очисти мене грішного і помилуй мене. (3)
Викупив Ти нас від прокляття закону чесною Твоєю
Кров’ю; коли на хресті Тебе було розп’ято, а списом
проколото, став Ти джерелом безсмертя для людей,
Спасе наш, слава Тобі.
Диякон: Благослови, владико.
Священик: Благословен Бог наш, завжди, нині і
повсякчас, і на віки віків.
Диякон: Амінь.
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Приготування агнця та чаші
Священик робить поверх печаті просфори знак
хреста копієм тричі, промовляючи:
На спомин Господа Бога і Спаса нашого Ісуса
Христа. (3)
І надрізує копієм з правого боку печаті, мовлячи:
Як ягня на заколення ведено Його.
З лівого боку надрізуючи:
І як агнець непорочний перед тим, що стриже його,
мовчить, так і Він не відкриває уст Своїх.
Верхню сторону печаті надрізуючи:
У смиренні Його суд над Ним відбувся.
Долішній бік печаті надрізуючи:
Але про рід Його хто оповість?
Диякон при кожному надрізі говорить:
Господеві помолімось.
Потім говорить:Візьми, владико.
Священик, відрізуючи знизу проскури і виймаючи
агнця, говорить:
Бо візьметься від землі життя Його.
І кладе агнець печаттю вниз на дискос. Диякон
говорить:
Принеси в жертву, владико.
Священик ріже агнець навхрест і мовить:
Приноситься в жертву Агнець Божий, що бере гріх
світу, ради життя світу і спасіння.
І повертає агнець печаткою догори. Диякон каже:
Проколи, владико.
Священик, проколюючи копієм агнець у правий бік,
каже:
Один із воїнів списом проколов Йому ребра, і зараз
витекла кров і вода. І той, хто бачив, засвідчив, і



7

свідчення його правдиве.
Диякон, узявши вино і воду, говорить до священика:
Благослови, владико, святе з’єднання.
І прийнявши благословення, вливає вино і воду до
чаші.

Вирізування часточок із просфор
Священик бере другу просфору (Богородичну) і
каже:
На честь і пам’ять Преблагословенної Владичиці
нашої Богородиці і Приснодіви Марії; молитвами Її
прийми, Господи, жертву цю в наднебесний Твій
жертовник.
Вийнявши часточку, кладе її на дискос праворуч від
агнця, мовлячи:
Стала Цариця праворуч Тебе, в ризи позолочені
одягнена, преокрашена.

Узявши третю просфору (дев’ятичинну) , виймає
часточки і кладе їх у три ряди по три, згори вниз,
поминаючи:
1) Чесного славного пророка, предтечі і хрестителя
Іоанна.
2) Святих славних пророків Мойсея і Аарона, Іллі та
Єлисея, Давида і Ієсея, святих трьох отроків і
Даниїла пророка, і всіх святих пророків.
3) Святих славних і всехвальних апостолів Петра і
Павла, Андрія Первозванного і всіх святих
апостолів.
4) Святих отців наших, святителів Василія Великого,
Григорія Богослова, Іоанна Золотоустого, Афанасія і
Кирила, Миколая Мирлікійського, митрополитів
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Київських Михаїла, Іларіона, Костянтина, Петра і
Філарета, Димитрія Ростовського, Феодосія
Чернігівського, Іоасафа Білгородського
священомучеників митрополитів Київських
Макарія, Володимира і Костянтина, святителя Луки,
сповідника Кримського, і всіх святих святителів.
5) Святого апостола, первомученика і архидиякона
Стефана, святих великих мучеників Димитрія,
Георгія, Феодора Тирона, Феодора Стратилата і всіх
святих мучеників, і мучениць Фекли, Варвари,
Киріакії, Євфимії, Параскеви, Катерини і всіх святих
мучениць.
6) Преподобних і богоносних отців наших Антонія,
Євфимія, Сави, Онуфрія, Афанасія і Силуана
Афонських, Антонія і Феодосія Печерських, Іова і
Амфілохія Почаївських, Афанасія Берестейського,
Миколи князя Луцького, Макарія Канівського,
Феодора князя Острозького, Сергія Радонезького,
Варлаама Хутинського, Серафима Саровського і всіх
преподобних отців, і преподобних матерів Пелагеї,
Феодосії, Анастасії, Євпраксії, Февронії, Феодулії,
Єфросинії, Марії Єгипетської, Юліанії княжни
Ольшанської і всіх святих преподобних матерів.
7) Святих і чудотворців безсрібників Косьми і
Даміана, Кира й Іоанна, Пантелеймона і Єрмолая і
всіх святих безсрібників.
8) Святих і праведних Богоотців Іоакима і Анни, і
святого (якого є день, та пам’ять кого особливо
шанують у даній місцевості) , святих
рівноапостольних Мефодія і Кирила, учителів
слов’янських, святого рівноапостольного великого
князя Володимира і великої княгині Ольги, і всіх
святих. Молитвами їх зглянься на нас, Боже.
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9) Святого отця нашого Іоанна, архиєпископа
Константинопольського, Золотоустого.

Бере четверту просфору і виймає часточки за
живих:
Пом’яни, Владико людинолюбний, святіших
православних патріархів, і Святішого отця нашого
Патріарха (ім’я) , і Блаженнішого отця нашого
Митрополита (ім’я) , і владику нашого
преосвященного єпископа (ім’я правлячого
єпископа) , і все єпископство православне, чесне
пресвітерство, у Христі дияконство, і ввесь
священицький чин, братію і співслужителів наших,
священиків і дияконів, доброчинців, працівників і
всіх парафіян святого храму цього, і всю братію
нашу, що їх Ти з Твоєї великої милості закликав до
єднання з Тобою, Всеблагий Владико.

Пом’яни, Господи, Богом бережену державу нашу
Україну і православних людей її.
І поминає живих по іменах.

Бере п’яту просфору і виймає часточки за спочилих:
На спомин і відпущення гріхів усіх спочилих
патріархів православних, благочестивих князів і
гетьманів, блаженних фундаторів святих храмів
Божих; отців, матерів, братів і сестер наших, за
спочилих доброчинців і працівників святого храму
цього.
І поминає спочилих по іменах, а в кінці:
І за всіх, що спочили з надією на воскресіння і життя
вічне з Тобою, людинолюбний Господи.
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Нарешті виймає з четвертої просфори часточку за
себе, мовлячи:
Пом’яни, Господи, і мою недостойність, і прости
мені всяку провину, вільну й невільну.

Покривання приготовлених дарів
Диякон, вклавши ладан до кадильниці:
Благослови, владико, кадило. Господеві помолімось.
Священик, благословляючи кадило:
Кадило Тобі приносимо, Христе Боже наш, як
пахощі духовні, Ти ж прийми його у пренебесний
Твій жертовник і пошли нам благодать Пресвятого
Твого Духа.
Диякон: Господеві помолімось.
Священик бере звіздицю і, потримавши її над
кадилом, ставить на дискос, мовлячи:
І прийшовши, звізда стала над тим місцем, де було
Дитя.
Диякон: Господеві помолімось.
Священик кадить перший покровець, покриває ним
дискос, і мовить:
Господь воцарився, у красу зодягнувся, зодягнувся
Господь у силу і опоясався. Він бо утвердив
вселенну, і не захитається вона. Відтоді готовий
престол Твій, споконвіку Ти є. Піднесли ріки,
Господи, піднесли ріки голос свій. Піднімуть ріки
рокіт свій від шуму вод многих. Дивні хвилі морські,
дивний на висотах Господь. Свідчення Твої вельми
правдиві. Домові Твоєму, Господи, належить
святість на довгі дні.
Диякон: Господеві помолімось. Покрий, владико.
Тоді бере другий покровець, кадить, і покриває ним
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чашу:
Покрила небеса велич Твоя, Христе, і хвали Твоєї
повна земля.
Диякон: Господеві помолімось. Покрий, владико.
Священик кадить воздух (великий покровець) , і
накриває ним приготовлені дари:
Покрий нас покровом крил Твоїх, віджени від нас
усякого ворога і супротивника, втихомир життя
наше, Господи, помилуй нас і світ Твій, і спаси душі
наші, як благий і людинолюбний.
Далі священик кадить дари, мовлячи тричі:
Благословен Бог наш, що так зволив, слава Тобі.
Диякон кожного разу мовить: Завжди, нині і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва принесення
Диякон: За принесені чесні дари Господеві
помолімось.
Свящ.: Боже, Боже наш, Ти послав хліб небесний,
поживу всьому світові, Господа нашого і Бога Ісуса
Христа, Спаса Визволителя і Благотворця, що
благословляє і освячує нас. Сам благослови
принесення це і прийми його в наднебесний Твій
жертовник. Пом’яни, як благий і людинолюбний,
тих, хто приніс, і за кого принесено, і нас
неосудженими збережи у святій відправі
Божественних Твоїх Таїн. Святе бо і прославлене
всечесне і величне ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого
Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Відпуст
Свящ.: Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава
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Тобі.
Диякон: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи,
помилуй (3) . Благослови.
Свящ.: Христос (у неділю: що воскрес із мертвих) ,
істинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї
Матері, святого отця нашого Іоанна, архієпископа
Константинопольського, Златоустого, і всіх святих,
помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний.
Диякон: Амінь. І кадить жертовник, а потім святий
престол, мовлячи:
У гробі тілом, у пеклі душею, як Бог, у раю ж з
розбійником, і на престолі був Ти, Христе, з Отцем і
Духом, все наповняючи, як неосяжний.
Також псалом 50, доки кадить ввесь вівтар,
іконостас і храм.

Ставши перед святою трапезою, священик і диякон
поклоняються тричі, молячись:
Боже, очисти нас, грішних, і помилуй нас. (3)
Царю небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди
є і все наповняєш, скарбе добра і життя подателю,
прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої
скверни, і спаси, Благий, душі наші.
Слава в вишніх Богу, і на землі мир, в людях
благовоління. (2)
Господи, відкрий уста мої, і вони сповістять хвалу
Твою.
Диякон: Час правити Господу. Владико, благослови.
Священик, благословляючи його:
Благословен Бог наш, завжди, нині і повсякчас, і на
віки віків.
Диякон: Амінь. Помолися за мене, владико святий.
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Свящ.: Нехай направить Господь стопи твої.
Диякон: Пом’яни мене, владико святий.
Свящ.: Нехай пом’яне тебе Господь Бог у царстві
Своїм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
Диякон: Амінь. І виходить на звичайне місце перед
іконостасом, де поклоняється тричі, молячись тихо:
Господи, відкрий уста мої, і вони сповістять хвалу
Твою.

Божественна літургія
СВЯТИТЕЛЯ ІОАННА ЗОЛОТОУСТОГО

Диякон: Благослови, владико.
Священик: Благословенне царство Отця і Сина, і
Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
Люди: Амінь.

Мирна єктенія
Диякон: В мирі Господеві помолімось.
Люди, на кожне прохання: Господи, помилуй.
Диякон: За мир з висот і за спасіння душ наших
Господеві помолімось.

За мир усього світу, за добрий стан святих Божих
церков і за з’єднання всіх, Господеві помолімось.

За святий храм цей і за тих, що з вірою,
побожністю і страхом Божим входять до нього,
Господеві помолімось.

За Святішого отця нашого Патріарха (ім’я) , і
Блаженнішого отця нашого Митрополита (ім’я) , і
владику нашого преосвященного єпископа (ім’я
правлячого єпископа) , чесне пресвітерство, у Христі
дияконство, за ввесь причет і людей, Господеві
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помолімось.
За Богом бережену державу нашу Україну, за

боголюбивий народ, владу і військо її Господеві
помолімось.

За місто це, за всяке місто і край, і за тих, що
вірою живуть у них, Господеві помолімось.

За добре поліття, за врожай плодів земних і за
часи мирні Господеві помолімось.

За плаваючих, подорожуючих (на землі і в
повітрі) , недужих, страждаючих, полонених, і за
спасіння їх Господеві помолімось.

Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву
й нужди, Господеві помолімось.

Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже,
Твоєю благодаттю.

Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну
Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію,
зо всіма святими пом’янувши, самі себе й один
одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
Л.: Тобі, Господи.

Молитва першого антифону
Священик: Господи Боже наш, Твоя влада
несказанна і слава неосяжна, Твоя милість
безмірна і людинолюбство невимовне. Сам,
Владико, з благосердя Твого споглянь на нас і на
святий храм цей, і створи з нами і тими, що
моляться з нами, багаті милості Твої і милосердя
Твоє.
І виголошує: Тобі бо належить усяка слава, честь
і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині
і повсякчас, і на віки віків.
Л.: Амінь.
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І співають перший антифон

Мала єктенія
Диякон: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
Л.: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже,
Твоєю благодаттю.

Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну
Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію,
зо всіма святими пом’янувши, самі себе й один
одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
Л.: Тобі, Господи.

Молитва другого антифону
Свящ.: Господи Боже наш, спаси людей Твоїх і
благослови надбання Твоє. Повноту Церкви
Твоєї збережи, освяти тих, хто любить красу
дому Твого. Ти їх прослав Божественною Твоєю
силою і не полиш нас, що уповаємо на Тебе.
І виголошує: Твоя бо держава, і Твоє є царство, і
сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і
повсякчас, і на віки віків.
Л.: Амінь.
І співають другий антифон

Мала єктенія
Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
Л.: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже,
Твоєю благодаттю.

Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну
Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію,
зо всіма святими пом’янувши, самі себе й один
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одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
Л.: Тобі, Господи.

Молитва третього антифону
Свящ.: Господи Боже наш, Ти дарував нам ці
спільні та єдинодушні молитви і обіцяв виконати
прохання двох або трьох, що згодяться в ім’я
Твоє, Сам і нині прохання рабів Твоїх на благо їм
сповни, подаючи нам і в теперішнім віці
пізнання Твоєї істини, і в будучому даруй життя
вічне.
І виголошує: Благий бо Ти і людинолюбний Бог, і
Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому
Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Л.: Амінь.
І співають третій антифон

Малий вхід
Коли вірні співають третій антифон, священик і
диякон роблять вхід з Євангелієм. Диякон каже:
Господеві помолімось, а священик читає молитву
входу:
Владико Господи Боже наш, що установив на
небі чини і воїнства ангелів і архангелів для
служіння Твоєї слави, вчини з входом нашим
входу святих Твоїх ангелів бути, які співслужать
із нами і разом славословлять Твою благість.
Тобі бо належить усяка слава, честь і
поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині
і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Диякон: Благослови, владико, святий вхід.
Свящ.: Благословен вхід святих Твоїх, завжди, нині і
повсякчас, і на віки віків.
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Диякон: Премудрість. Станьмо побожно.
Л.: Приідіте, поклонімся і припадім до Христа.
Спаси нас, Сину Божий (у неділю: що воскрес із
мертвих; у будні: у святих дивний Ти) , співаємо
Тобі: Алилуя.
Далі співають тропарі й кондаки.

Молитва Трисвятої пісні
Свящ.: Боже Святий, що у святих перебуваєш,
Тебе трисвятим голосом серафими оспівують,
херувими славословлять, і всі небесні сили Тобі
поклоняються. Ти з небуття до буття привів усе,
створив людину на образ Твій і на подобу і
всякими дарами її прикрасив. Ти даєш тому, хто
просить, премудрість і розум, і не погорджуєш
грішником, а встановлюєш покаяння для
спасіння. Ти сподобив нас, смиренних і
недостойних рабів Твоїх, і в цей час стати перед
славою святого Твого жертовника і належне Тобі
поклоніння і славослов’я приносити. Сам,
Владико, прийми і з уст нас, грішних, трисвяту
пісню і відвідай нас благістю Твоєю. Прости нам
усяку провину вільну і невільну, освяти наші
душі і тіла, і дай нам побожно служити Тобі всі
дні життя нашого, молитвами Святої Богородиці,
і всіх святих, що від віку Тобі угодні були.
Диякон: Благослови, владико, час трисвятого.
Свящ.: Святий бо Ти, Боже наш, і Тобі славу
возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і
повсякчас.
Диякон: І на віки віків.
Л.: Амінь.
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Трисвяте
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний,
помилуй нас. (Тричі)
Слава, і нині: Святий Безсмертний, помилуй нас.
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний,
помилуй нас.

Диякон до священика: Повели, владико.
Священик, відходячи до горнього місця:
Благословен, хто йде в ім’я Господнє.
Диякон: Благослови, владико, горнє сідалище.
Свящ.: Благословен Ти на престолі слави царства
Твого, що сидиш на херувимах, завжди: нині і
повсякчас, і на віки віків.

Прокімен
Диякон: Будьмо уважні.
Свящ.: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.
Диякон: Премудрість.
Співають прокімен зі стихом.

Апостол
Диякон: Премудрість.
Читець читає заголовок Апостола.
Диякон: Будьмо уважні.
Читець читає Апостола.
Коли ж скінчиться Апостол, священик благословляє
читця, мовлячи: Мир тобі.
Читець: І духові твоєму.
Диякон: Премудрість.
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Читець: Алилуя, зі стихами.

Молитва перед Євангелієм
Свящ.: Засвіти у серцях наших, людинолюбний
Владико, нетлінне світло Твого богопізнання і
відкрий мисленні очі наші на розуміння
євангельських Твоїх проповідувань. Вклади в нас
і побожне шанування блаженних Твоїх
заповідей, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті,
провадили духовне життя, думаючи і діючи все,
що угодне Тобі. Ти бо є просвічення душ і тіл
наших, Христе Боже, і Тобі славу возсилаємо, з
безначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і
благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Диякон: Благослови, владико, благовістителя
святого апостола і євангеліста (ім’я) .
Свящ.: Бог, молитвами святого славного і
всехвального апостола і євангеліста (ім’я) , нехай
дасть тобі слово благовістити силою великою для
сповнення Євангелія возлюбленого Сина Свого,
Господа нашого Ісуса Христа.
Диякон. Амінь. Премудрість. Станьмо побожно.
Вислухаймо святе Євангеліє.
Свящ.: Мир усім.
Л.: І духові твоєму.
Диякон: Від (ім’я) святого Євангелія читання.
Л.: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон.: Будьмо уважні.
Диякон читає Євангеліє.
Л.: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
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Священик, благословляючи диякона: Мир тобі, що
благовіствуєш.
І виголошує казань, повчаючи людей слову Божому.

Єктенія усильного благання
Диякон: Промовмо всі від усієї душі і від усього
розуміння нашого промовмо.
Л.: Господи, помилуй.
Господи вседержителю, Боже отців наших,
молимось Тобі: вислухай і помилуй.
Л.: Господи, помилуй.
Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї,
молимось Тобі: вислухай і помилуй.
Л., на кожне прохання: Господи, помилуй (3) .
Ще молимось за Святішого отця нашого Патріарха
(ім’я) , і Блаженнішого отця нашого Митрополита
(ім’я) , і владику нашого преосвященного єпископа
(ім’я правлячого єпископа) , за братів наших
священиків, священномонахів, і за все у Христі
братство наше.

Ще молимось за Богом бережену державу нашу
Україну, за боголюбивий народ, владу і військо її,
щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому
благочесті і чистоті.

Ще молимось за Святіших патріархів
православних, за благочестивих і повікнезабутніх
фундаторів святого храму цього, і всіх раніше
спочилих отців, братів і сестер наших, що тут і
повсюди лежать, православних.

Ще молимось про милість, життя, мир, здоров’я,
спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення
гріхів рабів Божих настоятеля, ктитора, братію і
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парафіян святого храму цього.
Тут можна додати інші прохання.

Ще молимось за тих, хто дари приносить і добро
діє у святому і всечесному храмі цьому, за тих, хто
працює, співає, і за всіх присутніх людей, що
очікують від Тебе великої і багатої милості.

Молитва єктенії усильного благання
Свящ.: Господи Боже наш, усильне моління
прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас з багатства
милості Твоєї, і милосердя Твоє зішли на нас і на
всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої
милості.
І виголошує: Бо Ти — милостивий і
людинолюбний Бог, і Тобі славу возсилаємо,
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і
на віки віків.
Л.: Амінь.

Єктенія заупокійна
(виголошується у поминальні та інші буденні дні та
суботи, коли серед кондаків після Трисвятого
співають «Зі святими упокій»)
Диякон: Помилуй нас, Боже, з великої милості
Твоєї, молимось Тобі: вислухай і помилуй.
Л., на кожне прохання: Господи, помилуй (3) .

Ще молимось за упокій душ спочилих рабів
Божих (імена) , і щоб простилися їм усякі провини
їх, вільні і невільні.

Щоб Господь Бог оселив душі їх там, де праведні
спочивають.

Милості Божої, царства небесного і відпущення
гріхів їх у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого,
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просімо.
Л.: Подай, Господи.
Господеві помолімось.
Л.: Господи, помилуй.

Молитва за спочилих
Свящ.: Боже духів і всякої плоті, Ти смерть
подолав і диявола знесилив, і життя світові
Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі
спочилих рабів Твоїх (імена) у місці світлім, у
місці квітучім, у місці спокійному, звідки втекли
недуги, печаль і зітхання. Всяку провину,
вчинену ними словом, або ділом, або помислом,
як благий і людинолюбний Бог, прости, бо немає
людини, що жила б і не згрішила; Ти бо один без
гріха, правда Твоя — правда во віки, і слово Твоє
— істина.
І виголошує: Ти бо є воскресіння і життя, і упокій
спочилих рабів Твоїх (імена), Христе Боже наш, і
Тобі славу возсилаємо, з безначальним Твоїм
Отцем, і пресвятим, і благим, і животворчим
Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
Л.: Амінь.

Єктенія за оголошених
Диякон: Помоліться, оголошені, Господеві.
Люди, на кожне прохання: Господи, помилуй.

Вірні, за оголошених помолімось, щоб Господь
помилував їх.

Оголосив їх словом істини.
Відкрив їм Євангеліє правди.
Приєднав їх до святої Своєї соборної й

апостольської Церкви.



23

Спаси, помилуй, заступи й збережи їх, Боже,
Твоєю благодаттю.
Оголошені, голови ваші вклоніть перед Господом.
Л.: Тобі, Господи.

Молитва за оголошених
Свящ.: Господи Боже наш, що на висотах живеш і
на смиренних споглядаєш, що спасення родові
людському зіслав — Єдинородного Сина Твого і
Бога, Господа нашого Ісуса Христа, споглянь на
рабів Твоїх оголошених, що вклонилися перед
Тобою, і сподоби їх у влучний час купелі
відродження, відпущення гріхів і одежі нетління.
Приєднай їх до святої Твоєї соборної і
апостольської Церкви і долучи їх до вибраного
Твого стада.
І виголошує: Щоб і вони з нами славили
пречесне й величне Ім’я Твоє, Отця, і Сина, і
Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
Л.: Амінь.
Диякон: Всі оголошені, вийдіть. Оголошені, вийдіть.
Усі оголошені, вийдіть. Щоб ніхто з оголошених не
залишився.

Перша єктенія вірних
Диякон: Тільки вірні, ще і ще в мирі Господеві
помолімось.
Л.: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже,
Твоєю благодаттю.
Л.: Господи, помилуй.
Диякон: Премудрість!

Перша молитва вірних
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Свящ.: Благодаримо Тебе, Господи Боже Сил, що
сподобив нас і нині стати перед святим Твоїм
жертовником і припасти до милосердя Твого за
наші гріхи і людські невідання. Прийми, Боже,
моління наше, учини нас достойними бути —
приносити Тобі моління і мольби, і жертви
безкровні за всіх людей Твоїх. І удостой нас,
поставлених Тобою на службу цю Твою силою
Духа Твого Святого, неосудно і безпорочно в
чистім свідоцтві совісті нашої призивати Тебе у
всякий час і на всякому місці, щоб, вислухавши
нас, Ти був милостивий до нас з багатої Твоєї
благості.
І виголошує: Тобі бо належить усяка слава, честь
і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині
і повсякчас, і на віки віків.
Л.: Амінь.

Друга єктенія вірних
Диякон: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
Л., на кожне прохання: Господи, помилуй.
Коли літургія правиться без диякона, дальших
прошень не читають.

За мир з висот і за спасіння душ наших Господеві
помолімось.

За мир усього світу, за добрий стан святих Божих
церков і за з’єднання всіх, Господеві помолімось.

За святий храм цей і за тих, що з вірою,
побожністю і страхом Божим входять до нього,
Господеві помолімось.

Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву
й нужди, Господеві помолімось.
Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже, Твоєю
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благодаттю.
Диякон: Премудрість!

Друга молитва вірних
Свящ.: Знову і багатораз припадаємо до Тебе і
Тобі молимося, благий і людинолюбний, щоб Ти,
зглянувшись на моління наше, очистив наші
душі і тіла від усякої скверни плоті і духа, і дав
нам неповинно і неосудно стояти перед святим
Твоїм жертовником. Даруй же, Боже, і тим, хто
молиться з нами, успіх у житті і вірі і розумінні
духовнім. Дай їм, що завжди зо страхом і
любов’ю служать Тобі, неповинно і неосудно
причаститися святих Твоїх Таїн і небесного
Твого царства сподобитися.
І виголошує: Щоб, під владою Твоєю завжди
бережені, Тобі славу возсилали, Отцю і Сину, і
Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
Л.: Амінь.
І співають Херувимську пісню.

ВЕЛИКИЙ ВХІД

Молитва Херувимської пісні
Свящ.: Ніхто не достойний із зв’язаних
плотськими похотями і втіхами приходити, або
наближатися, або служити Тобі, Царю слави, бо
служити Тобі — велике і страшне й самим
небесним Силам. Та одначе, заради несказанного
й безмірного Твого людинолюбства, непреложно
і незмінно став Ти чоловіком, і архієреєм нашим,
і богослужбової цієї і безкровної жертви
священнодійство передав Ти нам, як Владика
всього. Ти бо єдиний, Господи Боже наш,
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володієш небесним і земним, Тебе на престолі
херувими носять, Ти серафимів Господь і Цар
Ізраїлів, Ти єдиний святий і у святих спочиваєш.
Тебе, отже, молю, єдиного благого і
благопослушного: споглянь на мене, грішного й
непотрібного раба Твого, і очисти мою душу й
серце від совісті лукавої, і удостой силою Святого
Твого Духа мене, одягненого благодаттю
священства, стати перед святою Твоєю цією
трапезою і священнодіяти святе і пречисте Твоє
Тіло і чесну Кров. До Тебе бо приходжу,
вклонивши голову свою, і молюся Тобі: не
відвертай лиця Твого від мене і не відкидай мене
з отроків Твоїх, а сподоби мене, грішного і
недостойного раба Твого, принести Тобі дари ці.
Ти бо є Той, Хто приносить і принесений, Хто
приймає і роздається, Христе Боже наш, і Тобі
славу возсилаємо, з безначальним Твоїм Отцем, і
пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм
Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

По молитві і кадінні священик і диякон, ставши
перед святим престолом, мовлять разом тричі
Херувимську пісню і щоразу поклоняються.

Херувимська пісня
Ми, херувимів тайно являючи і животворчій
Тройці трисвяту пісню співаючи, всяке нині
житейське відкладімо піклування.

Щоб прийняти Царя всіх, Якого у славі
невидимо супроводжують ангельські чини.
Алилуя, алилуя, алилуя.
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Тоді відходять до жертовника, і священик кадить
чесні дари, молячись:
Боже, очисти мене, грішного.
Диякон: Візьми, владико.
Свящ.: Піднесіть руки ваші до святині і благословіть
Господа.

Великий вхід із чесними дарами
Диякон: Святішого отця нашого Патріарха (ім’я) , і
Блаженнішого отця нашого (ім’я) , Митрополита
Київського і всієї України, і владику нашого
преосвященного (ім’я) , єпископа (титул правлячого
єпископа) нехай пом’яне Господь Бог у царстві
Своїм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
Свящ.: Преосвященних митрополитів, архі-
єпископів, єпископів, увесь священицький,
дияконський і монашеський чин; / Богом бережену
державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і
військо її; / ктитора, братію і парафіян святого
храму цього / і всіх вас, православних християн,
нехай пом’яне Господь Бог у царстві Своїм завжди,
нині і повсякчас, і на віки віків.

Священик ставить чашу на антимінс праворуч і
знімає з неї і відкладає покрівець. Тоді бере від
диякона дискос, ставить на антимінс ліворуч і також
знімає й відкладає покрівець. Тоді бере з плеча
диякона воздух і покриває ним дари. При цьому
священик тихо молиться:

Благообразний Йосиф, з древа знявши пречисте
Тіло Твоє, плащаницею чистою обвив і ароматами в
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гробі новім покрив, положив.
У гробі плоттю, у пеклі душею, як Бог, в раю ж з

розбійником, і на престолі був Ти, Христе, з Отцем і
Духом, все наповняючи, Неописаний.

Як життєносець, як кращий від раю, воістину і
усякої царської палати світліший явився для нас гріб
Твій, Христе, джерело нашого воскресіння.
Далі священик кадить тричі чесні дари,
промовляючи:
Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай
збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодною
Тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді
покладуть на жертовник Твій тельців.
Священик до диякона: Пом’яни мене, брате і
співслужителю.
Диякон до нього: Дух Святий найде на тебе, і сила
Вишнього осінить тебе.
Свящ.: Той самий Дух допомагає нам у всі дні життя
нашого.
Диякон: Пом’яни мене, владико святий.
Свящ.: Нехай пом’яне тебе Господь Бог у царстві
Своїм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
Диякон: Амінь.

Єктенія після входу
Диякон: Доповнимо молитву нашу Господеві.
Л., на кожне прохання: Господи, помилуй.

За перенесені чесні дари Господеві помолімось.
За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю

і страхом Божим входять до нього, Господеві
помолімось.

Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й
нужди, Господеві помолімось.
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Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже,
Твоєю благодаттю.

Дня всього звершеного, святого, мирного й
безгрішного у Господа просімо.
Л., на кожне прохання: Подай, Господи.

Ангела миру, вірного провідника, охоронителя
душ і тіл наших у Господа просімо.

Прощення і відпущення гріхів та провин наших у
Господа просімо.

Доброго й пожиточного душам нашим і миру для
світу у Господа просімо.

Осталий час життя нашого в мирі і покаянні
скінчити у Господа просімо.

Християнської кончини життя нашого,
безболісної, бездоганної, мирної, і доброї відповіді
на страшному суді Христовім просімо.

Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну
Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію,
зо всіма святими пом’янувши, самі себе й один
одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
Л.: Тобі, Господи.

Молитва по поставленні дарів на престолі
Свящ.: Господи Боже Вседержителю, єдиний
Святий, Ти приймаєш жертви хвали від тих, хто
призиває Тебе всім серцем! Прийми моління і
нас, грішних, і принеси до святого Твого
жертовника, і удостой нас приносити Тобі дари і
жертви духовні за наші гріхи і людські невідання,
і сподоби нас знайти благодать перед Тобою,
щоб була Тобі благоприйнятна жертва наша, і
щоб вселився Дух благодаті Твоєї благий у нас і
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на цих дарах, що предлежать, і на всіх людях
Твоїх.
І виголошує: Щедротами єдинородного Сина
Твого, що з Ним і Ти благословен, з пресвятим, і
благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і
повсякчас, і на віки віків.
Л.: Амінь.

Поцілунок миру
Свящ.: Мир всім.
Л.: І духові твоєму.
Диякон: Возлюбімо один одного, щоб однодумно
сповідувати.
Л.: Отця, і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносущну
і нероздільну.
Священики поклоняються тричі, мовлячи:
Возлюблю Тебе, Господи, кріпосте моя! Господь —
твердиня моя і пристановище моє.
І вітають один одного поцілунком, промовляючи:
Христос посеред нас! — І є, і буде.

Символ віри
Диякон: Двері, двері! В премудрості будьмо уважні.
Л.: Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя,
Творця неба і землі, всього видимого і невидимого.
І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого,
Єдинородного, від Отця рожденого перше всіх віків;
Світла від Світла, Бога істинного від Бога істинного,
рожденого, несотвореного, єдиносущного Отцю,
через Якого все сталося;
що заради нас, людей, і заради нашого спасіння
зійшов із небес і воплотився від Духа Святого і Марії
Діви, і став людиною,
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Був розіп’ятий за нас при Понтії Пілаті, і страждав, і
був похований.
І воскрес на третій день за Писанням;
Вознісся на Небеса і сидить праворуч Отця.
І знову прийде зі славою судити живих і мертвих,
Царству Його не буде кінця.
І в Духа Святого, Господа, Животворящого, Який від
Отця виходить, Якому з Отцем і Сином однакове
поклоніння і слава, Який говорив через пророків.
У єдину, святу, соборну і апостольську Церкву.
Сповідую єдине хрещення на прощення гріхів.
Чекаю воскресіння мертвих
І життя майбутнього віку.
Амінь.

АНАФОРА
Диякон: Станьмо побожно, станьмо зі страхом.
Будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі
приносити.
Л.: Милість миру, жертву хвали.
Свящ.: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і
любов Бога й Отця, і причастя Святого Духа
нехай буде з усіма вами.
Л.: І з духом твоїм.
Свящ.: До небес піднесімо серця.
Л.: Піднесли до Господа.
Свящ.: Дякуймо Господеві.
Л.: Достойно і праведно є поклонятися Отцю, і Сину,
і Святому Духові, Тройці єдиносущній і
нероздільній.
Свящ.: Достойно і праведно Тебе оспівувати, Тебе
благословити, Тебе хвалити, Тебе благодарити,
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Тобі поклонятися на всякому місці владицтва
Твого. Ти бо є Бог несказанний, незбагненний,
невидимий, неосяжний, завжди сущий і так само
сущий — Ти, і єдинородний Твій Син, і Дух Твій
Святий. Ти від небуття до буття нас привів, і коли
ми відпали, Ти знову нас підняв, і не перестав
творити все, поки нас на Небо привів і будуче
царство Твоє дарував.
За все це благодаримо Тебе, і єдинородного

Твого Сина, і Духа Твого Святого, за всі Твої
добродійства, вчинені нам, які ми знаємо і яких
не знаємо — явні і неявні. Благодаримо Тебе і за
цю службу, яку Ти з рук наших зволив прийняти,
хоч і стоять перед Тобою тисячі архангелів і
десятки тисяч ангелів, херувими і серафими,
шестикрилі, многоокі, що високо літають,
пернаті,
І виголошує: пісню перемоги співаючи, ви-
кликуючи, взиваючи і промовляючи:

Л.: Свят, свят, свят Господь Саваоф, повне небо і
земля слави Твоєї. Осанна в вишніх! Благословен,
хто йде в ім’я Господнє, осанна в вишніх!

Свящ.: З цими блаженними Силами, Владико
людинолюбний, і ми кличемо і мовимо: святий
Ти є і пресвятий, і єдинородний Твій Син, і Дух
Твій Святий; святий Ти є і пресвятий, і велична
слава Твоя. Ти світ Твій так возлюбив, що й Сина
Свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто
вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне.

Він, прийшовши і сповнивши ввесь промисел
щодо нас, в ночі, в яку Його видано, а радше Він
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Сам Себе видав за життя світу, прийняв хліб у
святі Свої і пречисті, і непорочні руки,
благодарив і благословив, освятив, переломив,
дав святим Своїм ученикам і апостолам, кажучи:
І виголошує: Прийміть, їжте, це є тіло Моє, що за
вас ламається на відпущення гріхів.
Л.: Амінь.
Свящ.: Так само й чашу після вечері, мовлячи:
І виголошує: Пийте з неї всі, це є кров Моя нового
завіту, що за вас і за многих проливається на
відпущення гріхів.
Л.: Амінь.
Свящ.: Тому-то, споминаючи цю спасенну
заповідь і все, що ради нас сталося: хрест, гріб,
триденне воскресіння, на небеса восходження,
праворуч сидіння, друге і славне знову пришестя,
І виголошує:
Твоє від Твоїх Тобі приносячи за всіх і за все.
Л.: Тебе оспівуємо, Тебе благословимо, Тебе
благодаримо, Господи, і молимось Тобі, Боже наш.
[В руській традиції, на відміну від грецької, додають тропар
третього часу:
Свящ.: Господи, Ти, що Пресвятого Твого Духа

В ТРЕТЮ ГОДИНУ НА АПОСТОЛІВ ТВОЇХ ПОСЛАВ,
Того, Благий, не відніми від нас,

АЛЕ ЗНОВ ДАРУЙ НАМ, ЩО МОЛИМОСЬ ТОБІ.
Диякон: Серце чисте створи в мені, Боже, і духа праведного
обнови в нутрі моєму.
Свящ.: Господи, Ти, що Пресвятого Твого Духа…
Диякон: Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого
Святого не відніми від мене.
Свящ.: Господи, Ти, що Пресвятого Твого Духа…]
Свящ.: Ще приносимо Тобі цю словесну й
безкровну службу, і просимо, і молимо, і
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благаємо: зішли Духа Твого Святого на нас і на
предложені дари ці.
Диякон: Благослови, владико, святий хліб.
Свящ.: І сотвори хліб цей чесним Тілом Христа
Твого.
Диякон: Амінь. Благослови, владико, святу чашу.
Свящ.: А це, що у чаші цій, — чесною Кров’ю
Христа Твого.
Диякон: Амінь. Благослови, владико, обоє.
Свящ.: Перетворивши Духом Твоїм Святим.
Диякон: Амінь. Амінь. Амінь.
І вклоняються перед престолом.

Свящ.: Щоб були дари ці причасникам на
тверезість (або: очищення) душі, на відпущення
гріхів, на спільність із Святим Твоїм Духом, на
повноту царства небесного, на дерзновення
перед Тобою, не на суд і не в осуд.
Ще приносимо Тобі цю словесну службу за

спочилих у вірі: праотців, отців, патріархів,
пророків, апостолів, проповідників, євангелістів,
мучеників, сповідників, воздержників, і за усяку
душу праведну, у вірі спочилу.
І виголошує: Особливо за пресвяту, пречисту,
преблагословенну, славну Владичицю нашу
Богородицю і Приснодіву Марію.

Л.: Достойна Ти того воістину,
щоб славили Тебе, Богородицю,

Присноблаженну і Пренепорочну
і Матір Бога нашого.

Чеснішу від херувимів
і незрівнянно славнішу від серафимів,
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Що без істління Бога Слово породила,
сущу Богородицю, Тебе величаємо.

Свящ.: За святого Іоанна пророка, предтечу і
хрестителя, за святих славних і всехвальних
апостолів, за святого (ім’я), що його пам’ять
творимо, і за всіх святих Твоїх; молитвами їх
відвідай нас, Боже.
І пом’яни всіх спочилих у надії воскресіння

життя вічного (і поминає спочилих). І упокой їх,
де світить світло лиця Твого.
Ще молимо Тебе: пом’яни, Господи, всяке

єпископство православних, що право правлять
слово Твоєї істини, всяке пресвітерство, у Христі
дияконство, і всякий священицький чин.
Ще приносимо Тобі цю словесну службу за

всесвіт, за святу соборну й апостольську Церкву,
за тих, хто у чистоті та чеснім житті перебуває, за
Богом бережену державу нашу Україну,
боголюбивий народ, владу і військо її. Дай їм,
Господи, мирне правління, щоб і ми в тишині їх
пожили в усякому благочесті й чистоті.
І виголошує:
Найперше пом’яни, Господи, Святішого отця
нашого Патріарха (ім’я), і Блаженнішого отця
нашого (ім’я), Митрополита Київського і всієї
України, і владику нашого преосвященного
(ім’я), єпископа (титул правлячого єпископа), і
даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, цілі,
чесні, здорові, довголітні право правили слово
Твоєї істини.
Л.: І всіх, і все.
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Свящ.: Пом’яни, Господи, місто це (село або
обитель), в якому живемо, і всяке місто і край, і
тих, що вірою живуть у них. Пом’яни, Господи,
плаваючих, подорожуючих, недужих,
страждаючих, полонених, і спасення їх. Пом’яни,
Господи, тих, що дари приносять і добро діють у
святих Твоїх церквах, та пам’ятають про вбогих, і
на всіх нас милості Твої зішли.
І виголошує:
І дай нам єдиними устами і єдиним серцем
славити й оспівувати пречесне й величне ім’я
Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і
повсякчас, і на віки віків.
Л.: Амінь.
Свящ.: І нехай будуть милості великого Бога і
Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
Л.: І з духом твоїм.

Прохальна єктенія
Диякон: Всіх святих пом’янувши, ще і ще в мирі
Господеві помолімось.
Л., на кожне прохання: Господи, помилуй.

За принесені і освячені чесні дари Господеві
помолімось.

Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у
святий, і пренебесний, і мисленний Свій
жертовник, як пахощі духовні, зіслав нам
Божественну благодать і дар Святого Духа,
помолімось.

Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й
нужди, Господеві помолімось.

Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже,
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Твоєю благодаттю.
Дня всього звершеного, святого, мирного й

безгрішного у Господа просімо.
Л., на кожне прохання: Подай, Господи.

Ангела миру, вірного провідника, охоронителя
душ і тіл наших у Господа просімо.

Прощення і відпущення гріхів та провин наших у
Господа просімо.

Доброго й пожиточного душам нашим і миру для
світу у Господа просімо.

Осталий час життя нашого в мирі і покаянні
скінчити у Господа просімо.

Християнської кончини життя нашого,
безболісної, бездоганної, мирної, і доброї відповіді
на страшному суді Христовім просімо.

Єдність віри і причастя Святого Духа
випросивши, самі себе й один одного, і все життя
наше Христу Богові віддаймо.
Л.: Тобі, Господи.

Молитва перед «Отче наш»
Свящ.: Тобі віддаємо все життя наше і всю надію,
Владико людинолюбний, і просимо, і молимо, і
благаємо: сподоби нас причаститися небесних
Твоїх і страшних Таїн, цієї священної і духовної
трапези, з чистою совістю, на відпущення гріхів,
на прощення провин, на спільність із Духом
Святим, на насліддя царства небесного, на
дерзновення перед Тобою, не на суд і не в осуд.
І виголошує: І сподоби нас, Владико, із
дерзновенням неосудно насмілитись призивати
Тебе, небесного Бога — як Отця, і промовляти:
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Молитва Господня
Л.: Отче наш, що є на небесах!
Нехай святиться ім’я Твоє,
нехай прийде царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні;
і прости нам провини наші, як і ми прощаємо
винуватцям нашим;
і не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Свящ.: Твоє бо є царство, і сила, і слава, Отця, і
Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки
віків.
Л.: Амінь.
Свящ.: Мир всім.
Л.: І духові твоєму.

Главопреклонна молитва
Диякон: Голови ваші Господеві приклоніть.
Л.: Тобі, Господи.
Свящ.: Благодаримо Тебе, Царю невидимий, що
незчисленною Твоєю силою все утворив і
багатством милості Твоєї від небуття до буття
все привів. Сам, Владико, споглянь з Неба на тих,
що вклонили свої голови перед Тобою, бо не
перед тілом і кров’ю вони вклонилися, але перед
Тобою, страшним Богом. Ти, отже, Владико,
вчини на добро усе, що перед нами, кожному по
потребі: з плаваючими плавай, з
подорожуючими подорожуй, недужих зціли,
лікарю душ і тіл.
І виголошує: Благодаттю, і милосердям, і
людинолюбством єдинородного Сина Твого, що
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з Ним і Ти благословен, з пресвятим, і благим, і
животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на
віки віків.
Л.: Амінь.
Свящ.: Зглянься, Господи Ісусе Христе, Боже наш,
від святого жилища Твого і від престолу слави
царства Твого, і прийди освятити нас — Ти, що
вгорі з Отцем сидиш і тут з нами невидимо
перебуваєш; і сподоби державною Твоєю рукою
подати нам пречисте Тіло Твоє і чесну Кров, а
через нас — усім людям.

ПРИЧАСТЯ
Диякон: Будьмо уважні.
Свящ.: Святеє — святим.
Л.: Єдиний святий, єдиний Господь Ісус Христос, на
славу Бога Отця. Амінь.
І співають причасний стих.

Диякон: Розломи, владико, святий хліб.
Свящ.: Розломлюється і розділюється агнець
Божий, розломлюваний і неподільний, що
завжди споживається і ніколи не вичерпується,
але причасників освячує.
Диякон: Сповни, владико, святу чашу.
Свящ.: Повнота Духа Святого.
Диякон: Амінь, — і, взявши теплоту, мовить:
Благослови, владико, теплоту.
Свящ.: Благословенна теплота святих Твоїх
завжди: нині і повсякчас, і на віки віків.
Диякон: Амінь. — і вливає теплоту в чашу, мовлячи:
Теплота віри, повна Духа Святого. Амінь.
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Молитва перед святим Причастям
Вірую, Господи, і сповідую, що Ти є воістину
Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ
грішників спасти, між якими я перший. Ще
вірую, що це саме є пречисте Тіло Твоє, і це саме
є чесна Кров Твоя. Молюся, отже, Тобі: помилуй
мене і прости мені провини мої вільні і невільні,
чи то в слові, чи в ділі, свідомі і несвідомі; і
сподоби мене неосудно причаститися пречистих
Твоїх Таїн на відпущення гріхів і у життя вічне.
Амінь.
Вечері Твоєї тайної днесь, Сину Божий,

причасником мене прийми, бо ворогам Твоїм
тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда,
але, як розбійник, сповідаю Тебе: пом’яни мене,
Господи, у царстві Твоїм.
Нехай не на суд і не в осуд буде мені причастя

святих Твоїх Таїн, Господи, а на зцілення душі й
тіла. Амінь.

І причащаються Тіла і Крові Христових.

Після причастя Крові Христовій, отерши уста і край
святої чаші, священик мовить:
Це торкнулося уст моїх, і відніме беззаконня мої, і
гріхи мої очистить.

Після причастя духовенства священик розділяє
часточки, щоб вистачило для усіх вірян, молячись:
Воскресіння Христове бачивши, поклонімось
Святому Господу Ісусу, єдиному безгрішному. Хресту
Твоєму поклоняємось, Христе, і святеє Воскресіння
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Твоє оспівуємо і славимо: Ти бо є Бог наш, крім Тебе
іншого не знаємо, ім’я Твоє призиваємо. Прийдіть,
усі вірні, поклонімось Святому Христовому
воскресінню, бо через Хрест прийшла радість
усьому світу. Завжди благословляючи Господа,
оспівуємо воскресіння Його, бо, перетерпівши
розп’яття, Він смертю смерть зруйнував.

Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо
Господня над тобою зійшла! Радій нині і веселися,
Сіоне; а Ти, чиста, радій, Богородице, про
воскресіння Народженого Тобою.

О Пасхо велика і найсвященіша, Христе! О
Мудросте, і Слово Боже, і Сило! Дай нам повніше
причащатися Тебе у невечірнім дні царства Твого.

Причастя вірян
Диякон: Зі страхом Божим, вірою і любов’ю
приступіть.
Л.: Благословен, хто йде в ім’я Господнє. Бог —
Господь, і явився нам.
Священик читає голосно молитву перед святим
Причастям.
Священик, причащаючи вірян, мовить:
Причащається раб Божий (раба Божа) (ім’я)
Пречистого Тіла і Крові Христових на відпущення
гріхів і у життя вічне.

Після причастя
Після причастя вірян диякон обережно згортає з
дискоса в чашу усі часточки та обтирає губкою
дискос, молячись:
Омий, Господи, гріхи всіх, хто тут поминався,
Кров’ю Твоєю чесною, молитвами святих Твоїх.
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Священик, благословляючи людей рукою:
Спаси, Боже, людей Твоїх, і благослови надбання
Твоє.
Л.: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа
небесного, знайшли віру істинну, нероздільній
Тройці поклоняємося, бо Вона спасла нас.
Священик кадить святі Дари тричі, мовлячи:
Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава
Твоя.

Потім дає дискос диякону, а сам бере святу чашу,
робить нею знак хреста над антимінсом,
промовляючи тихо:
Благословен Бог наш…
Тоді повертається до царських врат і,
благословляючи святою чашею людей, мовить:
…завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
Л.: Амінь. Нехай наповняться уста наші хвалою
Тобі, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти
сподобив нас причаститися святих Твоїх
Божественних, безсмертних і животворчих Таїн.
Збережи нас у Твоїй святині ввесь день повчатися
правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.

Подячна єктенія
Диякон: Станьмо побожно! Прийнявши
Божественних, святих, безсмертних, небесних і
животворчих страшних Христових Таїн, достойно
благодарім Господа.
Л.: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже,
Твоєю благодаттю.
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Дня всього звершеного, святого, мирного і
безгрішного випросивши, самі себе й один одного, і
все життя наше Христу Богові віддаймо.
Л.: Тобі, Господи.

Молитва подячна після Причастя
Свящ.: Благодаримо Тебе, Владико людино-
любний, Доброчинцю душ наших, що Ти і в цей
день сподобив нас Твоїх небесних і безсмертних
Таїнств. Виправ нашу путь, утверди нас усіх у
страху Твоїм, збережи наше життя, укріпи наші
стопи, молитвами і моліннями славної
Богородиці і Приснодіви Марії і всіх святих.
І виголошує: Ти бо є освячення наше, і Тобі славу
возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і
повсякчас, і на віки віків.
Л.: Амінь.

Заамвонна молитва
Свящ.: У мирі вийдемо.
Л.: З іменем Господнім.
Диякон: Господеві помолімось.
Л.: Господи, помилуй.
Свящ.: Господи, Ти благословляєш тих, хто Тебе
благословляє, і освячуєш тих, хто на Тебе уповає.
Спаси людей Твоїх і благослови надбання Твоє.
Повноту Церкви Твоєї збережи, освяти тих, хто
любить красу дому Твого. Ти їх прослав
Божественною Твоєю силою і не остав нас, що
уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй,
церквам Твоїм, священикам, Богом береженому
народові нашому, парафіянам святого храму
цього і всім людям Твоїм.
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Бо всяке добре даяння і всякий звершений дар з
висоти є, сходячи від Тебе, Отця світла, і Тобі
славу, і благодарення, і поклоніння возсилаємо,
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і
на віки віків.
Л.: Амінь. Нехай буде ім’я Господнє благословенне
від нині і до віку. (3)
І співають псалом 33.

Молитва на споживання Святих Дарів
Свящ.: Сповнення закону і пророків Сам Ти є,
Христе Боже наш, Який сповнив увесь Отчий
промисел, сповни радості і веселості серця наші
завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Відпуст
Свящ.: Благословення Господнє на вас, Того
благодаттю і людинолюбством, завжди: нині і
повсякчас, і на віки віків.
Л.: Амінь.
Свящ.: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше,
слава Тобі.
Л.: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй
(3) . Благослови.
Свящ.: Христос, істинний Бог наш, молитвами
Пречистої Своєї Матері, святих славних і
всехвальних апостолів, святого отця нашого
Іоанна, архієпископа Константинопольського,
Златоустого, святого (якого є храм і якого є
день), і всіх святих, помилує і спасе нас, як
благий і людинолюбний.
Л.: Амінь. І співають многоліття.
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Служби на різні потреби

За хворих
На проскомідії:

Господи Ісусе Христе Боже наш, прийми жертву цю на
відпущення гріхів рабів Твоїх (імена) і, як Милосердний,
всесильною Твоєю десницею загаси вогонь, що мучить їх,
втамуй недуг, і милостивно підніми їх від ложа хвороби на
славу імені Твого.

На єктенії усильного благання:
Лікарю душ і тіл, з покаянням у серці сокрушенному до

Тебе припадаємо і, благаючи, просимо Тебе: навідайся з
висот, зціли хвороби, вилікуй пристрасті душ і тіл рабів Твоїх
(імена) і прости їм, як Благосердний, всі провини вільні й
невільні, і невдовзі підніми від ложа хвороби, молимось
Тобі: вислухай і помилуй.

Ти, Господи, що не хочеш смерті грішних, але бажаєш
навернутися на шлях істини і живим бути їм, пощади і
помилуй рабів Твоїх (імена) , Милостиве, заборони хворобі,
віджени всі страждання й всю недугу, втамуй зиму і вогонь, і
простягни міцну Твою руку, і як Іаірову дочку від ложа
хвороби підніми і здорових постави, молимось Тобі:
вислухай і помилуй.

Ти, Господи, що вогняну хворобу Петрової тещі дотиком
Твоїм зцілив, й нині рабів Твоїх (імена) , що люто
страждають хворобою, благосердям Твоїм зціли, здоров’я їм
невдовзі подай, усильно молимось Тобі, Джерело зцілень:
вислухай і помилуй.

За тих, що подорожують
На проскомідії:

Господи Ісусе Христе, Боже наш, прийми жертву цю на
відпущення гріхів рабів Твоїх (імена) і благослови подорож
їх, пошли їм, як колись рабу Своєму Товії, Ангела миру,
супутника і наставника, що зберігає, заступає і охороняє від
усяких злих обставин, мирно та в доброму здоров’ї
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благополучно повертаючи їх, щоб у цьому прославилося в
них величне ім’я Твоє.

На єктенії усильного благання:
Стопи людські виправляючи, Господи, споглянь

милостиво на рабів Твоїх (імена) і, простивши їм всяку
провину вільну й невільну, благослови благий намір їхньої
ради, і виходи й входи з подорожжю виправ — усильно
молимось Тобі: вислухай і помилуй.

Господи, Ти Ісааку і Товії Ангела супутника послав і
подорож й повернення їх мирне і благополучне сотворив, і
нині, Преблагий, Ангела миру рабам Твоїм (імена) пошли,
щоб наставити їх на всяке добре діло і позбавити ворогів
видимих і невидимих, і від усяких злих обставин збережи,
щоб у доброму здоров’ї, мирно і благополучно у славі Твоїй
вони повернулися — усильно молимось Тобі: вислухай і
помилуй.

З Лукою і Клеопою в Еммаус Ти, Господи, подорожував і
з радістю пізнання Твого дав їм повернутися в Єрусалим, і
нині супроводжуй Твоєю благодаттю і Божественним
благословінням рабам Твоїм (імена) , що моляться Тобі
усильно; в усякому доброму ділі до слави Пресвятого Твого
імені супроводь, в доброму здоров’ї та благополуччі збережи
і поверни їх в час благо подобний — як до Всещедрого
Подателя благ молимось Тобі: скоро вислухай і помилуй.

На різні прохання
На єктенії усильного благання:

Ще молимось Тобі, Господу Богу нашому, щоб Ти
вислухав моління і молитви наші, і помилував рабів Твої
(імена) благодаттю і милосердям Твоїм, і сповнив усі
прохання їхні, і простив їм усяку провину вільну й невільну,
щоб були моління і милостині їх благоприйнятними перед
Престолом Владицтва Твого, і щоб покрив Ти їх від усіх
ворогів видимих і невидимих, від усякої напасті, біди і
скорботи, й недугів позбавив і подав здоров’я з довголіттям,
промовимо всі: Господи, вислухай і помилуй.
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Споглянь, Владико людинолюбний, милостивим Твоїм
оком на рабів Твоїх (імена) і вислухай моління наші, що з
вірою Тобі приносимо, бо Ти Сам сказав, Господи: все, що у
молитві просите, віруйте, що приймете — і буде вам; і знову:
просіть — і дасться вам. Тож і ми, хоч і недостойні,
сподіваючись на милість Твою, просимо: подай благість
Твою рабам Твоїм цим і сповни благі наміри їх, в мирі і тиші,
у здоров’ї та довголітті всі дні їх збережи: промовимо всі:
вислухай і милостиво помилуй.

Служба подяки за всіляке благодіяння Боже
На проскомідії:

Господи Ісусе Христе Боже наш, жертву цю, яку Тобі з
подякою за Твої благодіяння приносимо, як пахощі духовні, в
пренебесний Твій жертовник прийми, і рабів Твоїх (імена) ,
яких Ти вислухати і помилувати благоволив, від усяких злих
обставин видимих і невидимих ворогів милосердно збережи,
і завжди в любові до Тебе щирих та в усяких чеснотах
успішних створи, і небесних Твоїх благ сподоби.

На єктенії усильного благання:
Дякуючи зі страхом і трепетом, як раби непотрібні,

Твоєму милосердю, Спасителю і Владико наш Господи, за
Твої благодіяння, які Ти послав рясно на рабів Твоїх,
припадаємо і славослов’я Тобі, як Богу, приносимо й
розчулено мовимо: визволи від усіх бід рабів Твоїх (імена) і
завжди, як Милостивий, сповни на благо бажання всіх нас,
усильно молимось Тобі: вислухай і помилуй.

Як і нині милостиво Ти почув молитви рабів Твоїх,
Господи, і явив на них милосердя людинолюбства Твого, так
як і надалі не зневажаючи, сповни на славу Твою всі благі
бажання вірних Твоїх і яви всім нам багату милість Твою,
зневажаючи на провини наші, молимось Тобі: вислухай і
помилуй.

Благоприйнятна, як фіміам ароматний і як огрядні
всеспалення, нехай буде, всеблагий Владико, подяка ця наша
перед величністю слави Твоєї, і пошли завжди, як
милосердний, рабам Твоїм багаті милості і милосердя Твоє. І
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від усякого спротиву видимих і невидимих ворогів Церкву
Твою святу та місто (або: обитель, село) це визволи, людям
Твоїм всім безгрішне зі здоров’ям довголіття і в усіх чеснотах
успіх даруй, молимось Тобі, Всемилосердний Царю:
милостиво вислухай і невдовзі помилуй.

На початок всякого доброго діла
На проскомідії:

Господи Ісусе Христе Боже наш, прийми жертву цю на
відпущення гріхів рабів Твоїх (імена) і благослови благий
намір і діло їх, щоб успішно почали без усіляких перепон і в
Славу Твою довершили; тим, що приступають до цього діла,
допоможи і діла рук їх виправи, і для звершення силою
Пресвятого Твого Духа скоро зробити створи.

На єктенії усильного благання:
Споглянь, Владико людинолюбний, милостивим Твоїм

оком на рабів Твоїх (імена) , які до Твоєї благості з вірою
припадають, і, почувши моління їх, благі наміри і діло їх
благослови і успішно почати, і з успіхом без всіляких
перешкод в Славу Твою довершити, як до Всесильного Царя,
молимось Тобі: вислухай і помилуй.

В усьому допомагаючи всім на благо, Господи,
милостивно і рабам Твоїм, що разом із нами моляться Тобі,
допоможи, Спасе, і успішно довершитися ділу їхньому
благослови, молимось Тобі, Всемогутній Владико: вислухай і
помилуй.

Ангела Твого хранителя прилучи ділу цьому, благий
Господи, щоб прибрати всі перепони видимих і невидимих
ворогів, й співпрацю в усьому до успішного звершення тим,
що роблять, створити, молимось Тобі, Всеблагий Спасе:
вислухай і помилуй.

На славу Твою все творити велиш Ти, Господи. Тож
рабам Твоїм, які діло своє на славу Твою починають,
благословінням Твоїм успіх з радістю до звершення подай,
здоров’я їм з благоденством даруючи, молимось Тобі,
Вседаровитий Творче: вислухай і милостиво помилуй.




