БОЖЕСТВЕННА ЛіТУРГіЯ
РАНіШОСВЯЧЕНИХ ДАРіВ

THE DIVINE LITURGY OF the

PRESANCTIFIED GIFTS

П
Т

ОБАЧИВ НАЧАЛЬНИКА ЖИТТЯ, ЩО НА
ХРЕСТІ ВИСІВ, РОЗБІЙНИК МОВИВ: ЯКБИ
РОЗІП'ЯТИЙ З НАМИ НЕ БУВ БОГОМ У
ТІЛІ, СОНЦЕ НЕ СХОВАЛО Б ПРОМІННЯ
СВОЄ І НЕ ТРЯСЛАСЯ Б, ТРЕМТЯЧИ,
ЗЕМЛЯ. АЛЕ ТИ, ГОСПОДИ, ЯКИЙ
ВСЕ ТЕРПИШ, ПОМ'ЯНИ
МЕНЕ У ЦАРСТВІ
ТВОЇМ.

HE THIEF SEEING THE PRINCE OF LIFE
HANGING ON THE CROSS, SAID: IF HE WHO
IS CRUCIFIED WITH US WERE NOT GOD
INCARNATE, THE SUN WOULD NOT
HAVE HIDDEN ITS RAYS, NOR
WOULD THE SHAKEN EARTH
BE QUAKING. BUT YOU WHO
BEAR ALL THINGS,
REMEMBER ME,
LORD, IN YOUR
KINGDOM.

БОЖЕСТВЕННА ЛіТУРГіЯ
РАНіШОСВЯЧЕНИХ ДАРіВ
Райські двері зачинені.

ДИЯКОН: Благослови, Владико.
ІЄРЕЙ: Благословенне Царство Отця, і Сина, і

Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків.
ЧИТЕЦЬ: Амінь.
ee
Прийдіть,

поклонімось Цареві нашому, Богу.
ee
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа,
Царя нашого, Бога.
ee
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого
Христа, Царя і Бога нашого.
Під час читання 103-ГО Псалма, ІЄРЕЙ, при Райських дверях
проказує Світильничні молитви (4, 5, 6, і 7: стор. 52).

ПСАЛОМ 103
1. Благослови, душе моя, Господа. Господи, Боже
мій, Ти вельми звеличився єси. Ти прибрався
у славу й у величну красу. 2. Ти зодягаєшся
у світло, як у ризу, простираєш небеса, як
шатро. 3. Підносиш над водами горні палаци
Твої, обертаєш хмари на колісницю для Себе,
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THE DIVINE LITURGY OF THE
PRESANCTIFIED GIF TS
The holy doors are closed.

DEACON: Bless, Master.
PRIEST: Blessed is the Kingdom of the Father and

of the Son and of the Holy Spirit, now and ever and
unto the ages of ages.
READER: Amen.
ee
O

come, let us worship God our King.
ee
O come, let us worship and bow down before
Christ, our King and our God.
ee
O come, let us worship and bow down before
Christ Himself, our King and our God.
While Psalm 103 is being read, the PRIEST, standing in front of the
holy doors, reads the Prayers of Light (4, 5, 6 and 7: p. 52).

PSALM 103
1. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, You
have been greatly magnified: You are clothed in
confession and majesty. 2. You put on light as a
garment; You stretch out the heavens like a curtain,
3. and cover its lofts with water; You lay the clouds
to stand on; You walk upon the wings of the wind.
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на крилах вітру Ти ходиш. 4. Ти твориш духів
ангелами Своїми і слугами Своїми — вогненне
полум’я. 5. Ти поставив землю на тверді її, не
захитається вона повік віку. 6. Безодня, як одежа,
покриває її; на горах стоять води. 7. Від погрози
Твоєї вони тікають, від голосу грому Твого
тремтять. 8. Здіймаються гори і стеляться долини
там, де наказав єси їм. 9. Ти поклав межу, якої не
переступлять вони і не вернуться, щоб покрити
землю. 10. Ти посилаєш джерела в долини, поміж
горами течуть води. 11. Ти напуваєш усіх звірів
польових, дикі осли вгамовують спрагу свою.
12. Над
ними літають птахи небесні, голос їх
лунає між віттям. 13. Ти напуваєш гори з висот
Твоїх. Плодами діл Твоїх насичується земля.
14. Ти вирощуєш траву для худоби і злаки на
користь людям, щоб добути хліб із землі.
15. І вино веселить серце людини, і єлей намащує
лице її, і хліб — підкріпляє серце людини.
16. Насичуються дерева польові, кедри ливанські,
що Ти насадив їх. 17. Там птахи гніздяться, гніздо
ж чаплі найвище. 18. Гори високі — для оленів;
скелі — захисток для зайців. 19. Ти сотворив
місяць, щоб відзначати час, сонце знає захід свій.
20. Ти
насуваєш темряву, і ніч настає; тоді
бродить уся звірина лісова. 21. Леви ричать
за здобиччю і просять від Бога поживи собі.
22. Сходить сонце — вони вертаються назад і
лягають у лігвищах своїх. 23. Виходить людина
для справ своїх і на працю свою до вечора.
24. Які
величні діла Твої, Господи! Все
Премудрістю сотворив єси; повна земля
творіння Твого. 25. Ось море велике й просторе;
3

You make Your angels spirits and Your ministers
a flame of fire. 5. You established the earth on its
assurance; it shall never be moved. 6. The deep
covers it like a garment. The waters will stand on
the mountains. 7. At Your rebuke they will flee; at the
sound of Your thunder they will be afraid. 8. Mountains
rise and valleys sink to the place which You
appointed for them. 9. You set a boundary that neither
shall cross. They will not return to cover the earth.
10. You make springs gush forth in the valleys; the
waters will run between the mountains. 11. They will
give drink to all the beasts in the field; the wild asses
will quench their thirst. 12. The birds of the air will have
their habitation beside them. Gushing forth from the
rocks they will give voice. 13. You water the mountains
from Your lofts; the earth will be satisfied by the fruit
of Your works, 14. You cause grass to grow for the
cattle and plants for the service of man, to produce
bread from the earth: 15. And wine gladdens the heart
of man; to make his face cheerful with oil; and bread
strengthens the heart of man. 16. The trees of the plain
will be satisfied, the cedars of Lebanon, which You
planted. 17. There will the sparrows make their nests:
the heron’s dwelling is chief among them. 18. The high
mountains are for the deer; the rock is a refuge for
the hares. 19. You made the moon for seasons. The
sun knows its setting. 20. You ordered darkness, and it
became night. Therein will all the beasts of the forest
creep forth. 21. Young lions roaring after their prey and
seeking their food from God. 22. When the sun rises,
they gather together and lie down in their dens. 23. And
man goes out to do his work and to labour until the
evening. 24. How magnified are Your works, O Lord!
4.
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там безліч гадів і тварі малої й великої.
26. Там плавають кораблі, і кити, що Ти їх створив
вигравати у ньому. 27. Усі вони чекають на Тебе,
що даси їм поживу в свій час. 28. Ти даєш їм — вони
приймають. Ти відкриваєш руку Свою — вони
наповнюються усяким благом. 29. Ти відвертаєш
лице Твоє — вони тривожаться; віднімеш дух
їх — вони щезнуть і у прах свій повернуться.
30. Пошлеш
Духа Свого — і створяться, і Ти
оновлюєш лице землі. 31. Нехай буде слава
Господня навіки; звеселиться Господь діл Своїх.
32. Він
погляне на землю — і вона тремтить;
торкнеться гір — і вони димлять. 33. Славитиму
Господа все життя моє, співатиму Богові
моєму, поки живу. 34. Нехай буде благоприємною
Йому пісня моя, і я звеселюся в Господі.
35. Нехай щезнуть грішники з землі, і беззаконників нехай більше не буде.
І знову:

Благослови, душе моя, Господа!
19. Сонце знає захід свій.
20. Ти насуваєш темряву, і ніч настає.
24. Які величні діла Твої, Господи! Все премудро
сотворив Ти.
1.

ee
Слава

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

ee
Алилуя,

алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже.

(тричі)
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In wisdom You made them all. The earth is replete
with Your creations. 25. This sea, how great and
spacious it is! Therein are innumerable creeping
things, animals both small and great. 26. There do
ships traverse; there is that dragon You made to
play therein. 27. All look to You to give them their food
in due season. 28. When You give to them they will
gather; when You open Your hand, all things will
be filled with goodness. 29. When You turn Your face
away, they will be troubled. You will take away their
spirit, and they will cease and return to their dust.
30. You will send forth Your Spirit, and they will be
created; and You will renew the face of the earth.
31. May the glory of the Lord be forever. The Lord will
rejoice in His works: 32. He looks upon the earth and
makes it tremble, He touches the mountains and
they smoke. 33. I will sing to the Lord as long as I live;
I will chant to my God for as long as I have being.
34. May my discourse be pleasant to Him, and I shall
rejoice in the Lord. 35. O that sinners would cease
from the earth, that they should be no more.
And again:

Bless the Lord, O my soul.
The sun knows its setting.
20. You ordered darkness, and it became night.
24. How magnified are Your works, O Lord! You made
them all in wisdom.
1.

19.

ee
Glory

to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit, both now and ever and unto the ages of
ages. Amen.

ee
Alleluia,

alleluia, alleluia, glory to You, O God.

(thrice)
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ВЕЛИКА ЄКТЕНІЯ
Постовим наспівом:

ДИЯКОН: В мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За мир з неба і спасіння душ наших,

Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За мир усього світу, за добрий стан

святих Божих Церков і за з’єднання всіх,
Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За святий храм цей і за тих, що з

вірою, побожністю та страхом Божим входять до
нього, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За Високопреосвященнішого Митрополита [ім’я], і за Владику нашого (сан та ім’я єпархіяльного єпископа), чесне пресвітерство, у Христі

дияконство, за ввесь причет і людей, Господеві
помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За Боголюбивий і Богом бережений

край наш, Канаду, за уряд, військо і за ввесь
побожний народ наш, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За місто наше (село або святий монастир
наш) і за всяке місто, село і країну, і за тих,

що по вірі живуть у них, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

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

ВІРНІ: Господи, помилуй.
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THE GREAT LITANY
According to the Lenten melody:

DEACON: In peace let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: For the peace from above and for the

salvation of our souls, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For the peace of the whole world, for the

good estate of the holy Churches of God and for the
union of all, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For this holy house and for those who

enter with faith, reverence and the fear of God, let us
pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For His Eminence Metropolitan [name];
for our Bishop, (title and name of eparchial bishop),

for the honourable presbyterate, the deaconate in
Christ, for all the clergy and the people, let us pray to
the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For our God-loving and God-protected

country of Canada, its government, armed forces,
and for all our pious people, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For this city (village, or holy monastery), and

for every city, village and country and for the faithful
who dwell therein, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For favourable weather, an abundance of

the fruits of the earth and for peaceful times, let us
pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
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ДИЯКОН: За подорожніх на воді, на землі і в

повітрі; за недужих, знеможених та поневолених,
і за спасіння їх, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

Щоб визволитися нам від усякої
скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господеві
помолімось.
ДИЯКОН:

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас,

Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Пресвятую, Пречистую, Преблагосло-

венную, Славную Владичицю нашу Богородицю
і Приснодіву Марію, зі всіма святими пом’янувши, самі себе і один одного, і все життя наше
Христу Богові віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Бо Тобі належить усяка слава, честь і
поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і
повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
▼▼ ВІРНІ СТАЮТЬ НА КОЛІНА.

Під час Першого антифону ІЄРЕЙ виймає Святі Дари з
ковчега й побожно покладає на дискос.
ЧИТЕЦЬ читає першу «Славу» 18-ої кафизми:

АНТИФОН ПЕРШИЙ

ПСАЛОМ 119
ЧИТЕЦЬ: 1. До Господа взивав я в скорботі моїй,
і Він вислухав мене. 2. Господи, визволи душу
мою від уст неправдивих, від язика облесливого.
6

DEACON: For those who travel by sea, land and air;

for the sick, the suffering, the imprisoned, and for
their salvation, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For our deliverance from all affliction,

wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Help us, save us, have mercy on us and

protect us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Calling to remembrance our Most Holy,

Most Pure, Most Blessed and Glorious Lady, the
Theotokos and Ever-Virgin Mary with all the Saints,
let us commend ourselves and one another and all
our life unto Christ our God.
FAITHFUL: To You, O Lord.
PRIEST: For to You are due all glory, honour and
worship: to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit, now and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

▼▼ THE FAITHFUL KNEEL.

During the First Antiphon the PRIEST transfers the Holy Gifts
from the artophorion to the diskos.
The READER reads the first stasis of the 18th kathisma:

FIRST ANTIPHON

PSALM 119
READER: 1. When I was afflicted I called to the
Lord, and He heard me. 2. O Lord, deliver my
soul from unjust lips and from a deceitful tongue.
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Що дасть Тобі або що додасть Тобі язик
зрадливий? 4. Він – як гострі стріли сильного з
палаючим вугіллям, що спустошує. 5. Горе мені,
що я перебуваю у Мосоха, живу біля шатер
кидарських. 6. Довго перебувала душа моя з
тими, що не бажають миру. 7. Я бажаю жити
мирно, але, як тільки заговорю до них, вони
повстають проти мене без вини.
3.

ПСАЛОМ 120
1. Звів я очі мої в гори, звідкіля прийде поміч
моя. 2. Поміч моя від Господа, що створив небо
і землю. 3. Він не дасть нозі твоїй спіткнутися,
не задрімає Охоронитель твій. 4. Не задрімає і
не засне Той, Хто охороняє Ізраїля. 5. Господь
— Охорона твоя, Господь — покрова твоя на
правиці твоїй. 6. Удень сонце не опалить тебе,
а вночі – місяць. 7. Господь охоронить тебе від
усякого зла, охоронить душу твою Господь.
8. Господь охоронить вхід і вихід твій віднині й
навіки.
ПСАЛОМ 121
1. Звеселився тим, що сказали мені: ходімо до
дому Господнього. 2. Стояли ноги наші у дворах
твоїх, Єрусалиме. 3. Єрусалим створений як місто,
і доля його з народом його. 4. Бо туди увійшли
коліна, коліна Господні, за законом Ізраїля,
щоб прославляти ім’я Господнє. 5. Бо там стоять
престоли, щоб судити, престоли в домі Давидовому. 6. Просіть про мир для Єрусалима, і
благоденство тим, що люблять тебе. 7. І нехай буде
мир силою твоєю і благоденство у стінах твоїх.
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What should be given You, what added to You
against a treacherous tongue? 4. The sharpened
arrows of the powerful, with the coals of desolation.
5. Woe is me! For my sojourning has been prolonged,
I have camped among the encampments of Kedar;
6. my soul has long been a sojourner. With those
who hate peace I was peaceable; when I spoke with
them, they made war on me for nothing.
3.

PSALM 120
1. I have lifted up my eyes to the mountains. From
where will my help come? 2. My help is from the
Lord, who made heaven and earth. 3. Do not let your
foot waver; may He who guards you not slumber.
4. See, he who guards Israel will neither slumber nor
sleep. 5. The Lord will guard you, the Lord is protection
for you on your right hand. 6. By day the sun will not
scorch you, nor the moon by night. 7. The Lord will
guard you from every evil, the Lord will guard your
soul. 8. The Lord will guard your coming in, and your
going out, from now and for ever more.
PSALM 121
1. I rejoiced at those who said to me: we shall go
to the house of the Lord. 2. Our feet were standing
in your courts, O Jerusalem. 3. Jerusalem built as
a city, shared by all together. 4. For there the tribes
went up, the tribes of the Lord, a testimony for Israel,
to give thanks to the name of the Lord. 5. For there
thrones were set for judgement, thrones over the
house of David. 6. Ask then for the things which are
for Jerusalem’s peace, and prosperity for those who
love you. 7. May there be peace then in your power
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Заради братів моїх і ближніх моїх промовляю:
мир тобі. 9. Заради дому Господа Бога нашого
жадаю я блага тобі.
8.

ПСАЛОМ 122
1. До
Тебе, що перебуваєш на небі, зводжу
очі мої. 2. Як очі рабів звертаються до рук
господарів їхніх, як очі рабині до рук господині
її, так очі наші – до Господа Бога нашого,
аж поки помилує нас. 3. Помилуй нас, Господи,
помилуй нас, бо багато ми маємо приниження.
4. Надміру має душа наша ганьби від багатих
та зневаги від гордих.
ПСАЛОМ 123
1. «Якби не Господь був з нами» — нехай скаже
Ізраїль, 2. «Якби не Господь був з нами, коли
повстали проти нас люди, — вони б живих
поглинули нас. 3. Коли гнів їх розпалився на
нас, вода б затопила нас; 4. Потоки залили б
душу нашу. 5. Бурхливі хвилі води прийшли б
над душею нашою.» 6. Благословен Господь,
Який не дав нас на здобич у зуби їхні. 7. Душа
наша, як пташка, вирвалася з сітки тих, що
ловили. Сітка розірвалась, і ми спаслися.
8. Поміч наша в імені Господа, що створив небо
і землю.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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and prosperity in your citadels. 8. For the sake of
my brethren and neighbours, I have spoken peace
concerning you. 9. For the sake of the house of the
Lord our God, I have sought good things for you.
PSALM 122
1. I have lifted my eyes to You who dwell in heaven.
2. Behold, as the eyes of servants look to their lords’
hands; as the eyes of a maid to her mistress’s hands,
so do our eyes to the Lord our God, until He take
pity on us. 3. Have mercy on us, Lord, have mercy on
us, for we have had our fill of contempt, our soul has
been filled to overflowing. 4. Let reproach be for the
prosperous, and contempt for the proud.
PSALM 123
1. “If the Lord had not been among us,” let Israel now
say: 2. “If the Lord had not been among us when men
rose up against us, they would have swallowed us
down alive. 3. When their fury raged against us; the
water would have drowned us, 4. our soul would have
passed through the torrent; 5. our soul would have
passed through irresistible water.” 6. Blessed is the
Lord, who has not given us as a prey to their teeth.
7. Our soul was delivered like a sparrow from the
snare of the hunters; the snare was shattered, and
we were delivered. 8. Our help is in the name of the
Lord who made heaven and earth.
ee
Glory

to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit, both now and ever and unto the ages of
ages. Amen.
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ee
Алилуя,

алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже.

(тричі)
ІЄРЕЙ потихо читає Молитву першого антифона:

ІЄРЕЙ: Господи Щедрий і Милостивий, Довготер-

пеливий і Многомилостивий, вислухай молитву
нашу й уваж на голос моління нашого, вчини
нам знамення на благо; настав нас на путь Твою,
шоб ходити в істині Твоїй; звесели серця наші,
щоб боятися Імені Твого святого, бо Ти Великий
єси і твориш чудеса, Ти єси Бог Єдиний, і нема
Тобі подібного між богами, Господи. Ти Сильний у
милості і Благий в кріпості, щоб помагати, і втішати,
і спасати всіх, що надіються на святе Ім’я Твоє.

МАЛА ЄКТЕНІЯ
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас,
Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Пресвятую, Пречистую, Преблагосло-

венную, Славную Владичицю нашу Богородицю
і Приснодіву Марію зi всіма святими пом’янувши,
самі себе і один одного, і все життя наше
Христу Богові віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Бо Твоя влада, і Твоє є Царство, і сила
і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і
повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
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ee
Alleluia,

alleluia, alleluia, glory to You, O God.

(thrice)
The PRIEST quietly reads the Prayer of the First Antiphon:

PRIEST: O Lord, compassionate and merciful, long-

suffering and full of mercy, listen to our prayer and
attend to the voice of our supplication. Make for us a
sign for good. Guide us in Your way, to walk in Your
truth. Make glad our hearts to fear Your holy Name,
because You are great and do wondrous things. You
alone are God, and there is none like You, O Lord,
among gods: powerful in mercy and loving in strength
to help and to console and to save all who hope in
Your holy Name.

SMALL LITANY
DEACON: Again and again, in peace, let us pray to
the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and
protect us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Calling to remembrance our Most Holy,

Most Pure, Most Blessed and Glorious Lady, the
Theotokos and Ever-Virgin Mary with all the Saints,
let us commend ourselves and one another and all
our life unto Christ our God.
FAITHFUL: To You, O Lord.
PRIEST: For Yours is the Majesty and Yours is the
Kingdom and the power and the glory, of the Father
and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever
and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
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Під час Другого антифону ІЄРЕЙ кадить навколо святої
трапези.
ЧИТЕЦЬ читає другу «Cлаву» 18-ої кафизми:

ДРУГИЙ АНТИФОН

ПСАЛОМ 124
ЧИТЕЦЬ: 1. Ті, що надіються на Господа, не
похитнуться, як гора Сіон, що стоїть вічно.
2. Гори
навкруги Єрусалима, а Господь —
навкруги народу Свого віднині і навіки.
3. Бо не залишить Господь жезла нечестивих над
долею праведних, щоб праведні не простягли
руки свої до беззаконня. 4. Благодій, Господи,
добрим і праведним серцем. 5. А тих, що звернули
на криву дорогу неправди, нехай залишить
Господь разом з тими, що чинять беззаконня.
Мир на Ізраїля!
ПСАЛОМ 125
1. Коли повертав Господь з полону Сіон, нам
здавалося, що то був сон. 2. Тоді були душі
наші повні радости, і з уст наших лилася пісня.
3. Тоді між народами говорили: Велике сотворив
Господь над нами. Так, Господь явив над нами
велике; ми раділи серцем. 4. Поверни ж, Господи,
невільників наших, як потоки на південь.
5. Ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю.
6. Хто
з плачем ніс сіяти зерно своє, той
повернеться веселий, несучи снопи свої.
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During the Second Antiphon the PRIEST censes around the holy
table.
The READER reads the second stasis of the 18th Kathisma:

SECOND ANTIPHON

PSALM 124
READER: 1. Those who trust in the Lord are as
Mount Sion; one who dwells in Jerusalem will
never be shaken. 2. Mountains encircle her, and the
Lord encircles his people from now and for ever.
3. For the Lord will not leave the rod of sinners upon
the heritage of the just, lest the just stretch out their
hands in iniquities. 4. Do good, Lord, to the good and
to the honest in heart. 5. But the Lord will drive away
with those who work iniquity those who turn aside to
extortions; peace upon Israel.
PSALM 125
1. When
the Lord turned back the captivity of
Sion, we became as those who are comforted.
2. Then was our mouth filled with joy and our tongue
with rejoicing. 3. Then they will say among the
nations: the Lord has done great things with them.
The Lord has done great things with us, we have
become joyful. 4. Turn back our captivity, O Lord, like
streams in the south. 5. Those who sow with tears,
will reap with joy. 6. They went and as they went they
wept, while they sowed their seed. But when they
come they will come with joy, as they gather up their
sheaves.
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ПСАЛОМ 126
1. Коли не Господь будує дім, даремно трудяться
будівничі; коли не Господь береже місто,
даремно пильнує сторожа. 2. Даремно встаєте ви
рано і лягаєте пізно, їсте хліб, тяжко здобутий,
тоді як Господь дає улюбленим Своїм спокійний
сон. 3. Ось і діти — насліддя від Господа;
нагорода від Нього — плід утроби. 4. Як стріли в
руках сильного, так і сини молоді. 5. Блаженний,
хто здобув таку поміч собі. Не осоромляться
вони, коли біля брами міста свого говоритимуть
з ворогами.
ПСАЛОМ 127
1. Блаженні
всі, що бояться Господа. Ті, що
ходять путями Його. 2. Ти житимеш трудами
рук твоїх. Блаженний ти, і добро тобі буде.
3. Жона
твоя в домі твоїм як родюча лоза
виноградна. Сини твої, як паростки дерева
оливкового, навколо трапези твоєї. 4. Ось так
буде благословенний чоловік, що боїться
Господа. 5. Нехай благословить тебе Господь від
Сіону. І побачиш блаженство Єрусалима по всі
дні життя твого. 6. Щоб побачив ти дітей синів
твоїх. Мир на Ізраїля!
ПСАЛОМ 128
1. «Багато
разів бороли мене від юности
моєї» — нехай скаже Ізраїль; 2. «Багато разів
бороли мене від юности моєї, але не перемогли
3. На
мене.
хребті моїм орали плугарі,
проклали довгі борозни свої.» 4. Але Господь
справедливий, Він розсік пута беззаконників.
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PSALM 126
1. Unless the Lord build the house, the builders have
toiled for nothing. Unless the Lord guard the city, the
watchman has kept vigil for nothing. 2. Your getting up
at dawn is for nothing, your rising after sitting, you
who eat the bread of sorrow, when He gives sleep
to his beloved; 3. see, sons are the Lord’s inheritance,
the reward of the fruit of the womb. 4. As arrows in
the hand of a powerful man, so are the sons of the
rejected. 5. Blessed the man who satisfies his desire
with them; they will not be shamed when they speak
with their enemies in the gates.
PSALM 127
1. Blessed are all who fear the Lord, who walk in His
ways. 2. You will eat the toils of your fruits; you are
blest, and it will be well with you. 3. Your wife like a
luxuriant vine against the sides of your house. Your
sons like new olive shoots around your table. 4. See,
that is how one who fears the Lord will be blessed.
5. The Lord bless you from Sion, and may you see
the good things of Jerusalem all the days of your life.
6. And may you see your children’s children. Peace
upon Israel.
PSALM 128
1. “Many times they have made war on me since my
youth,” let Israel now say. 2. “Many times they have
made war on me since my youth, and yet they have
not prevailed over me. 3. The sinners have wrought
upon my back, they have prolonged their iniquity.”
4. The Lord is just, He has broken the sinners’ necks.
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Нехай осоромляться і відступлять ті, що
ненавидять Сіон. 6. Нехай будуть як трава на
покрівлі, що сохне раніше, ніж вирвуть її, 7. якою
жнець не наповнює руки своєї, і в’язальниця
не зв’яже снопа. 8. А перехожі не скажуть:
«Благословення Господнє на вас; благослоляємо
вас іменем Господнім.»
5.

ee
Слава

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

ee
Алилуя,

алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже.

(тричі)
ІЄРЕЙ потихо читає Молитву другого антифона:

ІЄРЕЙ: Господи, не суди нас в суворості Твоїй

і не карай нас у гніві Твоїм, але вчини з нами,
Лікарю і Зцілителю душ наших, з милости
Твоєї; веди нас до пристановища волі Твоєї,
просвіти очі сердець наших на пізнання істини
Твоєї; і даруй нам останок цього дня і ввесь час
життя нашого мирний і безгрішний, молитвами
Святої Богородиці і всіх святих.

МАЛА ЄКТЕНІЯ
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас,
Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
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Let all those who hate Sion be shamed and turned
back. Let them become like grass on the housetops,
which withers before it is uprooted: The reaper has
not filled his hand with it, nor the one who gathers the
sheaves his bosom. Nor have the passers-by said:
“The Lord’s blessing be on you. We have blessed
you in the name of the Lord.”
5.

ee
Glory

to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit, both now and ever and unto the ages of
ages. Amen.

ee
Alleluia,

alleluia, alleluia, glory to You, O God.

(thrice)
The PRIEST quietly reads the Prayer of the Second Antiphon:

PRIEST: Lord, do not rebuke us in Your anger,

nor chastise us in Your wrath, but deal with us in
accordance with Your kindness, physician and healer
of our souls. Guide us to the harbour of Your will.
Enlighten the eyes of our hearts to the knowledge of
Your truth and grant that the rest of the present day
and the whole time of our life may be peaceful and
without sin, at the prayers of the holy Mother of God
and of all the Saints.

SMALL LITANY
DEACON: Again and again, in peace, let us pray to
the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and
protect us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
12

ДИЯКОН: Пресвятую, Пречистую, Преблагосло-

венную, Славную Владичицю нашу Богородицю
і Приснодіву Марію зi всіма святими пом’янувши,
самі себе і один одного, і все життя наше Христу
Богові віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Бо ти Благий і Чоловіколюбець Бог єси,
і Тобі славу возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому
Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
Під час Третього антифону ІЄРЕЙ переносить Святі Дари від
святого престолу до жертівника.
ЧИТЕЦЬ читає третю «Cлаву» 18-ої кафизми:

АНТИФОН ТРЕТІЙ

ПСАЛОМ 129
ЧИТЕЦЬ: 1. З глибини взиваю до Тебе, Господи,
2. Господи,
почуй голос мій. Нехай будуть
вуха твої уважні до голосу благання мого.
3. Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи,
Господи, хто встоїть? 4. Бо в Тебе очищення є.
5. Ради імени Твого я надіюся на Тебе, Господи;
терпіла душа моя у слові Твоїм. 6. Уповає душа
моя на Господа. Від ранньої зорі до ночі,
від ранньої зорі нехай уповає Ізраїль на Господа.
7. Бо
у Господі милість і велике у Нього
визволення; 8. і Він визволить Ізраїля від усіх
беззаконь його.
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DEACON: Calling to remembrance our Most Holy,

Most Pure, Most Blessed and Glorious Lady, the
Theotokos and Ever-Virgin Mary with all the Saints,
let us commend ourselves and one another and all
our life unto Christ our God.
FAITHFUL: To You, O Lord.
PRIEST: For You are a Good God and the Lover-ofMankind and unto You do we send up glory: to the
Father and to the Son and to the Holy Spirit, now
and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
During the Third Antiphon the PRIEST transfers the Holy Gifts
from the holy table to the table of oblation.
The READER reads the third stasis of the 18th Kathisma:

THIRD ANTIPHON

PSALM 129
READER: 1. Out of the depths have I cried unto
You, O Lord; 2. O Lord, hear my voice. Let Your
ears be attentive to the voice of my supplication.
3. If You should mark iniquities, O Lord, O Lord, who
shall stand? 4. For with You there is forgiveness.
5. For
Your name’s sake have I patiently waited
for You, O Lord; my soul has waited patiently
for Your word, 6. my soul has hoped in the Lord.
From the morning watch until night, from the morning
watch let Israel hope in the Lord. 7. For with the Lord
there is mercy, and with Him is plenteous redemption;
8. and he shall redeem Israel out of all his iniquities.
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ПСАЛОМ 130
1. Господи,
не зазнавалося серце моє, не
підносилися гордо очі мої, я не входив у велике
і дивне, недосяжне для мене. 2. Чи не смиряв я
душу свою, наче дитину, відлучену від грудей
матері? Душа моя в мені жадає Тебе, як дитя
грудей матері своєї. 3. Нехай надіється Ізраїль на
Господа віднині і навіки.
ПСАЛОМ 131
1. Пом’яни, Господи, Давида і всю лагідність його.
2. Як він присягався Господу, давав обітниці Богу
Якова: 3. «Не ввійду в світлицю дому мого, не
ляжу на постіль мою, 4. не дам заснути очам моїм і
задрімати повікам моїм; не заспокоюся, 5. поки не
знайду оселі для Господа, дому для Бога Якова.»
6. Ось ми чули про Нього в Єфрафі, знайшли
Його на полях Іарима. 7. Ходімо в оселі Його,
поклонімося підніжжю ніг Його. 8. Воскресни,
Господи, у спокій Твій, Ти і кивот святині
Твоєї. 9. Священики Твої зодягнуться в правду,
і преподобні Твої зрадіють. 10. Ради Давида,
раба Твого, не відверни лиця від помазаника
Твого. 11. Клявся Господь Давиду істиною і не
зречеться її: «Із синів роду твого посаджу на
престолі твоїм. 12. А коли сини твої зберігатимуть
завіт Мій і повеління Мої, яких Я навчу їх, то й
сини їхні навіки сидітимуть на престолі твоїм.»
13. Вибрав Господь Сіон, забажав його на оселю
для Себе. 14. «Це місце спокою Мого повік віку,»
сказав Господь, «Тут оселюся, бо Я полюбив
його. 15. Поживу його Я, благословляючи,
благословлю, і вбогих його Я нагодую хлібом.
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PSALM 130
1. O Lord, my heart is not exalted, nor are my
eyes become lofty. Nor have I walked in things too
great or too marvelous for me. 2. If I were not humbleminded but exalted my soul, as one weaned
from his mother, so would You requite my soul.
3. Let Israel hope in the Lord, from henceforth and
for evermore.
PSALM 131
1. Remember, O Lord, David and all his meekness. 2.
How he made an oath unto the Lord, and vowed unto
the God of Jacob: 3. “I shall not go into the dwelling
of my house, I shall not ascend upon the bed of
my couch. 4. I shall not give sleep to mine eyes, nor
slumber to mine eyelids, nor rest to my temples,
5. until I find a place for the Lord, a habitation for the
God of Jacob.” 6. Lo, we have heard of it in Ephratha,
we have found it in the plains of the wood. 7. Let us
go forth into His tabernacles, let us worship at the
place where His feet have stood. 8. Arise, O Lord,
into Your rest, You and the ark of Your holiness.
9. Your priests shall be clothed with righteousness,
and Your righteous ones shall rejoice. 10. For the
sake of David Your servant, turn not Your face away
from Your anointed one. 11. The Lord has sworn
in truth unto David, and He will not annul it: “Of
the fruit of your loins will I set upon your throne.
12. If
your sons keep My covenant and these
testimonies which I will teach them. Their sons also
shall sit forever on your throne.” 13. For the Lord has
elected Sion, He has chosen her to be a habitation
for Himself. 14. “This is My rest forever and ever;
14

Священиків його Я зодягну в спасіння, і
праведні його будуть радіти радістю. 17. Там Я
вирощу спасіння Давидові, поставлю світильник
помазанику Моєму. 18. Ворогів його осоромлю Я,
на ньому ж розцвіте святиня Моя.»
16.

ПСАЛОМ 132
1. Як то добре і як гарно, коли бpати живуть у
згоді! 2. Як миро на голові, що сходить на бороду,
на бороду Ааронову, що сходить на краї одежї
його. 3. Як роса єрмонська, що спадає на гори
Сіонські. Бо там посилає Господь благословення
і життя навіки.
ПСАЛОМ 133
1. Нині
благословляйте Господа, всі раби
Господні, що стоїте у храмі Господнім, у дворах
дому Бога нашого. 2. Вночі підносьте руки
ваші до святині і благословляйте Господа.
3. Благословить і тебе небесного Сіону Господь,
Який створив небо і землю.
ee
Слава

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

ee
Алилуя,

алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже.

(тричі)
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here will I dwell, for I have chosen her. 15. Blessing, I
will bless her pursuit; her beggars will I satisfy with
bread. 16. Her priests will I clothe with salvation, and
her saints with rejoicing shall rejoice. 17. There will I
make to spring forth a horn for David, I have prepared
a lamp of My Christ. 18. His enemies will I clothe
with shame, but upon Him shall My sanctification
flourish.”
PSALM 132
1. Behold now, what is so good or so joyous as for
brethren to dwell together in unity? 2. It is like the oil
of myrrh upon the head, which runs down the fringe
of his garment. 3. It is like the dew of Aermon, which
comes down upon the mountains of Sion. For there
the Lord commanded the blessing, life for evermore.
PSALM 133
1. Behold now, bless you the Lord, all you servants
of the Lord. You that stand in the house of the Lord,
in the courts of the house of our God. 2. In the nights
lift up your hands unto the holies, and bless the
Lord. 3. The Lord bless you out of Sion, He that made
heaven and the earth.
ee
Glory

to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit, both now and ever and unto the ages of
ages. Amen.

ee
Alleluia,

alleluia, alleluia, glory to You, O God.

(thrice)
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ІЄРЕЙ потихо читає Молитву третього антифона:

ІЄРЕЙ: Господи Боже наш, помяни нас, грішних

і негідних рабів Твоїх, коли ми призиваємо святе
ім’я Твоє, і не осором нас, що надіємось на
милість Твою, але дай нам, Господи, все, чого
просимо для спасіння, і сподоби нас любити й
боятися Тебе від усього серця нашого та чинити в
усьому волю Твою.
▲▲ ВІРНІ ВСТАЮТЬ.

МАЛА ЄКТЕНІЯ
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас,
Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Пресвятую, Пречистую, Преблагосло-

венную, Славную Владичицю нашу Богородицю
і Приснодіву Марію зi всіма святими пом’янувши,
самі себе і один одного, і все життя наше Христу
Богові віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ: Бо Ти єси Бог наш, Бог, щоб милувати і
спасати, і Тобі славу возсилаємо Отцю, і Сину, і
Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
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The PRIEST quietly reads the Prayer of the Third Antiphon:

PRIEST: Lord our God, remember us, sinners and

Your unprofitable servants, as we call upon Your
holy Name, and do not put us to shame from the
expectation of Your mercy, but graciously grant us,
Lord, all the requests that are for salvation, and count
us worthy to love and to fear You from our whole heart,
and in all things to do Your will.
▲▲ THE FAITHFUL STAND.

SMALL LITANY
DEACON: Again and again, in peace, let us pray to
the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and
protect us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Calling to remembrance our Most Holy,
Most Pure, Most Blessed and Glorious Lady, the
Theotokos and Ever-Virgin Mary with all the Saints,
let us commend ourselves and one another and all
our life unto Christ our God.
FAITHFUL: To You, O Lord.
PRIEST: For You are our God, a God of mercy and
salvation and to You we ascribe glory: to the Father,
and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever
and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
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ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ ДО ТЕБЕ
(ПСАЛОМ 140)
Співається голосом першої стихири.

ВІРНІ: 1. Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене;

Вислухай мене, Господи.
1. Господи,
взиваю до Тебе, вислухай мене;
Вислухай голос моління мого, коли буду
молитися до Тебе.
Вислухай мене Господи.
2. Нехай піднесеться молитва моя, наче кадило
перед Тобою, підношення рук моїх, як жертва
вечірняя.
Вислухай мене, Господи.
І ЧИТЕЦЬ читає стихи з Псалмів 140, 141, 129 і 116:

ЧИТЕЦЬ: (Пс 140) 3. Постав, Господи, охорону устам

моїм і двері огорожі в устах моїх. 4. Не нахили
серця мого до слів лукавих — виправдовувати
мої гріхи, разом з людьми, що чинять беззаконня,
щоб не став я спільником пристрастей їхніх.
5. Нехай навчає мене праведник милістю, нехай
і докоряє мені; єлей же грішника нехай не
намастить голови моєї. 6. І молитва моя проти
злодіянь їхніх. Пожерла земля безодні суддів
їхніх. 7. Почуті були слова мої, як переможні; як
груддя землі розметалися вони по землі; так
розсипалися кості їхні перед адом. 8. На Тебе
ж, Господи, Господи, звернені очі мої; на Тебе
надія моя, не відкинь душі моєї. 9. Охорони мене
від сіті, що ї ї поставили на мене, і від спокус, що
їх наставили беззаконні. 10. У сіть свою впадуть
грішники — а я з Тобою ї ї перейду.
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LORD, I HAVE CRIED UNTO YOU
(PSALM 140)
Sung in the tone of the first stiсheron.

FAITHFUL: 1. Lord, I have cried unto You; hear me.

Hear me, O Lord.
1. Lord, I have cried unto You; hear me. Attend to
the voice of my supplication when I cry unto You;
Hear me, O Lord.
2. Let my prayer be set forth as incense before You,
the lifting up of my hands as the evening sacrifice;
Hear me, O Lord.

The READER reads the verses of Psalms 140, 141, 129 and 116:

Set a watch, O Lord, before my
mouth and a door of enclosure about my lips. 4. Incline
not my heart to evil words to make excuses in sins,
with those who work iniquity; and I will not associate
with the choicest of them. 5. Let the righteous man
chasten me with mercy and reprove me; as for
the oil of the sinner, let it not anoint my head. 6. For
even my prayer is against their good pleasure. Their
judges have been swallowed up by the rock. 7. They
shall hear my words, for they are sweet. As a clod
of earth is broken on the ground, so their bones are
scattered by the side of hades. 8. For to You, O Lord,
are my eyes; I have hoped in You; take not away my
soul. 9. Keep me from the snare which they have laid
for me, and from the stumbling blocks of those who
work iniquity. 10. The sinners fall into their own net. I
am apart from them until I pass by.
READER: (Ps 140)

3.

17

Голосом моїм до Господа взиваю:
голосом моїм до Господа молюся. 2. Розповім
Йому всі печалі мої, і скорботу мою Йому сповіщу.
3. Коли знемагав у мені дух мій, Ти знав стежки
мої. На дорозі, де ходив я, поставили сіть на
мене. 4. Дивився я навкруги, і ніхто не впізнавав
мене. Не стало захисту, і ніхто не дбав про душу
мою. 5. Я до Тебе взивав, Господи, й казав: Ти –
надія моя і доля моя на землі живих. 6. Вислухай
моління моє, бо я дуже знесилений. Спаси мене
від гонителів моїх, бо вони сильніші за мене.
(Пс 141)

1.

СТИХИРИ НА “ГОСПОДИ, ВЗИВАЮ”
Потім, вірні співають стихири на «Господи, взиваю до Тебе»
(з Тріоді чи Мінеї), після чергового стиха:
10.

ЧИТЕЦЬ: Виведи з темниці душу мою, § щоб

хвалити ім’я Твоє. (Пс 141:7)
1-ША СТИХИРА
Співаємо 1-ШУ стихиру.
9.

ЧИТЕЦЬ: На мене чекають праведники, § поки

явиш мені милість Твою. (Пс 141:7)
2-ГА СТИХИРА
Співаємо 2-ГУ стихиру.
8.

ЧИТЕЦЬ: З глибини взиваю до Тебе, Господи, §

Господи, почуй голос мій. (Пс 129:1)
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(Ps 141) 1. With

my voice, to the Lord have I cried; with
my voice, to the Lord have I made my supplication.
2. I shall pour out before Him my supplication; my
affliction before Him shall I declare. 3. As my spirit was
departing from within me; You knew my paths. On
this way on which I was walking they hid a snare for
me. 4. I looked to my right and beheld, and there was
no one that knew me. There is no escape for me,
and no one cares for my soul. 5. I cried out to You,
O Lord; I said: You are my hope, You are my portion
in the land of the living. 6. Attend to my supplication;
for I have been greatly humbled. Deliver me from
those who persecute me, for they have become
stronger than I.
STIСHERA FOR “LORD, I HAVE CRIED”
We sing the stichera for “Lord, I have cried unto You...” (from the
Triodion or Menaion) inserting them after the appropriate verse:
10.

READER: Bring my soul out of prison § that I may

praise Your name. (Ps 141:8)
1ST STICHERON
We sing the 1ST sticheron.
9.

READER: The righteous shall wait for me, § until

You recompense me. (Ps 141:8)
2ND STICHERON
We sing the 2ND sticheron.

READER: Out of the depths I have cried to You,
O Lord; § O Lord, hear my voice. (Ps 129:1)
8.
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3-ТЯ СТИХИРА
Співаємо 3-ТЮ стихиру.
7.

ЧИТЕЦЬ: Нехай будуть вуха Твої уважні §

до голосу благання мого. (Пс 129:2)
4-ТА СТИХИРА
Співаємо 4-ТУ стихиру.

ЧИТЕЦЬ: Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть? § Бо в Тебе
6.

очищення є. (Пс 129:3-4)
5-ТА СТИХИРА
Співаємо 5-ТУ стихиру.

ЧИТЕЦЬ: Ради імени Твого потерпів за Тебе,
Господи; страждає душа моя за слово Твоє, §
5.

бо уповає душа моя на Господа. (Пс 129:5-6)
6-ТА СТИХИРА
Співаємо 6-ТУ стихиру.

ЧИТЕЦЬ: Від ранньої зорі до ночі, від ранньої
зорі — § нехай уповає Ізраїль на Господа.
4.

(Пс 129:6)

7-МА СТИХИРА
Співаємо 7-МУ стихиру.

ЧИТЕЦЬ: Бо в Господа милість, і велике в Нього
визволення. § Він визволить Ізраїля від усякого
3.

беззаконня його. (Пс 129:7-8)
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3RD STICHERON
We sing the 3RD sticheron.
7.

READER: Let Your ears be attentive § to the voice

of my supplication. (Ps 129:2)
4TH STICHERON
We sing the 4TH sticheron.

READER: If You should mark iniquities, O Lord,
O Lord, who shall stand? § For with You there is
6.

forgiveness. (Ps 129:3-4)
5TH STICHERON
We sing the 5TH sticheron.

READER: Because of Your name I have waited for
You, O Lord; my soul has waited for Your word, §
5.

my soul has hoped in the Lord. (Ps 129:5-6)
6TH STICHERON
We sing the 6TH sticheron.

READER: From the morning watch until night, from
the morning watch, § let Israel hope in the Lord.
4.

(Ps 129:6)

7TH STICHERON
We sing the 7TH sticheron.

READER: For with the Lord there is mercy and with
Him is abundant redemption, § and He will redeem
3.

Israel from all his iniquities. (Ps 129:7-8)
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8-МА СТИХИРА
Співаємо 8-МУ стихиру.

Хваліте Господа, всі народи;
прославляйте Його, всі люди. (Пс 116:1)
2.

ЧИТЕЦЬ:

§

9-ТА СТИХИРА
Співаємо 9-ТУ стихиру.
1.

ЧИТЕЦЬ: Велика милість Його над нами, §

й істина Його перебуває повік. (Пс 116:2)
10-ТА СТИХИРА
Співаємо 10 -ТУ стихиру.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.
«СЛАВА» З МІНЕЇ АБО ТРІОДІ

Співаємо призначену стихиру. Коли немає, зразу співаємо
«І нині...».
ee
І нині,

і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
ДОГМАТИК

Співаємо Догматик.

ВХІД З КАДИЛОМ
Вхід кліру з кадилом. Якщо є свято з читанням Єванегія,
Вхід з Євангелієм.
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8TH STICHERON
We sing the 8TH sticheron.
2.

READER: Praise the Lord, all nations; § praise Him,

all peoples. (Ps 116:1)
9TH STICHERON
We sing the 9TH sticheron.
1.

READER: For His mercy has prevailed over us, §

and the truth of the Lord abides forever. (Ps 116:2)
10TH STICHERON
We sing the 10TH sticheron.
ee
Glory

to the Father and to the Son and to the Holy

Spirit.
DOXASTIKON FROM THE MENAION OR TRIODION
We sing the appointed Doxastikon. If there is none, we proceed to
“Both now…”.
ee
Both

now and ever and unto the ages of ages.
Amen.
DOGMATIKON

We sing the appointed Dogmatikon.

ENTRANCE WITH THE CENSER
The clergy make the Entrance. If it is a feast with a lection from the
Holy Gospel, the Entrance is made with the Gospel.
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ІЄРЕЙ потихо читає Молитву Входу:

ІЄРЕЙ: Ввечері і вранці й опівдні хвалимо і

благословимо Тебе, дякуємо й молимось Тобі,
Владико всього, Чоловіколюбче Господи; нехай
буде молитва наша, як кадило перед Тобою, і не
допусти сердець наших до слів чи думок лукавих;
захисти нас від усього, що ловить душі наші; бо
до Тебе, Господи, Господи, звернені очі наші, і на
Тебе уповаємо; не посором же нас, Боже наш.
Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.
ДИЯКОН: Премудрість. Станьмо побожно!

СВІТЕ ТИХИЙ
ВІРНІ: Світе Тихий, святої слави Безсмертного
Отця Небесного, Святого, Блаженного, Ісусе
Христе! Прийшовши на захід сонця, бачивши
світло вечірнє, оспівуємо Отця і Сина і Святого
Духа – Бога. Достойно є повсякчас прославляти
Тебе голосами преподобними, Сину Божий, що
життя даєш; тим то й світ Тебе славить.
ПЕРШИЙ ПРОКИМЕН
ДИЯКОН: Будьмо уважні.
ІЄРЕЙ: Мир усім.
ДИЯКОН: Премудрість.
ЧИТЕЦЬ: Прокимен на голос
ЧИТЕЦЬ проголошує 1

-ШИЙ

.

вірш першого прокимна.
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The PRIEST quietly reads the Prayer of The Entrance:

PRIEST: In the evening, in the morning, and at

noonday, we praise, bless, give thanks, and pray unto
You, O Master of all, Lord, Lover of mankind. Let our
prayer arise as incense before you, and incline not
our hearts unto words or thoughts of evil, but deliver
us from all who seek after our souls. For our eyes are
unto You, O Lord, Lord, and in You have we hoped.
Put us not to shame, O our God. For unto You are due
all glory, honour and worship to the Father and to the
Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages. Amen.
DEACON: Wisdom. Stand aright.

О GLADSOME LIGHT
FAITHFUL: O Gladsome Light of the holy glory of
the immortal heavenly, holy, blessed Father, O Jesus
Christ: having arrived at the setting of the sun, having
seen the evening light, we praise the Father, Son,
and Holy Spirit, God. It is worthy to praise You at all
times with reverent voices, O Son of God, Giver of
life; wherefore the world glorifies You.
THE FIRST PROKEIMENON
DEACON: Let us be attentive.
PRIEST: Peace be unto all.
DEACON: Wisdom.
READER: The Prokeimenon in tone

.

The READER intones the 1 verse of the prokeimenon.
ST

21

ВІРНІ: (співають 1-ШИЙ вірш прокимна)
ЧИТЕЦЬ: (проголошує 2-ГИЙ вірш прокимна)
ВІРНІ: (співають 1-ШИЙ вірш прокимна)
ЧИТЕЦЬ: (проголошує до половини 1-ШИЙ вірш прокимна)
ВІРНІ: (співають другу половину 1-ГО вірша)
ДИЯКОН: Премудрість.
ЧИТЕЦЬ: З книги Буття (або Виходу) читання.

ДИЯКОН: Будьмо уважні.
■■ ВІРНІ СІДАЮТЬ.

ПЕРША ПАРЕМІЯ
ЧИТЕЦЬ читає першу паремію.
▲▲ ВІРНІ ВСТАЮТЬ.

ДРУГИЙ ПРОКИМЕН
ДИЯКОН: Будьмо уважні.
ЧИТЕЦЬ: Прокимен на голос
ЧИТЕЦЬ проголошує 1

-ШИЙ

.

вірш першого прокимна.

ВІРНІ: (співають 1-ШИЙ вірш прокимна)
ЧИТЕЦЬ: (проголошує 2-ГИЙ вірш прокимна)
ВІРНІ: (співають 1-ШИЙ вірш прокимна)
ЧИТЕЦЬ: (проголошує до половини 1-ШИЙ вірш прокимна)
ВІРНІ: (співають другу половину 1-ГО вірша)
►► ВІРНІ СТАЮТЬ НА КОЛІНА Й СХИЛЯЮТЬ ГОЛОВИ ДО ЗЕМЛІ.
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FAITHFUL: (chant the 1ST verse of the prokeimenon)
READER: (intones the 2ND verse of the prokeimenon)
FAITHFUL: (chant the 1ST verse of the prokeimenon)
READER: (intones the first half of 1ST verse)
FAITHFUL: (chant the second half of the 1ST verse)
DEACON: Wisdom.
READER: The reading is from the book of Genesis

(or Exodus).
DEACON: Let us attend.
■■ THE FAITHFUL MAY SIT DURING THE READING.

THE FIRST PAROEMIA
The READER reads the first paroemia.
▲▲ THE FAITHFUL RISE

THE SECOND PROKEIMENON
DEACON: Let us be attentive.
READER: The Prokeimenon in tone

.

The READER intones the 1 verse of the prokeimenon.
ST

FAITHFUL: (chant the 1ST verse of the prokeimenon)
READER: (intones the 2ND verse of the prokeimenon)
FAITHFUL: (chant the 1ST verse of the prokeimenon)
READER: (intones the first half of 1ST verse)
FAITHFUL: (chant the second half of the 1ST verse)
►► THE FAITHFUL PROSTRATE THEMSELVES TO THE GROUND.
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ДИЯКОН: Повеліть.
ІЄРЕЙ, перед святим престолом, держачи обома руками
кадило і свічку, чинить на схід знак хреста і виголошує:

ІЄРЕЙ: Премудрість. Станьмо побожно.
Тоді повертається на захід до народу, і благословляючи,
виголошує:

ІЄРЕЙ: Світло Христове просвітлює всіх.
▲▲ ВІРНІ ВСТАЮТЬ.

ЧИТЕЦЬ: Приповістей Соломонових (або з книги

Іова) читання.
ДИЯКОН: Будьмо уважні.
■■ ВІРНІ СІДАЮТЬ.

ДРУГА ПАРЕМІЯ
ЧИТЕЦЬ читає другу паремію. Якщо це напередодні великого
свята, читаються також і паремії свята.
Після читання
промовляючи:

паремій

ІЄРЕЙ

благословляє

читця,

ІЄРЕЙ: Мир тобі.
ЧИТЕЦЬ: І духові твоєму.
ДИЯКОН: Премудрість.
▼▼ ВІРНІ СТАЮТЬ НА КОЛІНА.

ІЄРЕЙ стоїть перед святим престолом і ввесь час кадить.
Тоді, після стиха «Не нахили серця мого» — переходить до
жертівника, обкаджує Святощі, віддає кадило, вертається і
стає перед святим престолом на коліна.
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DEACON: Command.
The PRIEST, standing before the holy table with censer and taper
makes the sign of the cross toward the east, intoning:

PRIEST: Wisdom. Let us attend.
And turning to the west to face the faithful, he blesses them,
saying:

PRIEST: The light of Christ enlightens all.
▲▲ THE FAITHFUL RISE.

READER: The reading is from Proverbs (or the

Book of Job).
DEACON: Let us attend.
■■ THE FAITHFUL MAY SIT DURING THE READING.

THE SECOND PAROEMIA
The READER reads the second paroemia. If it is the eve of a great
feast, we also read the paraoemiae of the feast.
When the READER completes the reading, the PRIEST blesses
him, saying:

PRIEST: Peace be unto you.
READER: And to your spirit.
DEACON: Wisdom.
▼▼ THE FAITHFUL KNEEL.

The PRIEST stands before the holy altar, censing constantly.
After the stichos “Incline not my heart,” he moves to the table of
preparation and censes the Holy Gifts. Putting aside the censer,
he returns and kneels before the holy altar.
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ВЕЛИКИЙ ПРОКИМЕН
ІЄРЕЙ: Нехай піднесеться молитва
кадило перед Тобою, підношення рук
жертва вечірняя.
ВІРНІ: Нехай піднесеться молитва
кадило перед Тобою, підношення рук
жертва вечірняя.

моя наче
моїх — як
моя наче
моїх — як

ІЄРЕЙ: Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене;

вислухай голос моління мого, коли буду молитися
до Тебе.
ВІРНІ: Нехай піднесеться молитва моя наче кадило

перед Тобою, підношення рук моїх — як жертва вечірняя.

ІЄРЕЙ: Постав, Господи, охорону устам моїм і

двері огорожі в устах моїх.
ВІРНІ: Нехай піднесеться молитва моя наче кадило

перед Тобою, підношення рук моїх — як жертва вечірняя.

ІЄРЕЙ: Не нахили серця мого до слів лукавих,

виправдовувати мої гріхи.
ВІРНІ: Нехай піднесеться молитва моя наче кадило

перед Тобою, підношення рук моїх — як жертва вечірняя.

ІЄРЕЙ: Нехай піднесеться молитва моя наче

кадило перед Тобою…
ВІРНІ: …Підношення рук моїх — як жертва
вечірняя.
▲▲ ВІРНІ ВСТАЮТЬ.

24

THE GREAT PROKEIMENON
PRIEST: Let my prayer be set forth as incense
before You, the lifting up of my hands as the evening
sacrifice.
FAITHFUL: Let my prayer be set forth as incense
before You, the lifting up of my hands as the evening
sacrifice.
PRIEST: Lord, I have cried unto You, hear me;

attend to the voice of my supplication when I cry unto
You.
FAITHFUL: Let my prayer be set forth as incense before You,

the lifting up of my hands as the evening sacrifice.

PRIEST: Set a watch, O Lord, before my mouth, and

a door of enclosure about my lips.
FAITHFUL: Let my prayer be set forth as incense before You,

the lifting up of my hands as the evening sacrifice.

PRIEST: Incline not my heart unto evil words, to

make excuses in sins.
FAITHFUL: Let my prayer be set forth as incense before You,

the lifting up of my hands as the evening sacrifice.

PRIEST: Let my prayer be set forth as incense

before You…
FAITHFUL: …The lifting up of my hands as the
evening sacrifice.
▲▲ THE FAITHFUL RISE
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ІЄРЕЙ встає і стоячи перед святим престолом виголошує
Молитву св. Єфрема Сиріна:

МОЛИТВА СВЯТОГО ЄФРЕМА СИРІНА
ІЄРЕЙ: Господи і Владико життя мого, духа
лінивства, безнадійности, владолюбства і
пустомовства не дай мені.
►► ІЄРЕЙ І ВІРНІ ЧИНЯТЬ ЗЕМНИЙ ПОКЛІН.

ІЄРЕЙ: Духа ж чистоти, смиренности, терпели-

вости й любови даруй мені, рабу Твоєму.
►► ІЄРЕЙ І ВІРНІ ЧИНЯТЬ ЗЕМНИЙ ПОКЛІН.

ІЄРЕЙ: Так, Господи Царю, даруй мені бачити

провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти
благословен єси на віки віків. Амінь.
►► ІЄРЕЙ І ВІРНІ ЧИНЯТЬ ЗЕМНИЙ ПОКЛІН.

ЧИТАННЯ АПОСТОЛА І ЄВАНГЕЛІЯ
Якщо не призначені читання, тоді відразу виголошується
Усердна Єктенія:

УСЕРДНА ЄКТЕНІЯ
ДИЯКОН: Промовмо всі з усієї душі, і з усього
розуміння нашого промовмо:
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Господи, Вседержителю, Боже Отців
наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Помилуй нас, Боже, з великої милости

Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)
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The PRIEST rises and, standing before the holy altar, intones
the Prayer of St. Ephraim the Syrian:

PRAYER OF SAINT EPHRAIM THE SYRIAN
PRIEST: O Lord and Master of my life! The spirit of
sloth, despair, lust of power and idle talk, grant me
not.
►► THE PRIEST AND ALL PRESENT MAKE A PROSTRATION.

PRIEST: Grant rather the spirit of chastity, humility,

patience and love, to me, your servant.
►► THE PRIEST AND ALL PRESENT MAKE A PROSTRATION.

PRIEST: Yes, Lord and King! Grant me to see my

own sins, and not to judge my brother, for You are
blessed unto the ages of ages. Amen.
►► THE PRIEST AND ALL PRESENT MAKE A PROSTRATION.

EPISTLE AND GOSPEL READINGS
If no readings are appointed, we continue immediately with the
Litany of Fervent Supplication:

LITANY OF FERVENT SUPPLICATION
DEACON: Let us all say with our whole soul and
with our whole mind, let us say:
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: O Lord Almighty, God of our fathers: we
pray You, hear us and have mercy.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Have mercy on us, O God, according to

Your great loving-kindness: we pray You, hear us
and have mercy.
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ДИЯКОН: Ще молимось за Владику нашого

Високопреосвященнішого Митрополита [ім’я], і
Владику нашого (сан та ім’я єпархіяльного єпископа),
за братів наших пресвітерів, священномонахів і
за все у Христі братство наше.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось за Боголюбивий і Богом

бережений край наш, Канаду, за уряд, військо,
і ввесь побожний народ наш, щоб Господь Бог
допомагав їм у всьому та охороняв їх від усякого
ворога і супротивника.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось за Святіших Патріярхів

Православних, за приснопам’ятних фундаторів
храму цього (святого монастиря цього), і за
всіх спочилих отців і братів наших, що тут
спочивають, і за православних по всіх усюдах.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

ДИЯКОН: Ще молимось за милість, життя, мир,

здоров’я, спасіння, Боже завітання, прощення і
відпущення гріхів рабів Божих, парафіян святого
храму цього.
ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)

Тут бувають додаткові прохання.

Ще молимось за тих, що дари
приносять і добро творять у святому і всечесному храмі цьому; за тих, що працюють,
співають, і за всіх присутніх людей, що чекають
від Тебе великої і багатої милости.
ДИЯКОН:

ВІРНІ: Господи, помилуй. (тричі)
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FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
DEACON: Again we pray for His Eminence, our
Metropolitan [name]; for our Bishop, (title and name of
the eparchial bishop), for our brethren the presbyters,

priestmonks and for all our brethren in Christ.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

Again we pray for our God-loving
and God-Protected country Canada, its people,
government and armed forces; that the Lord God will
help them in all things and protect them from every
enemy and adversary.
DEACON:

FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray for the blessed and

ever-memorable Holy Orthodox Patriarchs, for the
founders of this holy temple (or this holy monastery) and
for all Orthodox Christians departed this life before
us, who here and everywhere lie asleep in the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

DEACON: Again we pray for mercy, life, peace,

health, salvation, God’s visitation and the forgiveness
and remission of sins for the servants of God, the
parishioners of this holy temple.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)

Here we may add additional petitions.

DEACON: Again we pray for those who bring

offerings and do good works in this holy and allvenerable temple; for those who labour and those
who sing; and for all the people here present, who
await Your great and abundant mercy.
FAITHFUL: Lord, have mercy. (thrice)
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ІЄРЕЙ потихо читає Благальну молитву:

ІЄРЕЙ: Господи Боже наш, прийми від рабів

Твоїх цю щиру молитву, і помилуй нас з великої
милости Твоєї, і пошли всю щедрість Твою на нас
і на всіх людей Твоїх, що сподіваються від Тебе
багатої милости.
ВИГОЛОС: Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець
Бог єси, і Тобі славу возсилаємо Отцю, і Сину,
і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

Райські двері зачиняються.

ЄКТЕНІЯ ЗА ОГОЛОШЕНИХ
ДИЯКОН: Оголошені, помоліться Господеві.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Вірні, за оголошених помолімось, щоб
Господь помилував їх.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб просвітив їх словом істини.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Щоб відкрив їм Євангеліє правди.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
Священик розкриває і верхню частину св. антимінса.

ДИЯКОН: Щоб приєднав їх до Святої Своєї

Соборної і Апостольської Церкви.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Спаси, помилуй, заступи і охорони їх,

Боже, Твоєю благодаттю.
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The PRIEST reads the Prayer of Fervent Supplication:

PRIEST: O Lord our God, accept this fervent

supplication from Your servants, have mercy on us
according to Your great mercy and send down Your
bounties upon us and upon all Your people who await
the rich mercy that comes from You.
ECPHONESIS: For You are a Merciful God and the
Lover-of-Mankind, and to You we send up glory,
to the Father and to the Son and to the Holy Spirit,
now and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
The holy doors are closed.

THE LITANY FOR THE CATECHUMENS
DEACON: Catechumens, pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Let us the faithful, pray for the catechumens, that the Lord will have mercy on them.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That He will enlighten them with the Word

of Truth.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That He will reveal to them the Gospel of

Righteousness.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

The PRIEST unfolds the top portion of the antimension.

DEACON: That He will unite them to His Holy,

Catholic and Apostolic Church.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
27

ВІРНІ: Господи, помилуй.

Оголошені,
перед Господом.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ДИЯКОН:

голови

ваші

вклоніть

ІЄРЕЙ читає Молитву за оголошених:

ІЄРЕЙ: Господи Боже наш, Творче і Будівничий

всього! Ти хочеш, щоб усі спаслися і до
пізнання істини прийшли. Зглянься на рабів
Твоїх оголошених і визволи їх від давньої
омани і підступу супротивника; поклич їх до
життя вічного, просвітлюючи їх душі і тіла і
приєднуючи їх до словесного Твого стада,
в якому призивається ім’я Твоє святе.
ВИГОЛОС: 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.
ВІРНІ: Амінь.

УВАГА: 1) До вівтірка четвертого тижня Великого посту,

уживається наступний відпуст оголошених:

ДИЯКОН: Всі оголошені, вийдіть. Оголошені,

вийдіть. Всі оголошені вийдіть. Щоб ніхто з
оголошених не залишився — *тільки вірні, ще й
ще в мирі Господеві помолімось.
◄◄ І ВСІ ОГОЛОШЕНІ ВИХОДЯТЬ ІЗ ХРАМУ.

...і тоді виголошується **Першу Єктенію за Вірних, (стор. 31).
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DEACON: Help them, save them, have mercy on

them and protect them, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Catechumens, bow your heads to the Lord.
FAITHFUL: To You, O Lord.
The PRIEST reads the Prayer for the Catechumens:

PRIEST: God, our God, Creator and Maker of all

things, who wish all to be saved and come to the
knowledge of the truth, look upon Your servants the
catechumens, and deliver them from the ancient
error and trickery of the foe. Call them to eternal life,
enlightening their souls and bodies and numbering
them with Your rational flock, on which Your holy
named has been invoked.
ECPHONESIS: That with us they may also glorify
Your most honourable and majestic name, of the
Father and of the Son and of the Holy Spirit, now
and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
NOTE: 1) Through Tuesday of the fourth week of the Great Fast,

we use the following dismissal of the catechumens:

DEACON: All catechumens depart. Catechumens,

depart. Let none of the catechumens remain —
*let us, the faithful, again and again, in peace, pray
unto the Lord.
◄◄ AND ALL CATHECUMENS LEAVE THE TEMPLE

...and we continue with the **First Litany of the Faithful, (p. 31).
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УВАГА: 2) Але від середи четвертого тижня, наступні

прохання за тих які готуються до святого Просвічення,
проказуються після виголосу ІЄРЕЯ: «Щоб і вони з нами
славили...»:

ДИЯКОН: Всі оголошені, вийдіть. Оголошені,

вийдіть. Усі хто до Просвічення, приступіть;
помоліться ті, хто до Просвічення.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Вірні, за братів, що до Просвічення
готуються, і за спасіння їх Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб Господь Бог наш утвердив їх і

зміцнив, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб просвітив їх світлом пізнання і

побожности, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб сподобив їх у належний час

купелі відродження, відпущення гріхів і одежі
нетління, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб відродив їх водою і духом,

Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб дарував їм звершеність віри,

Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб приєднав їх до Свого святого і

вибраного стада, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони їх,

Боже, Твоєю благодаттю.
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NOTE: 2) But from Wednesday of the fourth week, after the

preceding exclamation of the PRIEST: “That with us they may
also glorify...” the following petitions and dismissal are said by
the DEACON:

DEACON: All catechumens depart. Catechumens,

depart. As many as are preparing for Enlightenment, draw near. Those who are preparing for
Enlightenment pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Believers, for our brothers who are preparing for holy Enlightenment, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That the Lord our God may give them

strength and power, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That He may enlighten them with the

light of knowledge and true religion, let us pray to
the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That He may count them worthy in due

time of the bath of rebirth, the forgiveness of sins and
the garment of incorruption, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That He may give them rebirth through

water and Spirit, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That He may grant them the perfection

of the Faith, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That He may number them with his holy

and chosen flock, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
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ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Ті, хто до Просвічення, голови ваші

вклоніть перед Господом.
ВІРНІ: Тобі, Господи.

І ІЄРЕЙ читає Молитву за тих що готуються до святого
Просвічення:

ІЄРЕЙ: Яви, Владико, лице Твоє, тим, що

готуються до святого Просвічення і прагнуть
стрясти скверну гріховну; освіти їх помисли;
зміцни їх у вірі, укріпи в надії, зверши в любові,
покажи достойними членами Церкви Христа
Твого, що віддав Себе за визволення душ
наших.
ВИГОЛОС: Бо ти єси Просвічення наше, і Тобі
славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому
Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

ДИЯКОН: Всі хто готується до Просвічення,

вийдіть. Хто до Просвічення, вийдіть. Всі
оголошені, вийдіть. Щоб ніхто з оголошених
не залишився — *тільки вірні, ще й ще в мирі
Господеві помолімось.
◄◄ І ТІ КОТРІ ГОТУЮТЬСЯ ДО СВЯТОГО ПРОСВІЧЕННЯ
ВИХОДЯТЬ ІЗ ХРАМУ

...і тоді виголошується **Першу Єктенію за Вірних, (стор. 31).
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DEACON: Save them, have mercy upon them, help

them, and keep them, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Those for Enlightenment, bow your

heads to the Lord.
FAITHFUL: To You, O Lord.
And the PRIEST reads the Prayer for those preparing for
Enlightenment:

PRIEST: Manifest Your countenance, Master, to

those preparing for holy Enlightenment and who
long to shake off the defilement of sin. Illumine their
understanding; confirm them in the Faith; establish
them in Hope, perfect them in Love; show them to
be honourable members of Your Christ, who gave
Himself as a ransom for our souls.
ECPHONESIS: For You are our Enlightenment, and
to You we give glory, to the Father and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
DEACON: As many as are for Enlightenment,

depart. Those who are for Enlightenment, depart.
As many as are Catechumens, depart. Let none
of the catechumens remain — *Let us, the faithful,
again and again, in peace, pray unto the Lord.
◄◄ AND THOSE PREPARING FOR HOLY ILLUMINATION LEAVE
THE TEMPLE

...and we continue with the **First Litany of the Faithful, (p. 31).
30

**ПЕРША ЄКТЕНІЯ ЗА ВІРНИХ
ДИЯКОН: *...Тільки вірні, ще й ще в мирі Господеві
помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас,
Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Премудрість!
ІЄРЕЙ читає Першу молитву за вірних.

ІЄРЕЙ: Боже Великий і Хвальний, що живо-

творчою смертю Христа Твого привів нас із
тління до нетління, визволь усі наші почуття з
омертвіння в пристрастях, давши їм за благого
провідника внутрішні помислі, і око нехай
уникає всякого погляду лукавого, і слух нехай не
прихиляється до слів пустих, а язик нехай буде
чистий від слів непристойних; очисти уста наші,
що хвалять Тебе, Господи; дай, щоб руки наші
від злих вчинків стримувалися, тільки вгодне Тобі
діяли, зміцняючи всі члени і помисли благодаттю
Твоєю.
ВИГОЛОС: Бо Тобі належить усяка слава, честь
і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині,
і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

ДРУГА ЄКТЕНІЯ ЗА ВІРНИХ
ДИЯКОН: Ще і ще в мирі Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
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**THE FIRST LITANY OF THE FAITHFUL
DEACON: *...Let us, the faithful, again and again, in
peace, pray unto the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and
protect us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Wisdom!
The PRIEST reads the First Prayer of the Faithful:

PRIEST: O God, who are great and to be praised,

who have brought us from corruption to incorruption
by the life-giving death of Your Christ, free all our
senses from the death of the passions, setting over
them as a good leader the thought that comes from
within. Let the eye abstain from every evil sight, the
hearing give no entrance to idle words, the tongue be
cleansed of unfitting speech. Purify our lips, Lord, that
praise You. Make our hands keep from base actions,
to perform only such things as are well-pleasing to
You, making all our limbs and our mind secure by
your grace.
ECPHONESIS: For to You are due all glory, honour
and worship: to the Father and to the Son and to the
Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.

THE SECOND LITANY OF THE FAITHFUL
DEACON: Again and again, in peace, let us pray to
the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
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Коли ДИЯКОН служить то теж виголошуються наступні
прохання:

ДИЯКОН: За мир з неба і спасіння душ наших,

Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За мир усього світу, за добрий стан

святих Божих Церков і за з’єднання всіх,
Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: За святий храм цей і за тих, що з

вірою, побожністю та страхом Божим входять
до нього, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Щоб визволитися нам від усякої

скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господеві
помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас,

Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Премудрість!
ІЄРЕЙ читає Другу молитву за вірних:

Владико Святий і Преблагий, Тебе,
милістю багатого, молимо: будь милостивим до
нас, грішних, і вчини нас достойними прийняти
Єдинородного Твого Сина і Бога нашого, Царя
слави. Ось-бо Пречисте Його Тіло і Животворча
Кров, що в цю годину входять в невидимому
супроводі
множества
воїнства
Небесного,
будуть предложені на цій таємній трапезі;
ІЄРЕЙ:
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When a DEACON serves the following petitions are also said:

DEACON: For the peace from above and for the

salvation of our souls, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: For the peace of the whole world, for the
good estate of the holy churches of God and for
the union of all, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For this holy house and for those who

enter with faith, reverence and the fear of God,
let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For our deliverance from all affliction,

wrath, danger and necessity, let us pray to the
Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Help us, save us, have mercy on us and

protect us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Wisdom!
The PRIEST reads the Second Prayer of the Faithful:

PRIEST: Holy Master, supremely good, we implore

You, the One rich in mercy, to take pity on us
sinners and make us worthy of the reception of
Your only begotten Son and our God, the king of
glory. For see, His Most-pure Body and Life-giving
Blood, that are entering at this present hour, are
about to be set forth on this mystical table, invisibly
escorted by a multitude of the heavenly host.
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дай нам неосудно причаститися їх, щоб, просвітлюючи ними мислені очі, ми стали синами світла
і дня.
ВИГОЛОС: За даром Христа Твого, що з
Ним благословен єси з Пресвятим і Благим і
Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на
віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

Райські двері відчиняються.
►► ВІРНІ ЧИНЯТЬ ЗЕМНИЙ ПОКЛІН, І НЕ ВСТАЮТЬ АЖ ПОКИ
ІЄРЕЙ ЗАЙДЕ У ВІВТАР.

ВЕЛИКИЙ ВХІД
ВІРНІ: Нині Сили Небесні з нами невидимо
служать: ось-бо входить Цар слави, ось Жертва
таємна звершена в славі проводиться.

УВАГА: Під час Великого Входу нічого не виголошується.

ІЄРЕЙ і ДИЯКОН заходять у вівтар через Райські двері.
▲▲ ВІРНІ ВСТАЮТЬ.

З вірою і любов’ю приступімо, щоб
причасниками життя вічного бути. Алилуя,
алилуя, алилуя.
ВІРНІ:
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Grant us communion in them that is without
condemnation, so that, with the eye of our mind
illumined through them, we may become children of
the light.
ECPHONESIS: According to the gift of your Christ,
with whom You are blessed, together with Your Allholy, Good and Life-giving Spirit, now and ever and
unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
The holy doors are opened.
►► THE FAITHFUL MAKE A FULL PROSTRATION — AND REMAIN
PROSTRATE UNTIL THE PRIEST HAS ENTERED THE ALTAR.

THE GREAT ENTRANCE
FAITHFUL: Now the Hosts of Heaven invisibly
worship with us; for behold, the King of glory enters
in. Behold, the accomplished mystical Sacrifice is
being escorted in.
NOTE: The Great Entrance is made in silence.

The PRIEST and DEACON enter the altar through the holy doors.
▲▲ THE FAITHFUL STAND.

FAITHFUL: With faith and love let us draw near, that

we may become partakers of eternal life. Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
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МОЛИТВА СВЯТОГО ЄФРЕМА СИРІНА
ІЄРЕЙ: Господи і Владико життя мого, духа
лінивства, безнадійности, владолюбства і
пустомовства не дай мені.
►► ІЄРЕЙ І ВІРНІ ЧИНЯТЬ ЗЕМНИЙ ПОКЛІН.

ІЄРЕЙ: Духа ж чистоти, смиренности, терпели-

вости й любови даруй мені, рабу Твоєму.
►► ІЄРЕЙ І ВІРНІ ЧИНЯТЬ ЗЕМНИЙ ПОКЛІН.

ІЄРЕЙ: Так, Господи Царю, даруй мені бачити

провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти
благословен єси на віки віків. Амінь.
►► ІЄРЕЙ І ВІРНІ ЧИНЯТЬ ЗЕМНИЙ ПОКЛІН.

Потім зачиняють Райські двері і завішують катапетасмою
(завісою) наполовину.

ЄКТЕНІЯ ПЕРЕД ГОСПОДНЬОЮ МОЛИТВОЮ
ДИЯКОН: Доповнімо вечірню молитву нашу
Господеві.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: За принесені й Ранішосвячені чесні
Дари, Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

Щоб Чоловіколюбний Бог наш,
прийнявши їх у Святий і наднебесний, і мисленний Свій жертовник, як пахощі духовні, послав
нам Божественну благодать і дар Святого Духа,
помолімось.
ДИЯКОН:
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PRAYER OF SAINT EPHRAIM THE SYRIAN
PRIEST: O Lord and Master of my life! The spirit of
sloth, despair, lust of power and idle talk, grant me
not.
►► THE PRIEST AND ALL PRESENT MAKE A PROSTRATION.

PRIEST: Grant rather the spirit of chastity, humility,

patience and love, to me, your servant.
►► THE PRIEST AND ALL PRESENT MAKE A PROSTRATION.

PRIEST: Yes, Lord and King! Grant me to see my

own sins, and not to judge my brother, for You are
blessed unto the ages of ages. Amen.
►► THE PRIEST AND ALL PRESENT MAKE A PROSTRATION.

And the holy doors are closed and the katapetasma (veil) is partly
drawn.

LITANY BEFORE THE LORD’S PRAYER
DEACON: Let us complete our evening prayer to the
Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: For the precious Gifts offered and
presanctified, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That our God, Who loves mankind, having

received them on His holy, heavenly, and ideal altar
as an offering of spiritual fragrance, may in return
send upon us divine grace and the gift of the Holy
Spirit, let us pray.
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ВІРНІ: Господи, помилуй.

Щоб визволитися нам від усякої
скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господеві
помолімось.
ДИЯКОН:

ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй, і охорони

нас, Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Вечора всього звершеного, святого,

спокійного і безгрішного, у Господа просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.
ДИЯКОН: Ангела миру, вірного провідника,
охоронителя душ і тіл наших, у Господа
просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.

Прощення і відпущення гріхів та
провин наших, у Господа просімо.
ДИЯКОН:

ВІРНІ: Подай, Господи.

ДИЯКОН: Доброго і пожиточного для душ наших

та миру для світу, у Господа просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.

ДИЯКОН: Щоб решту життя нашого в мирі та

покаянні скінчили ми, у Господа просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.

ДИЯКОН: Християнського кінця життя нашого:

безболізного, бездоганного, мирного і доброї
відповіді на Cтрашному Cуді Христовім, просімо.
ВІРНІ: Подай, Господи.

ДИЯКОН: Єдність віри і причастя Святого Духа

виблагавши, самих себе, і один одного, і все
життя наше Христу Богові віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
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FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: For our deliverance from all affliction,

wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Help us, save us, have mercy on us and

protect us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: That this whole evening may be perfect,

holy, peaceful and sinless, let us ask of the Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord.
DEACON: An angel of peace, a faithful guide, a
guardian of our souls and bodies, let us ask of the
Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord.

DEACON: Forgiveness and remission of our sins

and transgressions, let us ask of the Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord.

DEACON: All that is good and beneficial for our

souls and peace for the world, let us ask of the Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord.

DEACON: That we may complete the remaining time

of our life in peace and repentance, let us ask of the
Lord.
FAITHFUL: Grant this, O Lord.

DEACON: A Christian end to our life — painless,

blameless and peaceful and a good defense before
the dread judgment seat of Christ, let us ask.
FAITHFUL: Grant this, O Lord.

DEACON: Having asked for the unity of the faith and

the communion of the Holy Spirit, let us commend
ourselves and one another and all our life unto Christ
our God.
FAITHFUL: To You, O Lord.
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ІЄРЕЙ потихо молиться:

ІЄРЕЙ: Боже невимовних і невидимих таїн!

В Тобі містяться скарби премудрости і пізнання;
Ти відкрив нам відправу служби цієї і з великого
чоловіколюбства Твого наставив нас, грішних,
приносити Тобі дари і жертви за гріхи наші
і за людську несвідомість. Сам невидимий
царю, що твориш велике й недослідиме, славне
й надзвичайне, якому нема числа, зглянься
на нас, недостойних рабів Твоїх, що стоїмо
перед святим оцим жертовником, наче перед
херувимським Твоїм престолом, на якому
Єдинородний Син Твій і Бог наш спочиває
в страшних Тайнах, що лежать перед нами;
і, визволивши нас і вірних людей Твоїх від
усякої нечистоти, освяти душі й тіла освяченням
невід’ємним, щоб, причащаючись з чистою
совістю, з неосоромленим лицем, з просвіченим
серцем цих Божественних Святощів і від них
оживаючи, ми з’єдналися з Самим Христом
Твоїм, істинним Богом нашим, Який сказав:
«Хто споживає Моє Тіло і п’є Мою Кров, той у
Мені перебуває, і Я в ньому»; щоб з оселенням
і перебуванням у нас Слова Твого, Господи,
ми стали храмом Пресвятого і Всехвального
Твого Духа, визволились від усякого підступу
диявольського в ділі, чи в слові, чи в думці
діючого і осягнути обіцяні нам блага із усіма
Твоїми святими, що від віку Тобі вгодили.
ВИГОЛОС: І сподоби нас, Владико, безбоязно, і
неосудно насмілитись призивати Тебе, Небесного
Бога Отця, і промовляти:
▼▼ ВСІ СТАЮТЬ НА КОЛІНА.
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The PRIEST quietly prays:

PRIEST: O God of ineffable and unseen mysteries,

with whom are the hidden treasures of wisdom and
knowledge, who have revealed to us the service of this
ministry and through Your great love for humankind
appointed us sinners to offer You gifts and sacrifices
for our own sins and those committed in ignorance by
the people, do You, invisible king, who do great and
unfathomable things, things glorious and extraordinary
that are without number, look upon us, Your unworthy
servants, who stand before this Your holy altar, as
before the throne of the Cherubim, on which, though
the dread mysteries here set forth, rests Your Son and
our God. And, having freed us and Your faithful people
from all uncleanness, sanctify the souls and bodies of
us all with a sanctification that cannot be taken away,
so that receiving communion of these Divine and Holy
things with a pure conscience, a face unashamed,
an enlightened heart and being given life them, we
may be united to Your Christ, our true God, who said,
“One who eats my flesh and drinks my blood abides
in me and I in them”. So that, with Your Word, Lord,
dwelling in us and living among us, we may become a
temple of Your Holy and Adorable Spirit, having been
rescued from every wile of the devil effected by word
or deed or in the mind; and that we may obtain the
good things promised to us, with all Your Saints, who
have been well-pleasing to you since time began.
ECPHONESIS: And make us worthy, O Master, with
boldness and without condemnation to dare call on
You, the Heavenly God, as Father, and to say:
▼▼ THE FAITHFUL KNEEL DURING THE LORD’S PRAYER.
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ГОСПОДНЯ МОЛИТВА
ВІРНІ: Отче наш, що єси 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. Амінь.
ІЄРЕЙ: Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця,
і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки
віків.
ВІРНІ: Амінь.
▲▲ ВІРНІ ВСТАЮТЬ.

ІЄРЕЙ: Мир усім.
ВІРНІ: І духові твоєму.
ДИЯКОН: Голови наші вклонім перед Господом.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ читає Головоприклонну молитву:

ІЄРЕЙ: Боже Єдиний, Благий і Милосердний, що

на висоті перебуваєш і смиренними опікуєшся,
споглянь милосердним оком на всіх людей Твоїх,
і збережи їх, і сподоби всіх нас неосудно причаститися животворчих Твоїх цих Таїн; перед Тобою
бо вклонили ми свої голови, сподіваючись від
Тебе багатої милости.
ВИГОЛОС: Благодаттю, щедротами, і чоловіколюбством Єдинородного Сина Твого, що з
Ним благословен єси, з Пресвятим і Благим, і
Животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас,
і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
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THE LORD’S PRAYER
FAITHFUL: Our Father, Who art in heaven, hallowed
be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done,
on earth as it is in heaven. Give us this day our daily
bread. And forgive us our trespasses as we forgive
those who trespass against us. And lead us not into
temptation, but deliver us from the evil one.
PRIEST: For Thine is the kingdom and the power
and the glory, of the Father and of the Son and of
the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages
of ages.
FAITHFUL: Amen.
▲▲ THE FAITHFUL STAND.

PRIEST: Peace be unto all.
FAITHFUL: And to your spirit.
DEACON: Let us bow our heads to the Lord.
FAITHFUL: To You, O Lord.
The PRIEST reads the Prayer at the Bowing of the Heads:

PRIEST: O God, alone good and compassionate,

who dwell on high and watch over lowly things, with a
compassionate eye look upon all Your people, guard
them and make us all worthy to partake uncondemned
of these Your life-giving Mysteries. For to You we have
bowed our heads, awaiting from You rich mercy.
ECPHONESIS: Through the grace, mercy, and love
for mankind of Your only-begotten Son, with whom
You are blessed, together with Your All-holy, Good,
and Life-creating Spirit, now and ever, and unto the
ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
37

СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ
Катапетасма завішується до кінця. ІЄРЕЙ миє руки і тихо
молиться:

ІЄРЕЙ: Зглянься, Господи Ісусе Христе, Боже

наш, із святої оселі Твоєї і з престолу слави
царства Твого, і прийди, освяти нас, Ти, що вгорі з
Отцем сидиш і тут з нами невидимо перебуваєш;
і сподоби могутньою Твоєю рукою подати нам
Пречисте Тіло Твоє і Чесну Кров Твою, а через
нас і всім людям.
ДИЯКОН: Будьмо уважні.

ІЄРЕЙ: Ранішосвячене Святеє — святим.
ВІРНІ: Єдин Свят, Єдин Господь, Ісус Христос на

славу Бога Отця. Амінь.
ПРИЧАСНИЙ
ВІРНІ: Споживіть і пізнайте, що благий Господь.
Алилуя, алилуя, алилуя.
Якщо припадає празник з читанням Апостола і Євангелія,
співаємо і ще другий Причасний.

ПРИЧАСТЯ ДУХОВЕНСТВА

1
Після Причастя духовенства ДИЯКОН відкриває катапетасму і відчиняє Райські двері, бере від ІЄРЕЯ святу чашу,
звертається до народу і, підносячи Чашу, виголошує:

ДИЯКОН: Зі страхом Божим, вірою і любов’ю

приступіть.
►► УСІ ВІРНІ ЧИНЯТЬ ЗЕМНИЙ ПОКЛІН.
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HOLY COMMUNION
The katapetasma is drawn closed, completely covering the holy
doors. The PRIEST washes his hands and quietly prays:

PRIEST: Attend, O Lord Jesus Christ, our God, out

of Your holy dwelling place, from the throne of the
glory of Your kingdom, and come to sanctify us. You,
Who sit on high with the Father and are also invisibly
present among us; grant that by Your own mighty
hand, Your Pure Body and Precious Blood might be
given to us, and through us, to all the people.
DEACON: Let us be attentive.

PRIEST: The Presanctified Holy Things for the holy.
FAITHFUL: One is Holy, One is Lord, Jesus Christ,

to the glory of God the Father. Amen.
COMMUNION HYMN
FAITHFUL: O taste and see that the Lord is good.
Alleluia, alleluia, alleluia.
If it is a feast on which the Epistle and Gospel are read, a second
Communion Hymn is also chanted.

COMMUNION OF THE CLERGY

1
Following the Communion of the clergy, the DEACON opens the
katapetasma and the holy doors, receives the holy chalice from the
PRIEST, turns to the faithful and raising the holy chalice, intones:

DEACON: With fear of God, faith, and love, draw

near.
►► ALL THE FAITHFUL MAKE A PROSTRATION.
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ВІРНІ: Благословлю Господа повсякчас. Хвала

Його в устах моїх.
ІЄРЕЙ стає в Райських дверях обличчям до людей і читає
Молитву перед Святим Причастям. Усі ПРИЧАСНИКИ
повторюють за ІЄРЕЄМ цю молитву.

МОЛИТВА ПЕРЕД СВЯТИМ ПРИЧАСТЯМ
ПРИЧАСНИКИ: e Вірую, Господи, і ісповідую,
що Ти єси воістину Христос, Син Бога Живого,
що прийшов на світ грішників спасти, між якими
я перший (перша). Ще вірую, що це є саме
Пречисте Тіло Твоє і це сама Чесна Кров Твоя.
Молюся, отже, Тобі: помилуй мене і прости
мені провини мої, вільні i невільні, чи то в слові,
чи ділі, свідомі й несвідомі; і сподоби мене
неосудно причаститися Пречистих Твоїх Таїн на
відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь.
e Вечері Твоєї Тайної, Сину Божий, причасником
(причасницею) мене сьогодні прийми, бо ворогам
Твоїм тайни не розповім і цілування не дам Тобі,
як Юда, але, як розбійник, визнаю Тебе:
e 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 і
тіла. Амінь.

Усі ПРИЧАСНИКИ, склавши руки навхрест на грудях (права
на ліву), один по одному підходять до святої чаші на Cвяте
Причастя.
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FAITHFUL: I will bless the Lord at all times. His

praise shall be on my lips.
The PRIEST, standing in the holy doors facing the people, says
the Prayer before Holy Communion, and all COMMUNICANTS
recite this prayer together with the PRIEST.

THE PRAYER BEFORE HOLY COMMUNION
COMMUNICANTS: e I believe, O Lord and I confess
that You are truly the Christ, the Son of the Living
God, Who came into the world to save sinners, of
whom I am first. I also believe that this is truly Your
Own Most Pure Body and that this is truly Your
Own Precious Blood. Therefore, I pray to You: have
mercy on me and forgive my transgressions – both
voluntary and involuntary, of word and of deed,
committed in knowledge or in ignorance, and make
me worthy to partake without condemnation of Your
Most Pure Mysteries for the remission of sins and for
eternal life. Amen.
e Of Your Mystical Supper, O Son of God, receive
me today as a communicant, for I will not speak of
Your Mysteries to Your enemies, neither like Judas will
I give You a kiss; but like the thief will I confess You:
e Remember me, O Lord, in Your Kingdom.
May the communion of Your Holy Mysteries,
O Lord, be neither to my judgement nor condemnation, but unto the healing of soul and body. Amen.
All COMMUNICANTS cross their hands on their chest (right hand
over left) and individually they approach the holy chalice for Holy
Communion.
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ПРИЧАСТЯ ВІРНИХ

1
Причастивши вірних, ІЄРЕЙ входить у вівтар і ставить
Святощі на престолі, а тоді звертається до людей і,
благословляючи їх, промовляє:

ІЄРЕЙ: Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови

насліддя Твоє.
ВІРНІ: Хліб небесний і Чашу життя споживіть і
пізнайте, що благий Господь. Алилуя, алилуя,
алилуя.
Тихо:

ІЄРЕЙ: Благословен Бог наш.
Тоді повертається до Райських дверей, і благословляючи
святою чашою народ, виголошує:

ІЄРЕЙ: Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

Нехай повні будуть уста наші похвалою Тобі,
Господи, щоб ми оспівували славу Твою, бо Ти
сподобив єси нас причаститися Святих Твоїх
божественних, безсмертних і животворчих
Тайн. Збережи нас у Твоїй Святині ввесь день
навчатися правди Твоєї. Алилуя, алилуя, алилуя.
ЄКТЕНІЯ ПОДЯКИ
ДИЯКОН: Станьмо побожно, прийнявши Божественні, Святі, пречисті, безсмертні, небесні і
животворчі страшні Христові Тайни, достойно
подякуймо Господеві.
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COMMUNION OF THE FAITHFUL

1
After the communion of the faitfhul, the PRIEST enters the holy
altar, places the Holy Gifts on the holy table, turns towards the
people, and blesses them, saying:

PRIEST: Save Your people, O God, and bless Your

inheritance.
FAITHFUL: Taste the heavenly bread and the cup of

Life, and see how good the Lord is. Alleluia, alleluia,
alleluia.
Quietly:

PRIEST: Blessed is our God.
And turning to the holy doors, blessing the people with the
holy chalice, he says aloud:

PRIEST: Always, now and ever and unto the ages of

ages.
FAITHFUL: Amen.

Let our mouths be filled with Your praise,
O Lord, that we may sing of Your glory; for You
have made us worthy to partake of Your Holy divine,
immortal and life-giving Mysteries. Keep us in Your
holiness, that all day long we may meditate upon
Your righteousness. Alleluia, alleluia, alleluia.
THE LITANY OF THANKSGIVING
DEACON: Let us stand aright. Having partaken of
the Divine, Holy, most-pure, immortal, heavenly,
life-giving and awesome mysteries of Christ, let us
worthily give thanks unto the Lord.
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ВІРНІ: Господи, помилуй.
ДИЯКОН: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас,

Боже, Твоєю благодаттю.
ВІРНІ: Господи, помилуй.

ДИЯКОН: Вечора всього звершеного, святого,

мирного і безгрішного виблагавши, самі себе,
і один одного, і все життя наше Христу Богові
віддамо.
ВІРНІ: Тобі, Господи.
ІЄРЕЙ читає Молитву подяки:

ІЄРЕЙ: Дякуємо Тобі, Спасителеві всіх, Богу, за

всі блага, що Ти подав нам, і за причастя Святого
Тіла і Крови Христа Твого; і молимось Тобі,
Владико чоловіколюбний: захисти нас покровом
Твоїм, і дай нам аж до останнього нашого
зітхання достойно причащатися Святощів Твоїх
на просвічення душі й тіла і насліддя Царства
Небесного.
ВИГОЛОС: Бо Ти єси освячення наше, і Тобі
славу возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому
Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.

ІЄРЕЙ: В мирі вийдімо.
ВІРНІ: У ім’я Господнє.
ДИЯКОН: Господеві помолімось.
ВІРНІ: Господи, помилуй.
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FAITHFUL: Lord, have mercy.
DEACON: Help us, save us, have mercy on us and

protect us, O God, by Your grace.
FAITHFUL: Lord, have mercy.

DEACON: Having asked that the whole evening be

perfect, holy, peaceful and sinless, let us commend
ourselves, and one another, and all our life unto
Christ our God.
FAITHFUL: To You, O Lord.
The PRIEST says the Prayer of Thanksgiving:

PRIEST: We give thanks unto You, O Saviour, God of

all, for all the good things You have granted unto us,
and for the communion of the Holy Body and Blood
of Your Christ, and we pray You, O manbefriending
Master, keep us under the shelter of Your wings, and
grant that even unto our last breath we may worthily
partake of Your holy things, unto illumination of soul
and body, unto inheritance of the kingdom of heaven.
ECPHONESIS: For You are our sanctification and to
You we give glory: to the Father and to the Son and
to the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of
ages.
FAITHFUL: Amen.
PRIEST: Let us depart in peace.
FAITHFUL: In the name of the Lord.
DEACON: Let us pray to the Lord.
FAITHFUL: Lord, have mercy.
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ЗААМВОННА МОЛИТВА
ІЄРЕЙ:
Владико Вседержителю, Ти все
творіння премудро сотворив і невимовним
промислом та многою благістю привів нас до
цих священних днів на очищення душ і тіл, на
втихомирення пристрастей, у надії воскресіння.
Ти в сороковий день вручив угодникові Твоєму
Мойсеєві скрижалі, Богом писаний Закон.
Дай і нам, Милостивий, подвигом добрим
трудитися, час посту закінчити, у вірі єдність
зберегти, голови невидимих зміїв сокрушити і
переможцями над гріхом стати, і щоб могли ми
неосудно поклонитися і Святому Воскресінню.
Бо благословенне і прославлене всехвальне і
величне ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа,
нині, і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
ee
Нехай буде Ім’я Господнє благословенне
віднині і довіку. (тричі)

В Страсну середу ІЄРЕЙ проказує молитву прп. Єфрема
Сиріна (стор. 34), з трьома поклонами.
ІЄРЕЙ тихо
Святощів.

промовляє

Молитву

перед

споживанням

ІЄРЕЙ: Господи Боже наш, Ти, що привів нас

до цих святих днів і вчинив нас причасниками
страшних Твоїх Таїн, приєднай же нас до словесного Твого стада і вчини наслідниками Твого
Царства нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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THE PRAYER BEHIND THE AMBON
PRIEST: O Almighty Master, Who has made all
created things in wisdom, and by Your inexpressible
providence and great goodness has brought us to
these all-venerable days, for the purification of body
and soul, for the controlling of passions, and for
the hope of the Resurrection; Who, during the forty
days did give into the hand of Your servant Moses
the tablets of the Law in characters divinely traced
by You: Enable us also, O Good One, to fight the
good fight; to accomplish the course of the fast; to
preserve inviolate the Faith; to crush underfoot the
heads of invisible serpents; to be accounted victors
over sin; and uncondemned to attain unto and adore
the holy Resurrection. For blessed and glorified is
Your all-honourable and majestic name, of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever,
and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
ee
Blessed be the Name of the Lord, henceforth and
forevermore. (thrice)
On Wednesday of Holy Week, the PRIEST reads the Prayer of
St. Ephrem the Syrian (p.34), with three prostrations.
The PRIEST quietly reads the Prayer for the Consuming of the
Holy Gifts:

PRIEST: Lord our God, who have brought us to these

most holy days, and have made us communicants of
Your dread mysteries, join us to Your rational flock and
declare us to be heirs of Your kingdom, now and ever,
and unto the ages of ages. Amen.
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ПСАЛОМ 33
ЧИТЕЦЬ: 2. Благословлю Господа на всякий час,
завжди хвала Йому в устах моїх. 3. Господом
буде хвалитися душа моя; нехай почують
вірні і звеселяться. 4. Величайте Господа
зі мною, і прославмо ім’я Його всі разом.
5. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх
скорбот визволив мене. 6. Приступіть до Нього і
просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. 7. Ось
убогий благав, і Господь почув його, і від усіх
скорбот спас його. 8. Ангел Господній охороняє
тих, що бояться Його і визволяє їх. 9. Споживіть
і побачите, що благий Господь. Блажен муж,
що уповає на Нього. 10. Бійтеся Господа всі святі
Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його.
11. Багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають
Господа, не будуть позбавлені ніякого добра.
12. Прийдіть,
діти, послухайте мене, я страху
Господнього навчу вас. 13. Хто з людей бажає
жити і бачити дні благі — 14. стримуй язик свій
від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі.
15. Ухиляйся від всього злого і роби добро, будь
мирний і пильнуй того. 16. Очі Господні звернені
до праведних, і вуха Його до молитви їх.
17. Лице ж Господнє проти тих, що чинять зло, щоб
знищити з землі й пам’ять про них. 18. Взивали
праведні, і Господь почув їх і від усіх скорбот
визволив їх. 19. Близько Господь до скорботних
серцем, і смиренних духом Він спасає. 20. Багато
скорбот у праведника, та від усіх них визволить
його Господь. 21. Господь охороняє всі кості їх, і ні
одна з них не зламається. 22. Смерть же грішників
люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть.
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PSALM 33
READER: 2. I will bless the Lord at all times, His
praise shall continually be in my mouth. 3. In the Lord
shall my soul be praised; let the meek hear and be
glad. 4. O magnify the Lord with me, and let us exalt
His name together. 5. I sought the Lord, and He heard
me, and delivered me from all my tribulations. 6. Come
unto Him and be enlightened, and your faces shall
not be ashamed. 7. This poor man cried, and the Lord
heard him, and saved him out of all his tribulations.
8. The angel of the Lord will encamp round about them
that fear Him, and will deliver them. 9. O taste and see
that the Lord is good; blessed is the man that hopes
in Him. 10. O fear the Lord, all you His saints; for there
is no want to them that fear Him. 11. Rich men have
turned poor and gone hungry; but they that seek
the Lord shall not be deprived of any good thing.
12. Come, children, listen to me, I will teach you the
fear of the Lord. 13. Who is there who wants life,
loves to see good days? 14. Keep your tongue from
evil, and your lips from speaking deceit. 15. Turn away
from evil and do good, seek peace and pursue it.
16. The eyes of the Lord are on the just, and His ears
towards their supplication. 17. The Lord’s face is set
against those who do evil, to destroy their memory
from the earth. 18. The just cried and the Lord heard
them, and delivered them from all their afflictions.
19. The Lord is close to those who are broken-hearted,
and will save the humble in spirit. 20. The afflictions
of the just are many, but the Lord will deliver them
from them all. 21. The Lord guards all their bones, not
one of them will be broken. 22. The death of sinners
is evil, and those who hate the just will go astray.
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Господь визволить душі рабів Своїх, і не загине
ніхто з тих, що уповають на Нього.
23.

ВІДПУСТ
ІЄРЕЙ: Благословення Господнє на вас Його
благодаттю і чоловіколюбством завжди, нині,
і повсякчас, і на віки віків.
ВІРНІ: Амінь.
ІЄРЕЙ: Слава Тобі, Христе Боже, Уповання

наше, слава Тобі!
ВІРНІ: e Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,
і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Господи, помилуй. (тричі)
Благослови. («Владико, благослови.», у катедральному соборі або коли архиєрей присутний.)

ІЄРЕЙ: Христос Істинний Бог наш, молитвами

Пречистої Своєї Матері, святих славних і
всехвальних апостолів, святого отця нашого
Григорія Двоєслова, (святого, що його храм) і
(святого, що його пам’ять у той день святкуємо), і
всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Благий і
Чоловіколюбець.
ВІРНІ: Амінь.
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The Lord will rescue the souls of His servants, and
no one of those who hope in Him will go astray.
23.

DISMISSAL
PRIEST: May the blessing of the Lord be upon you,
through His grace and love for mankind, always, now
and ever and unto the ages of ages.
FAITHFUL: Amen.
PRIEST: Glory to You, O Christ our God, our Hope,

glory to You.
FAITHFUL: e Glory to the Father and to the Son and

to the Holy Spirit, both now and ever and unto the
ages of ages. Amen.
Lord have mercy. (thrice)
Give the blessing. (“Master, bless”, in a cathedral church
or when a bishop is present.)

PRIEST: May Christ our true God have mercy on

us and save us, through the intercessions of His
Most-pure Mother; of our holy father-among-thesaints, Gregory the Dialogist; and of (name of the saint
of the temple); and (the saint of the day); and of all the
saints, forasmuch as He is Good and the Lover of
mankind.
FAITHFUL: Amen.
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МОЛИТВИ ПОДЯКИ ПіСЛЯ

СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ

ЧИТЕЦЬ: Слава Тобі, Боже! (тричі)

Дякую Тобі, Господи, Боже мій, що Ти не
відкинув мене, грішного (грішну), а сподобив
мене
стати
причасником
(причасницею)
Святощів Твоїх. Дякую Тобі, що сподобив
мене, недостойного (недостойну) причаститися
Пречистих Твоїх і Небесних Дарів.
Але, Владико Чоловіколюбче, що задля нас
помер єси і воскрес, і дарував нам ці Страшні і
Животворчі Тайни на благодіяння й освячення
душ і тіл наших, дай, щоб вони і мені стали на
зцілення душі й тіла, на відігнання всякого
супротивника, на просвітлення очей серця
мого, на спокій душевних сил моїх, на віру
неосудну, на любов нелицемірну, на повноту
мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на
примноження божественної Твоєї благодати і
царства Твого осягнення; Щоб цим усім у святині
Твоїй збережений (збережена), завжди пам’ятав
(пам’ятала) благодать Твою і вже не для себе
жив (жила), але для Тебе, нашого Владики і
Доброчинця. І так, покинувши це життя в надії
на життя вічне вічний осягнув (осягнула) спокій,
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PRAYERS OF THANKSGIVING FOLLOWING

HOLY COMMUNION

READER: Glory to You, O God! (thrice)

I thank You, O Lord my God, that You have not
rejected me, a sinner, but have allowed me to
be a partaker of Your Holy Things. I thank You
that You have permitted me, though unworthy,
to have a share in Your Most Pure and Heavenly
Gifts.
O Master and Lover-of-Mankind, Who for our
sake died and rose again and gave us these Aweinspiring and Life-giving Mysteries for the benefit
and sanctification of our souls and bodies. Let these
gifts be for the healing of my soul and body, for the
averting of every adversary, the illumination of the
eyes of my heart, the peace of my spiritual powers,
a faith unashamed, a love unfeigned, the fulfilling of
wisdom, the observance of Your commandments,
the receiving of Your divine grace and the inheritance
of Your kingdom. Preserved by them in Your
holiness, may I always be mindful of Your grace,
no longer living for myself, but for You, our Master
and Benefactor. May I then pass from this life in the
hope of eternal Life and attain to the everlasting rest
where the voice of those who feast is unceasing
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де не вмовкає голос тих, що святкують, і
насолода безмежна тих, що бачать несказанну
красу лиця Твого.
Ти бо єси правдиве бажання й радість
невимовна тих, що люблять Тебе, Христе Боже
наш, і Тебе величає все творіння повіки. Амінь.
МОЛИТВА 2ГА — СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО
Владико, Христе Боже, Царю віків і Творче
всього, дякую Тобі за все добро, що подав
мені, і за причастя Пречистих і Животворчих
Твоїх Таїн.
Благаю Тебе, Благий і Чоловіколюбче, охорони
мене покровом Твоїм у тіні крил Твоїх і даруй
мені аж до останнього мого зітхання з чистим
сумлінням причащатися Святощів Твоїх на
відпущення гріхів і на життя вічне.
Ти бо єси Хліб життя, Джерело святости,
Податель благ, і Тобі славу возсилаємо з Отцем,
і Святим Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
МОЛИТВА 3ТЯ — СВ. СИМЕОНА МЕТАФРАСТА
Ти, що дав мені Тіло Своє добровільно на
поживу, Ти — вогонь, що палиш недостойних,
не спали мене, Творче мій. Але пройми члени
мої, всі суглоби, нутро, серце. Спали терня
провин моїх, душу освяти, думки очисти,
суглоби разом з кістьми зміцни, п’ять чуттів моїх
просвіти. Всього мене наповни страхом Твоїм.
Завжди покривай, бережи і охороняй мене
від усякого діла та слова душетлінного.
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and the unending delight of those who behold the
beauty of Your face is inexpressible.
For You, O Christ our God, are truly the ineffable joy
and desire of all those who love You, and all creation
sings Your praise forever. Amen.
2ND PRAYER — OF ST. BASIL THE GREAT
I thank You, О Christ, Master and God, King of the
Ages and Maker of all things, for all the good gifts You
have given me and especially for the participation in
Your Most Pure and Life-giving Mysteries.
I pray You, О Gracious Lover-of-Mankind; preserve
me under Your protection and beneath the shadow
of Your wings. Grant that even to my final breath,
I may partake worthily and with a pure conscience
of Your Holy Things for the remission of my sins and
for eternal life.
For You are the Bread of Life, the Wellspring of
Holiness, the Giver of all Good, and we glorify You,
together with the Father and the Holy Spirit, now and
ever and unto the ages of ages. Amen.
3RD PRAYER — OF ST. SIMEON THE TRANSLATOR
You Who willingly gave Your Flesh to me as Food,
Who are a Fire burning the unworthy: burn me not,
my Creator. Rather, enter into all my members, my
joints, my reins and my heart. Burn the thorns of my
iniquities. Рurify my soul and sanctify my reasoning.
Strengthen my joints and bones. Enlighten my five
senses. Fill me completely with the fear of You.
Always shelter, guard and protect me from every
soul-corrupting word and deed.
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Очисти, обмий і прикраси мене, оздоб, врозуми
і просвіти мене. Учини мене оселею Твого Духа
Єдиного, а не оселею гріха, щоб, по причасті,
від мене, як від дому Твого і як від вогню,
втікали всякий злочинець і всяка пристрасть.
На заступників перед Тобою кличу всіх святих,
чиноначальників безплотних, Предтечу Твого,
апостолів премудрих, а з ними і Матір Твою
Пренепорочну, Чисту. Молитви їх прийми,
Христе мій Милосердний, і сином (дочкою)
світла слугу Твого (Твою) вчини.
Ти бо, Благий, Єдиний єси і освячення
душ наших, і світлість, і Тобі, Богові і Владиці,
належно славу возсилаємо повсякдень. Амінь.
МОЛИТВА 4ТА
Тіло Твоє Святе, Господи Ісусе Христе, Боже
наш, нехай буде мені на життя вічне, і Кров Твоя
Чесна на відпущення гріхів. Нехай буде мені ця
Євхаристія на радість, здоров’я і веселість. На
страшному і Другому Пришесті Твоїм сподоби
мене, грішного (грішну), стати праворуч слави
Твоєї, молитвами Пречистої Твоєї Mатері і всіх
святих. Амінь.
МОЛИТВА 5ТА — ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Пресвятая Владичице Богородице, Світло
затемненої
душі
моєї,
надіє,
покрове,
пристановище, утіхо, радосте моя, дякую
Тобі, що сподобила мене, недостойного
(недостойну) бути причасником (причасницею)
Пречистого Тіла і Чесної Крови Сина Твого.
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Cleanse, purify and adorn me. Beautify me, grant
me understanding and enlighten me. Show me to be
the habitation of Your One Holy Spirit and no longer
the abode of sin, that having become Your dwelling
place by the Communion of Your Holy Mysteries,
every evil deed and passion may flee from me as
from fire. As intercessors I bring all the Saints: the
leaders of the bodiless Hosts, Your Forerunner, the
most wise Apostles and with them, Your Undefiled,
Most Pure Mother — accept their prayers, O Christ,
my Merciful One and make me a child of light.
For You, O Good One, are the only sanctification
and enlightenment of our souls and to You, as God
and Master, we worthily render glory day by day.
Amen.
4TH PRAYER
May Your Holy Body, Lord Jesus Christ our God,
be for me eternal life, and Your Precious Blood for
the remission of my sins. May this Eucharist be for
me joy, health and gladness. At Your dread Second
Coming make me, a sinner, worthy to stand at the
right hand of Your glory, through the intercessions
of Your All-Pure Mother and of all Your saints.
Amen.
5TH PRAYER — TO THE MOST HOLY THEOTOKOS
All-Holy Lady, Theotokos, Light of my darkened
soul — my hope, my shelter and refuge, my
consolation and joy: I thank You for accepting me,
the unworthy one, as a communicant of the
Most pure Body and Precious Blood of your Son.
In that You gave birth to the True Light,
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Ти, що породила Світло істинне, просвіти мої
мисленні очі серця. Ти, що породила Джерело
безсмертя, оживотвори мене, через гріх на смерть
засудженого (засуджену). Ти, Милостивого Бога
Милосердная Мати, помилуй мене і дай мені
жаль і каяття в серці моєму, і смирення в думках
моїх, і взивання з неволі помислів моїх; І сподоби
мене до останнього зітхання неосудно приймати
Пречистих Таїн освячення на зцілення душі й
тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання,
щоб величати й славити Тебе по всі дні життя
мого. Бо Ти благословенна і препрославлена єси
навіки. Амінь.
ПІСНЯ ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА (ЛК 2:29-32)
Нині відпускаєш раба Твого, Владико, по слову
Твоєму з миром, бо побачили очі мої спасіння
Твоє, що Ти приготував перед лицем усіх людей,
світло на просвіту народів і славу людей Твоїх,
Ізраїля.
ee
Святий

Боже, Святий Кріпкий,
Безсмертний, помилуй нас. (тричі)

Святий

ee
Слава

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

Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи,
очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня
наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші
Імени Твого ради.
Господи, помилуй. (тричі)
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enlighten the intellectual eyes of my heart. As the
one who carried the Fountain of Immortality in your
womb, enliven me, slain by sin. Loving Mother of
the Most Merciful God, have mercy on me, grant me
contrition and compunction of heart, humility in my
thoughts and release from the slavery of my own
reasonings. Make me worthy until my final breath to
receive the sanctification of the Immaculate Mysteries
without condemnation, for healing of soul and body.
Grant me tears of repentance and confession, that
I may chant hymns and glorify you all the days of
my life, for blessed and glorified are you to the ages.
Amen.
SONG OF ST. SIMEON (LK 2:29-32)
Now let Your servant depart in peace, O Master,
according to Your word. For mine eyes have seen
Your salvation, which You have prepared before
the face of all peoples, a light of revelation for the
Gentiles and the glory of Your people Israel.
ee
Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy
on us. (thrice)

ee
Glory

to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit, both now and ever and unto the ages of
ages. Amen.

All-Holy Trinity, have mercy on us. O Lord,
cleanse us from our sins. O Master, pardon our
transgressions. O Holy One, visit us and heal our
infirmities for Your Name’s sake.
Lord, have mercy. (thrice)
48

ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і
повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Отче наш, що єси 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.
ІЄРЕЙ: Бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця,
і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки
віків.
ЧИТЕЦЬ: Амінь.
ТРОПАР СВТ. ГРИГОРІЮ ДВОЄСЛОВУ, ГЛАС 4
Ти від Бога з небес Божественну благодать
прийняв, славний Григорію, і, зміцнений Його
силою, зволив іти євангельським шляхом,
тому й отримав ти від Христа подяку за труди,
всеблаженний; моли Його, щоб спаслися душі
наші.
ee
Слава

Отцю, і Сину, і Святому Духові.

КОНДАК СВТ. ГРИГОРІЮ ДВОЄСЛОВУ, ГЛАС 3
Провідником,
подібним
до
Начальника
пастирів Христа, виявився ти, отче Григорію,
череду ченців спрямовуючи до небесного
пристановища, тому й навчив ти Христову
отару Його заповідей; тепер же радієш із ними і
звеселяєшся в небесних оселях.
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ee
Glory

to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit both now and ever and unto the ages, of
ages. Amen.

Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy
Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on
earth as it is in heaven. Give us this day our daily
bread and forgive us our trespasses, as we forgive
those who trespass against us. And lead us not into
temptation, but deliver us from the evil one.
PRIEST: For Thine is the Kingdom, and the power
and the glory, of the Father and of the Son and of
the Holy Spirit, now and ever and unto the ages
of ages.
READER: Amen.
TROPARION TO ST. GREGORY DIALOGOS, TONE 4
Receiving divine grace from God on high, O
glorious Gregory, and strengthened with its power,
You willed to walk in the path of the Gospel, O most
blessed one. Therefore you have received from
Christ the reward of your labors! Entreat him that he
may save our souls!
ee
Glory

to the Father and to the Son and to the Holy

Spirit.
KONTAKION TO ST. GREGORY DIALOGOS, TONE 3
You showed yourself to be an imitator of Christ,
the chief Shepherd, O Father Gregory, Guiding the
orders of monks to the fold of heaven. From there
you taught the flock of Christ His commandments!
Now you rejoice and dance with them in the
mansions of heaven!
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ee
І нині,

і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

БОГОРОДИЧНИЙ
Заступнице християн усердная, молитвеницe
до Творця надійная, не зневаж молитви
грішників, але прийди швидше, як Благая, на
поміч нам, що з вірою взиваємо до Тебе: поспіши
на молитву і скоро прийди на благання, бо Ти
заступаєшся завжди за тих, що шанують Тебе,
Богородице.

Господи, помилуй. (12 разів)
Чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу
від Серафимів, що без істління Бога-Слово
породила, сущую Богородицю, Тебе величаємо.
ee
Слава

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

Господи, помилуй. (тричі)
Благослови. («Владико, благослови.», у катедральному соборі або коли архиєрей присутний.)

ІЄРЕЙ: Господи, Ісусе Христе, Сину Божий,

молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих,
помилуй нас. Амінь.
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ee
Both

now and ever and unto the ages of ages.
Amen.

THEOTOKION
O Protection of Christians that cannot be put to
shame, unchanging mediation unto the Creator, do
not despise the suppliant voices of sinners, but be
quick to come to our aid, O Good One, who in faith
cry out to You: hasten to intercession and come
quickly to make supplication, for you, O Theotokos,
always protect those who honour you.

Lord, have mercy. (12 times)
More honourable than the Cherubim and more
glorious beyond compare than the Seraphim,
without corruption You gave birth to God the Word.
True Theotokos, we magnify You.
ee
Glory

to the Father and to the Son and to the Holy
Spirit, both now and ever and unto the ages of
ages. Amen.

Lord, have mercy. (thrice)
Give the blessing. (“Master, bless”, in a cathedral church
or when a bishop is present.)

PRIEST: Lord, Jesus Christ, Son of God, through

the prayers of Your Most Pure Mother and of all the
saints, have mercy on us. Amen.
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Молитви Світильничні
МОЛИТВА ЧЕТВЕРТА
ІЄРЕЙ: Ти, в невмовкних піснях і безупинних
славословленнях святими Силами оспівуваний,
наповни й наші уста хвалою Твоєю, щоб
звеличати ім’я святеє Твоє; і дай нам участь і
насліддя зо всіма тими, що воістину бояться Тебе
і додержують заповідей Твоїх, молитвами Святої
Богородиці і всіх Святих Твоїх.
Бо Тобі належить усяка слава, честь і
поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
МОЛИТВА П’ЯТА
ІЄРЕЙ: Господи, Господи, Ти держиш усе
пречистою рукою Твоєю, довготерпиш усім
нам і вболіваєш над злими вчинками нашими.
Пом’яни милосердя Твоє й милість Твою, вияви
на нас благість Твою і дай нам благодаттю Твоєю
і в останку дня цього уникнути різних підступів
лукавого, і життя наше благодаттю пресвятого
Твого Духа збережи безпечним від спокус.
Милістю й чоловіколюбством Єдинородного
Сина Твого, що з Ним благословен єси з
пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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Prayers Of Light
FOURTH PRAYER
PRIEST: О You Who are hymned by the holy Powers
with never-silent hymns and unceasing doxologies.
Fill our mouths with the praise of You, that we may
magnify Your holy name. And grant unto us a portion
and inheritance with all them that fear You in truth and
keep Your commandments, through the prayers of the
holy Theotokos, and of all Your Saints.
For unto You are due all glory, honour and worship:
to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
now and ever, and unto the ages of ages. Amen.
FIFTH PRAYER
PRIEST: О Lord, Lord, Who upholds all things in
the most-pure palm of Your hand. Who shows longsuffering upon us all, and turns aside from our evil
deeds: Do remember Your compassions and Your
mercy. Visit us with Your goodness and grant unto us,
by Your grace, that during the remainder of the present
day we may avoid the diverse snares of the evil one.
And preserve our lives unassailed, through the grace
of Your All-holy Spirit.
Through the mercy and love for man-kind of Your
Only-begotten Son, with Whom You are blessed,
together with Your most-holy, good and life-giving
Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.
Amen.
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МОЛИТВА ШОСТА
ІЄРЕЙ: Боже великий і дивний, що невимовною
добротою і багатим промислом правиш усім!
Ти дарував нам і земні блага, і дав нам запоруку
обіцяного Царства вже дарованими нам
благами; Ти допоміг нам і за минулий час цього
дня уникнути всякого зла, — дай нам і останок
прожити безпорочно перед святою славою
Твоєю, оспівуючи Тебе, єдиного Благого й
Чоловіколюбного Бога нашого.
Бо ти єси Бог наш, і Тобі славу возсилаємо,
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і
на віки віків. Амінь.

МОЛИТВА СЬОМА
ІЄРЕЙ: Боже Великий і Вишній, єдиний Безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш,
— Ти все творіння премудро сотворив, світло
від темряви відділив, поставив сонце володіти
днем, а місяць і зорі ніччю; Ти сподобив нас,
грішних, і в цю годину стати перед Тобою
з хвалою і вечірнє славослів’я Тобі принести.
Сам, Чоловіколюбний Господи, вчини молитву
нашу наче кадило перед Тобою і, як пахощі,
прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що
надходить, спокійні. Одягни нас у броню світла.
Визволи нас від страху нічного і від усього,
що приходить у темряві; і сон, що його Ти
дав на відпочинок немочі нашій, пошли
нам вільний від усяких диявольських мрій.
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SIXTH PRAYER
PRIEST: O God, great and wonderful, Who with
ineffable goodness and rich providence orders all
things, and grants unto us earthly good things, and
Who has given us a pledge of the promised Kingdom
through good things already given, and has caused
us during the part of the day that has passed to turn
aside from evil things: Do grant us to complete the
rest of the day without reproach before Your holy
glory, and to hymn You, our God Who alone are Good
and loves mankind.
For You are our God, and unto You do we send up
glory: to the Father, and to the Son and to the Holy
Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.
Amen.
SEVENTH PRAYER
PRIEST: О God, great and most-high. Who alone
has immortality. Who abides in unapproachable light.
Who, with wisdom, has fashioned all creation. Who
has divided the light from the darkness, and has
appointed the sun to rule the day, the moon and the
stars also to rule the night. Who has counted us sinners
at the present hour worthy to come before Your
face with confession, and to offer unto You the
evening doxology: Do You, О Lover of mankind,
set forth our prayer as incense before You, and
accept it as a sweet-smelling fragrance; and grant
that we may pass the present evening and the
coming night in peace. Clothe us in the armour
of light, deliver us from the terror of the night and
from every thing that walks about in darkness;
52

Так, Владико всього, всіх благ Подателю, нехай
ми і вночі, на ложах наших каючись, споминаємо
ім’я Твоє і, просвіщаючись повчаннями Твоїх
заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу
Твоєї благости, приносячи молитви і благання
Твоєму милосердю за гріхи власні й усіх людей
Твоїх, на яких милостиво зглянься молитвами
Святої Богородиці.
Бо Ти Благий і Чоловіколюбний Бог єси, і Тобі
славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові,
нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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and grant that the sleep that You have given for the
repose of our weakness, be free from every illusion
of the devil. Yes, O Master. Giver of good things,
may we, being moved to compunction on our beds,
call to remembrance Your name in the night, and,
enlightened by meditation on Your commandments,
arise in gladness of soul unto the glorification of Your
goodness, offering up prayers and supplications to
Your deep compassion for our own sins and for those
of all Your people who You do visit in Your mercy,
through the prayers of the Holy Theotokos.
For You are a good God and the Lover of mankind,
and unto You do we send up glory, to the Father, and
to the Son, and to the Holy Spirit now and ever and
unto the ages of ages. Amen.

53

ДЖЕРЕЛА • SOURCES

Добрий Пастир молитовник | Good Shepherd prayer book,
Ukrainian Orthodox Church of Canada.
Winnipeg, 2013.
Служебник | Service Book,
Ukrainian Orthodox Church of the USA.
South Bound Brook, 1963.
Служебник,
Видання Київської Патріархії
Української Православної Церкви Київського Патріархату
Київ, 2012.
The Holy and Divine Liturgy of the Presanctified Gifts,
Archimandrite Ephrem (Lash):
www.anastasis.org.uk
Used by permission. All rights reserved.

pastyr   ca
Торонто • 2018 • Toronto
4

