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Святий Іван Золотоустий:

Любов - мати всіх благ.

Любов не міститься ані в пустих словах,
ані в пустих привітах, але у виконуванні

явних діл!’’

St. John Chrysostom:’

‘‘Love - the mother of all good (things).

Love is not found in empty words,
nor in empty greetings,

but in the execution of real deeds!’’



“The enemy of our salvation 
especially strives to draw our heart 
and mind away from God when we 
are about to serve Him. Be always, 

every moment, with God, especially 
when you pray to Him.”

“Ворог нашого спасіння завжди 
намагається звести осторонь 
від Бога наше серце та розум, 

коли ми служимо Йому... Будьте 
завжди, кожної миті з Богом, а 

особливо в час молитви.”



Молитва
перед початком

всякого доброго діла

Милосердний Боже, Отче і Господи, 
дай мені жадати всім серцем тільки того, 
що потребує від мене Твоя Свята воля.

У всякому ділі дай мені силу шукати перш усього 
сповнення Святих Твоїх Заповідей.

Настав мене на Твою праведну путь і 
навчи у всякій потребі не сходити з неї.

Створи моє життя таким,
щоб я міг (могла) робити все з волі Твоєї, 

дай мені силу виконувати Твої Святі Заповіді.

На всіх стежках життя мого підтримай мої слабі 
сили, оборони від лукавої спокуси і 

поблагослови на все добре, чисте і святе, 
щоб і словами уст моїх, і всіма ділами життя 

мого я прославляв (прославляла) Святе Ім’я Твоє, 
Бога Великого, для нас, людей, 

Милосердного Отця і Сина, і Святого Духа 
нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.



Prayer
Before Commencing
The Days Work

Almighty God, our Help and Refuge,
the Fountain of Wisdom and Tower of strength, 

who knows that I can do nothing 
without Your guidance and help.

Assist me, I pray You,
and direct me to divine wisdom and power, 

that I may accomplish this task,
and whatever I may undertake to do, 

faithfully and diligently, according to Your will, 
so that it may be profitable to me

and others and to the glory of Your Holy Name.

For 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 ages of ages. Amen.
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Ранішні Молитви
Священик: Благословенний Бог наш завжди, нині і по-
всякчас, і на віки вічні.
Вірні: Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Починаючи від Пасхи до Світлого тижня читаються “Пас-
хальні часи”. Від Світлого тижня до Віддання замість молитви 
“Царю Небесний” читається тропар святої Пасхи “Христос 
воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, 
життя дарував” (тричі промовляється). А від Віддання Пасхи 
до Тройці молитви починаються трисвятим. 

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всю-
ди єси і все наповняєш. Скарбе добра і життя Подателю, 
прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і 
спаси, Милосердний, душі наші.

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

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсяк-
час, і на віки вічні. Амінь.

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

Господи, помилуй. (3 рази)

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсяк-
час, і на віки вічні. 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 сьо-
годні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вину-
ватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас 
від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, 
і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки вічні. 
Вірні: Амінь.
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Morning Prayers
Priest: Blessed is our God always, now and ever and to the ages 
of ages.
Faithful: Amen. Glory to You, our God, glory to You.
On Pascha and through Bright Week the “Paschal Hours” are read. 
From Bright Week until the Leave-taking of Pascha, instead of the 
prayer “Heavenly King…” the Tropar for Holy Pascha: “Christ is risen 
from the dead, trampling down death by death and upon those in the 
tombs bestowing life,” is said three times. And from the Leave-taking 
of Pascha until Pentecost prayers begin with the Thrice-Holy Hynm: “ 
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.”

О Heavenly King, the Comforter, Spirit of Truth, every-
where present and filling all things. Treasury of Blessings and 
Giver of Life, come and dwell in us, cleanse us from every im-
purity and save our souls, O Good One.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on 
us. (3 times)

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

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

Lord, have mercy. (3 times)

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, 
now and ever and to 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 heav-
en. Give us this day our Daily Bread and forgive us our tres-
passes 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, the Power and the Glory, of 
the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever 
and to the ages of ages. Amen.
Faithful: Amen.
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Тропарі Троїчні
Вставши від сну, припадаємо до Тебе, Милосердний, 

і ангельську пісню співаємо Тобі, Сильний: “Свят, Свят, 
Свят Ти, Боже, молитвами Богородиці помилуй нас!”

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові!

Ти, Господи, від сну підняв мене. Просвіти розум мій 
і серце, і уста мої відкрий, щоб співати Тобі, Свята Трой-
це: “Свят, Свят, Свят Ти, Боже, молитвами Богородиці по-
милуй нас!”

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь!

Несподівано Суддя прийде, і вчинки кожного ви-
являться. Але зі страхом кличемо опівночі: “Свят, Свят, 
Свят Ти, Боже, молитвами Богородиці помилуй нас!”

Господи, помилуй! (12 разів)

Молитва св. Василія Великого до Пресвятої Тройці
Вставши від сну, дякую Тобі, Пресвята Тройце, Боже 

наш, що Ти, з ласки Твоєї і довготерпіння, не прогнівався 
на мене, лінивого (ліниву) та грішного (грішну), і не дав 
мені загинути з моїми гріхами, а з властивим Тобі чоло-
віколюбством підняв мене від сну, щоб я зранку славив 
(славила) владу Твою. І нині просвіти мої духовні очі, від-
крий мої уста, щоб навчався (навчалась) я слова Твого, 
розумів (розуміла) заповіді Твої, творив (творила) волю 
Твою і від щирого серця оспівував (оспівувала) Тебе і сла-
вив (славила) Всесвяте ім’я Твоє, Отця і Сина, і Святого 
Духа нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь!

Поклоніння Ісусу Христу
Прийдіть, поклонімось Цареві нашому Богу!
Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя, 

нашого Бога!
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The Tropars to the Holy Trinity
As we rise from sleep we worship You, Good One and 

we chant the angelic hymn to You, Almighty Lord: Holy, Holy, 
Holy are You, our God. Through the prayers of the Birth-Giver 
of God, have mercy on us.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Having raised me from bed and sleep, Lord, enlighten my 

mind and open my heart and lips to praise you, the Holy Trin-
ity: Holy, Holy, Holy are You, our God. Through the prayers of 
the Birth-Giver of God, have mercy on us.

Now and ever and to the ages of ages. Amen.
Suddenly the Judge will come and the deeds of all will be 

laid bare; but in the middle of the night let us cry with fear: 
Holy, Holy, Holy are You, our God. Through the prayers of the 
Birth-Giver of God, have mercy on us.

Lord, have mercy. (12 times)

Prayer of St. Basil the Great to the Most Holy Trinity
As I rise from sleep, All-Holy Trinity, I thank You, for 

through Your great goodness and patience You have not been 
angry with me, an idler and sinner, nor have You destroyed me 
in my sinfulness. Rather, You have shown your usual love for 
mankind and when I was prostrate in despair, You raised me 
to keep the morning watch and to glorify Your Power. Now 
enlighten the eyes of my mind and open my mouth to study 
Your words, to understand Your commandments, to do Your 
Will, to chant to You in heartfelt adoration and to praise Your 
All Holy Name, of the Father and of the Son and of the Holy 
Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen!

Invocation to Jesus Christ
Come, let us worship God our King.
Come, let us worship and bow down before Christ our 

King and our God.
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Прийдіть, поклонімось і припадімо до Самого Хрис-
та, Царя і Бога нашого!

Псалом 50
Помилуй мене, Боже, з великої ласки Твоєї і з вели-

кого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо об-
мий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. 

Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас пере-
до мною.

Проти Тебе, Єдиного, я згрішив (згрішила) і лукаве 
перед Тобою учинив (учинила); отже, праведний Ти в сло-
ві Твоїм і справедливий у присуді Твоїм.

Ось бо в беззаконні зачатий (зачата) я, і в гріхах по-
родила мене мати моя, бо Ти істину полюбив єси, невідо-
ме і таємне мудрості твоєї явив Ти мені.

Окропи мене ісопом – і очищуся, обмий мене – і ста-
ну біліший (біліша) від снігу. 

Дай мені почути радість і веселість – і зрадіють кості 
упокорені. 

Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости усі безза-
коння мої.

Серце чисте сотвори в мені, Боже, і духа правди від-
нови в нутрі моєму.

Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого 
не відійми від мене.

Поверни мені радість спасіння Твого і духом могут-
нім укріпи мене.

Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві 
навернуться до Тебе.

Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасін-
ня мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою.

Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хва-
лу Твою.

Бо коли б Ти жертви забажав, приніс (принесла) би 
я – всепалення Ти не бажаєш.
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Come, let us worship and bow down before Christ Him-
self, our King and our God.

Psalm 50
Have mercy on me, God, in Your great loving-kindness 

and in Your abundant compassion blot out my transgressions. 
Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from 
my sin.

For I know my transgressions; and my sin is continually 
before me.

Against You alone have I sinned and done evil before 
You; so that You are justified in Your sentence and blameless 
in your judgment.

Behold, I was brought forth into iniquity and in sins did 
my mother conceive me. Behold, You love truth in the inner 
being; therefore, teach me wisdom in my secret heart.

Sprinkle me with hyssop and I shall be clean: wash me 
and I shall be whiter than snow.

You will make me hear joy and gladness and my afflicted 
bones shall rejoice. Turn Your face away from my sins and blot 
out all my iniquities.

Create in me a clean heart, God and renew a right spirit 
within me. Cast me not away from Your presence and take not 
Your Holy Spirit from me.

Restore to me the joy of Your salvation. Uphold me with 
a willing spirit.

Then I will teach transgressors Your ways and sinners 
will return to You.

Deliver me from blood-guiltiness, God, the God of my 
salvation and my tongue shall joyfully declare Your deliver-
ance.

Lord, open my lips and my mouth shall proclaim Your 
Praise.

For You have no delight in sacrifice, if I would give 
burned offerings, You would not be pleased.
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Жертва Богові – це дух сокрушенний, серцем скор-
ботним і смиренним Ти не погордуєш. 

Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай 
збудуються стіни єрусалимські.

Тоді буде угодна Тобі жертва правди, приношення і 
всепалення, тоді положать на жертівник Твій тельців.

Священик: І щоб сподобитися нам вислухати Святе Єван-
геліє, Господа Бога молімо!
Вірні: Господи, помилуй! (3 рази)

Священик: Премудрість! Станьмо побожно! Вислухаймо 
Святе Євангеліє! Мир усім!
Вірні: І духові твоєму.
Священик: Від (ім’я) Святого Євангелія читання.
Вірні: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
(Читається Євангеліє дня)

Вірні: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

ПОТРІЙНА ЄКТЕНІЯ
Священик: Помилуй нас, Боже. З великої милості Твоєї, 
молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Співці: Господи, помилуй. (3 рази) (І так до кінця єктенії)

Ще молимось за Владику нашого Високопреосвя-
щеннішого Митрополита (ім’я), за Владику нашого Висо-
копреосвященнішого Архиєпископа (ім’я), за Владику на-
шого Преосвящeннішого Єпископа (ім’я), за братів наших 
священиків, священномонахів та за все у Христі братство 
наше.

Ще молимось за Боголюбиву і Богом бережену кра-
їну нашу Сполучені Штати Америки, за уряд, військо і 
всю людність її; за Боголюбиву і Богом бережену Україну 
нашу, за державність, перемогу, спокій, здоров’я та спа-
сіння їх, щоб Господь Бог допомагав їм у всьому та охоро-
няв їх від усякого ворога і супротивника.
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The sacrifice acceptable to God is a broken spirit; and a 
broken and contrite heart, God, You will not despise.

Lord, do good to Zion in Your good pleasure and re-
build the walls of Jerusalem.

Then shall You be pleased with a sacrifice of righteous-
ness, with oblations and whole-burnt offerings. Then they 
will offer calves upon Your altar.

Priest: That we may be worthy to listen to the Holy Gospel. 
Let us pray to the Lord.
Faithful: Lord, have mercy. (3 times)

Priest: Wisdom. Let us stand aright and listen to the Holy 
Gospel. Peace be with you all.
Faithful: And with your spirit.
Priest: The reading is from the Holy Gospel according to St. 
(name of the Evangelist).
Faithful: Glory to You, Lord, glory to You.
(The Gospel of the day is read)

Faithful: Glory to You, Lord, glory to You.

THE LITANY OF FERVENT SUPPLICATION
Priest: Have mercy on us, God, in Your great loving kindness; 
we pray You, hear us and have mercy.
Faithful: Lord, have mercy. (3 times) (Likewise after each petition)

Again we pray for our Metropolitan, His Eminence 
(name); for our Archbishop, His Eminence (name), for 
our Bishop, His Grace (name), for our brother presbyters, 
hieromonks and for all our brethren in Christ.

Again we pray for our God-loving and God-protected 
country the United States of America, for the Government 
and armed forces and for all the people; for our God-loving 
and God-protected ancestral homeland Ukraine and for all 
the people, that the Lord God may help and aid them in all 
things and protect them from every enemy and adversary.
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 Ще молимось за Святіших Патріархів православних, 
за вікопомних фундаторів святого храму цього і всіх пра-
вославних отців і братів наших, що тут і повсюди давніше 
спочили.

Ще молимось про милість, життя, мир, здоров’я, 
спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення грі-
хів рабів Божих (поминає імена за здоров’я), і всіх парафіян 
святого храму цього, щоб зберегтися їм від усякої журби, 
гніву, біди, недуг душевних і тілесних, щоб спокійно вони 
жили, щоб у здоров’ї і добробуті всі дні життя їх проходи-
ли, Всемилостивий Господи, вислухай нас і помилуй.

Ще молимось за тих, що дари приносять і добро ді-
ють у святому і всечесному храмі цьому, за тих, що пра-
цюють, співають і за всіх присутніх людей, що сподіва-
ються від Тебе великої і багатої милості.
Священик: Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець Бог єси, і 
Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині і 
повсякчас, і на віки вічні.
Вірні: Амінь.

СИМВОЛ ВІРИ
Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця 

неба і землі, всього видимого і невидимого.

І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, 
Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків.

Світло вiд Світла, Бога істинного від Бога істинного, 
рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що 
через Нього все сталося.

Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з 
небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви і став 
чоловіком.

І розп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, 
і був похований.
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Again we pray for the holy Orthodox Patriarchs, and for 
the ever-memorable founders of this holy temple and for all 
Orthodox Christians departed this life before us, who here 
and elsewhere lie asleep in the Lord.

Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, 
God’s visitation and the forgiveness and remission of sins for 
the servants of God, (here prayers may be offered for people with 
special needs), and for all members of this holy temple – that 
they may be delivered from all affliction, wrath, danger, spiri-
tual or physical need and that they may live in peace, good 
health and well-being all the days of their life: All-Merciful 
Lord hear us and have mercy.

Again we pray for those who bring offerings and do good 
works in this holy and all-venerable temple; for those who 
serve and those who sing; and for all the people here present, 
who await Your great and abundant mercy.
Priest: For You are a Merciful and Loving God and to You we 
give glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, 
now and ever, and to the ages of ages.

Choir: Amen.

THE SYMBOL OF FAITH
I believe in One God, the Father Almighty, Creator of 

heaven and earth and of all things visible and invisible.
And in One Lord, Jesus Christ, the Only-Begotten Son of 

God, begotten of the Father before all ages.
Light of Light, true God of true God, begotten, not cre-

ated, being of one essence with the Father, by Whom all things 
were made.

Who for us men and for our salvation came down from 
heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin 
Mary and became Man;

Who was crucified for us under Pontius Pilate and suf-
fered and was buried;
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І воскрес на третій день, як було написано.

І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.

І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і 
царству Його не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця 
походить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння 
і однакова слава, що говорив через пророків. 

В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.

Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів.

Чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. 
Амінь.

Молитви до Пресвятої Богородиці

Богородице Діво, радуйся! Благодатна Маріє, Гос-
подь з Тобою! Благословенна Ти між жонами, і благосло-
вен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших.

Починаючи від Пасхи і до Віддання замість молитви “Достойно 
є” читається ірмос 9-ої пісні з Пасхального канона: 

Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава бо Господ-
ня над тобою зійшла. Радій нині і веселися, Сіоне, а Ти, 
Чистая, красуйся, Богородице, воскресінням Сина Твого.

Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, 
завжди Славну і Пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чес-
нішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, 
що без істління Бога Слово породила, дійсну Богороди-
цю, Тебе величаємо.



13

And on the third day He rose from the dead in accor-
dance with the Scriptures;

And ascended into heaven and sits at the Right Hand of 
the Father;

And He will come again with glory to judge the living 
and the dead; and His Kingdom will have no end.

And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life, Who 
proceeds from the Father, Who together with the Father and 
the Son is worshiped and glorified, Who spoke through the 
prophets.

In One, Holy, Catholic and Apostolic Church.
I acknowledge one Baptism for the remission of sins.
I look for the Resurrection of the dead and the life of the 

age to come. Amen.

Prayers to the All-Holy Birth-Giver of God

Rejoice, Virgin Birth-Giver of God, Mary, Full of Grace, 
the Lord is with you. Blessed are you among women and 
blessed is the fruit of your womb, for you have given birth to 
the Savior of our souls.

From Pascha until the Leave-taking of Pascha, instead of the prayer, 
“It is truly right…” we recite the Irmos of the 9th Ode of the Paschal 
Canon:

Shine, Shine, O New Jerusalem, for the Glory of the Lord 
has shone on you. Exult now and be glad, O Zion and rejoice, 
Pure Birth-Giver of God, in the Resurrection of your Son.

It is right, in truth, to glorify you, the Birth-Giver of God, 
the Ever-Blessed, Wholly Immaculate, and the Mother of our 
God. More honorable than the Cherubim and beyond com-
pare more glorious than the Seraphim. You, Who without de-
filement did bare God the Word, true Birth-Giver of God, we 
magnify You.
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Молитва 8-ма, до ангела-охоронителя
Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і 

до пристрасного мого життя, не покидай мене, грішного/у, 
і не відступи від мене за нестриманість мою. Не допусти 
злому духові володіти мною через пристрасті мого смерт-
ного тіла. Зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами 
і настав мене на путь спасіння. О святий ангеле Божий, 
охоронителю і захиснику моєї окаянної душі й тіла, про-
сти мені все, чим образив/ла я Тебе за всі дні життя мого, 
і якщо чим согрішив/ла минулої ночі, покрий мене в цей 
день і охорони від усякої спокуси диявольської, щоб я ні-
яким гріхом не прогнівив/ла Бога мого, і молися за мене 
до Господа, щоб утвердив мене у страху Своєму і показав 
мене достойним/ою рабом/ою Своєї благості. Амінь!

Молитва до святого, ім’я якого носимо
Моли Бога за мене, святий (свята) угоднику (угодни-

це) Божий (Божа), бо я щиро звертаюсь до тебе, скорого 
(скорої) помічника (помічниці) й молитвенника (молит-
венниці) за мою душу.

Молитва за рідних і близьких
Спаси, Господи, і помилуй отця мого духовного (ім’я) 

і святими його молитвами прости гріхи мої. 
Спаси, Господи, і помилуй батьків моїх, братів, сес-

тер і рідних моїх, і всіх родичів моїх та друзів (імена) і да-
руй їм мир Твій та все добре.

Молитва за померлих
Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків 

моїх (імена), родичів, добродійників моїх, і всіх право-
славних християн, і всяку душу, що спочила і Твоєї лас-
ки й милосердя потребує, і прости всі гріхи їх, вільні й 
невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сoтвори їм вічну 
пам’ять. (поклін).
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Eighth Prayer to the Guardian Angel
Intercede for my wretched soul and my passionate life, 

Holy Angel. Neither forsake me, a sinner, nor shrink from me 
because of my lack of self-control. Grant the subtle demon no 
means of mastering me through violence to my mortal body. 
Strengthen my poor and feeble hand and guide me in the way 
of salvation. Holy Angel of God, guardian and protector of my 
wretched body and soul, forgive me all the dishonor I have 
given you every day of my life and for whatever sins I may 
have committed during the past night. Protect me during the 
present day and guard me from every temptation of the enemy 
so that I may not anger God by any sin. And pray to the Lord 
for me, that He may strengthen me in His fear and make me, 
His servant, worthy of His Goodness. Amen.

Prayer to the Saint Whose Name We Bear
Pray to God, for me, Holy and God-pleasing Saint 

(Name), for with fervor I turn to you, the swift helper and in-
tercessor of my soul.

Prayers for our relatives and friends
Lord, save and have mercy on my spiritual Father (name) 

and through his  holy intercession forgive me all my transgres-
sions. 

Lord, save and have mercy on my parents, brothers and 
sisters and all my relatives, friends and neighbors (names) and 
grant them Your peace and all good things.

Prayer for the Departed
Remember, Lord, the souls of Your departed servants, my 

parents and all my relatives (names), along with all departed 
Christians and every soul at rest in need of Your kindness and 
mercy. Forgive all their sins, both voluntary and involuntary 
and grant them rest in Your eternal dwelling.
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Під час постів проказується молитва св. отця нашого Єфрема 
Сиріна.

Господи і Владико життя мого, духа лінивства, 
безнадійності, владолюбства і марнослів’я не дай мені. 
(доземний поклін)

Духа ж доброчинності і смиренномудрості, терпіння 
й любові даруй мені, рабу Твоєму. (доземний поклін)

Так, Господи Царю, даруй мені бачити провини мої і 
не осуджувати брата мого, бо Ти благословен єси на віки 
вічні. Амінь. (доземний поклін)

ЛИШЕ В ЧAС ВЕЛИКОГО ПОСТУ після цього 12 малих поклонів, 
хрестячись і промовляючи:

“Боже, очисти мене, грішного/у”. 
Потім проказується вся молитва без поклонів, а при кінці – 
один доземний поклін.

Молитва Митаря
Боже, будь милостивий до мене, грішного (грішної).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа согрішив (согрішила) я, Господи, прости 

мені.
Священик: Слава Тобі, Христе Боже, Надіє наша, слава 
Тобі!
Вірні: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсяк-
час, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Господи, по-
милуй. Господи, помилуй. Владико благослови.
Священик: Христос (в неділю: що воскрес із мертвих), 
Істинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї Матері,  
святих славних і всехвальних апостолів, святого (якого 
є день), святих і праведних богоотців Йоакима і Анни, і 
всіх святих помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і 
Чоловіколюбець.
Вірні: Амінь.
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During Fasts, we say the Prayer of our Holy Venerable Father Ephraim 
the Syrian:

Lord and Master of my Life! Take from me the spirit of 
laziness, despair, lust of power and idle talk. (Prostration)

Rather, grant me, Your servant, the spirit of chastity, hu-
mility, patience and love. (Prostration)

Yes, Lord and King! Grant that I may see my own sins 
and not judge my brother, for blessed are You to the ages of 
ages. Amen. (Prostration)

(DURING THE GREAT FAST ONLY):  
Then, 12 bows, saying: 

“God, be merciful to me a sinner.” 
Then recite the prayer in full with one prostration at the conclusion.

Prayer of the Publican
O, God, be merciful to me, a sinner.
O, God, cleanse me of my sins and have mercy upon me.
My sins are without number, O Lord, forgive me.

Priest: Glory to You, Christ our God and our Hope, glory to 
You.
Faithful: Glory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. Lord, have 
mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Master, bless.
Priest: May Christ our True God (on Sunday: Who is risen 
from the dead), through the prayers of His Most Pure Moth-
er; of the Holy, Glorious and All-praised Apostles, and of 
Saint (name of the saint of the day), of the Holy and Righteous 
Ancestors of God, Joachim and Anna; and of all the saints, 
have mercy on us and save us, for He is Good and the Lover 
of all mankind.

Faithful: Amen.
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Молитви Вечірні
Священик: Благословенний Бог наш завжди, нині і по-
всякчас, і на віки вічні.
Вірні: Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
Починаючи від Пасхи до Світлого тижня читаються “Пас-
хальні часи”. Від Світлого тижня до Віддання замість молитви 
“Царю Небесний” читається тропар святої Пасхи “Христос 
воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, 
життя дарував” (тричі промовляється). А від Віддання Пасхи 
до Тройці молитви починаються трисвятим. 

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди 
єси і все наповняєш. Скарбе добра і життя Подателю, 
прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і 
спаси, Милосердний, душі наші.

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

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсяк-
час, і на віки вічні. Амінь.

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

Господи, помилуй. (3 рази)

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсяк-
час, і на віки вічні. 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 сьо-
годні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вину-
ватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас 
від лукавого.

Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і 
Святого Духа нині і повсякчас, і на віки вічні. 

Вірні: Амінь.
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Evening Prayers
Priest: Blessed is our God always, now and ever and to the ages 
of ages.
Faithful: Amen. Glory to You, our God, glory to You.
On Pascha and through Bright Week the “Paschal Hours” are read. 
From Bright Week until the Leave-taking of Pascha, instead of the 
prayer “Heavenly King…” the Tropar for Holy Pascha: “Christ is risen 
from the dead, trampling down death by death and upon those in the 
tombs bestowing life,” is said three times. And from the Leave-taking 
of Pascha until Pentecost prayers begin with the Thrice-Holy Hynm: “ 
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.”

О Heavenly King, the Comforter, Spirit of Truth, every-
where present and filling all things. Treasury of Blessings and 
Giver of Life, come and dwell in us, cleanse us from every im-
purity and save our souls, O Good One.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on 
us. (3 times)

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

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

Lord, have mercy. (3 times)

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, 
now and ever and to 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 heav-
en. Give us this day our Daily Bread and forgive us our tres-
passes 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, the Power and the Glory, of 
the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever 
and to the ages of ages.
Faithful: Amen.
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Тропарі покаянні
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного 

оправдання не маючи, ми, грішні, Тобі, як Владиці, цю 
молитву приносимо: помилуй нас.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось: не 

прогнівайся дуже на нас і не пам’ятай беззаконь наших, 
але зглянься і нині, як Милосердний, і визволи нас від во-
рогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння 
рук Твоїх, і Ім’я Твоє призиваємо.

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
Милосердя двері відкрий нам, Благословенна Бого-

родице, щоб ми, на Тебе надіючись, не загинули, а від уся-
кого лиха Тобою визволилися. Бо Ти єси спасіння роду 
християнського.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсяк-
час, і на віки вічні. Амінь.

Молитва св. Макарія Великого 
до Бога Отця (1-а)

Боже вічний і Царю всякого сотворіння, що сподо-
бив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які 
вчинив/ла я в цей день ділом, словом і думкою; очисти, 
Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла й духу. І 
дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб вставши з 
мого смиренного ложа, я догоджав Пречистому імені Тво-
єму в усі дні життя мого й переміг усіх ворогів тілесних і 
безтілесних. І охорони мене, Господи, від оскверняючих 
пустих думок і недобрих бажань та похотей лукавих. 

Бо Твоє є Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Свято-
го Духа нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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Penitential Tropars
Have mercy on us, Lord, have mercy on us. For being 

devoid of all defense, we sinners offer this prayer to You, as 
Master: have mercy on us.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit;
Lord, have mercy on us for in You do we hope. Be neither 

exceedingly angry with us, nor mindful of our transgressions, 
but look upon us in Your tenderness and deliver us from our 
enemies. For You are our God and we are Your People, we are 
all the work of Your Hands and we call upon Your Name.

Now and ever and to the ages of ages. Amen.
Open for us the doors of loving-kindness, Blessed Birth-

Giver of God, that we, who have hope in you may not perish, 
but through you we may be delivered from all adversity, for 
You are the salvation of Christian People.

Lord, have mercy. (12 times)

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spir-
it, now and ever and to the ages of ages. Amen.

First Prayer by St. Makarius the Great 
to God the Father

Eternal God and King of All Creation: You have granted 
that I may arrive at this hour. Forgive the sins that I have com-
mitted today in thought, word and deed. Lord, cleanse my 
humble soul from all defilement of flesh and spirit. Grant that 
I may pass this night in a peaceful slumber, so that when I 
rise from bed I may please Your Most Holy Name all the days 
of my life and conquer all visible and invisible enemies. Lord, 
deliver me from vain and frivolous thoughts and from evil de-
sires, which defile me. 

For Yours is the Kingdom, the Power and the Glory, of 
the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever 
and to the ages of ages. Amen.
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Молитва св. Антіоха (2-а)
Вседержителю, Слово Отчеє, Всесвятий Ісусе Хрис-

те, Ти досконалість. З великого милосердя Твого ніколи 
не покидай мене, раба Твого, а завжди в мені перебувай. 
Ісусе, Добрий Пастирю Твоїх овець, не віддай мене на по-
талу зміїну і не допусти, щоб сатана спокушував мене, бо 
в мені є насіння зла. Отже, Ти, Господи Боже, поклонін-
ня достойний Царю Святий, Iсусе Христе, охорони мене, 
коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне,– Духом 
Твоїм Святим, що Ним освятив Ти учеників своїх. Подай, 
Господи, і мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння 
Твоє на ложі моїм, просвіти розум мій світлом розуміння 
Святого Євангелія Твого, душу – любов’ю до Христа Тво-
го, тіло моє – Твоїми страстями безвинними, думку мою 
– Твоїм смиренням охорони і в слушний час підведи мене 
зі сну на славослів’я Тобі, бо Ти завжди прославлюваний 
єси з Безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на-
віки. Амінь.

Молитва вечірня (3-я)
Господи Боже наш! Якщо згрішив я в цей день сло-

вом, ділом і думкою, як Благий Чоловіколюбний, прости 
мені. Сон мирний і тихий подай мені, Свого ангела охоро-
нителя пошли, щоб заступав і обороняв мене від усякого 
зла. Бо Ти єси оборонець душ і тіл наших, і Тобі славу від-
даємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і 
на віки вічні. Амінь. 

Молитва св. Іоана Золотоустого (4-а)
Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Гос-

поди, визволи мене від вічних мук, Господи, розумом чи 
думкою, словом чи ділом згрішив я, прости мені, Госпо-
ди, визволи мене від усякого незнання, легкодухості і 
закам’янілої нечутливості. Господи, просвіти моє серце, 
затьмарене злою похіттю. Господи, я, як людина, згрішив/
ла, Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї 
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Second Prayer by St. Antiochus
Almighty Word of the Father, All-Holy Jesus Christ, You 

are perfection. In Your great mercy never leave me, but al-
ways dwell in me, Your servant. Jesus, Good Shepherd of Your 
sheep, do not allow me to fall victim to the revolt of the Ser-
pent and do not leave me to Satan’s will for the seed of corrup-
tion is within me. Rather, Lord, worshipful God, Holy King Je-
sus Christ, guard my sleep with the unfailing light, Your Holy 
Spirit, through Whom You sanctified Your disciples. Lord, 
grant me, an unworthy servant, Your salvation upon my bed 
of sleep. Enlighten my mind with the light of understanding 
Your Holy Gospel. Enlighten my soul with the love of Your 
Cross. Enlighten my heart with the purity of Your Word. En-
lighten my body with Your undeserved passion. Preserve my 
thoughts by Your humility. Awaken me in due time to glorify 
You, for You are supremely glorified, with Your Father with-
out beginning and Your Most Holy Spirit, to the ages of ages. 
Amen.

Third Prayer “The Evening Prayer”
Lord our God, in Your Goodness and love for mankind 

forgive me all the sins I have committed this day in word, deed 
or thought. Grant me a peaceful and calm sleep. Send Your 
Guardian Angel to guard and protect me from all evil. For You 
are the Defender of our souls and bodies and we glorify You: 
the Father and the Son and the Holy Spirit, now and ever and 
to the ages of ages. Amen.

Fourth Prayer by Saint John Chrysostom
Lord, do not allow Your good things to be taken from me. 

Lord, deliver me from eternal torment. Lord, forgive my sins 
committed in word, deed, or thought. Lord, deliver me from 
all blindness, forgetfulness, despondency and all hardened 
insensitivity. Lord, deliver me from all temptation. Lord, en-
lighten my heart that has been hardened by evil desires. Lord, 
God of compassion, if I have sinned, have mercy on me for 
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душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб 
я прославив ім’я Твоє святе. Господи, Ісусе Христе, запи-
ши мене, раба Твого, в книгу життя і подай мені кінець 
благий. Господи Боже мій, хоч я і нічого доброго не вчи-
нив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї зробити 
добрий початок. Господи, зроси моє серце росою Твоєї 
благодаті. Господи неба і землі, пом’яни мене, грішного, 
мерзенного і нечистого раба Твого, в Царстві Твоїм. 

Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не за-
лишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, 
дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам’ять 
про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір 
сповідатися в гріхах моїх. Господи, дай мені смирення, 
цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, велико-
душність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий 
в серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усі-
єї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, 
захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від 
усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм ба-
жанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені, 
грішнім, бо Ти Благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці (5-а)
Благого Царя Благая Мати, Пречистая і Благословен-

ная Богородице Маріє, милість Сина Твого і Бога нашого 
вилий на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав 
мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив 
без гріха, і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, Єди-
на, Чистая і Благословенная.

Молитва до св. ангела охоронителя (6-а)
Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покрови-

телю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив/ла 
на сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротив-
ника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив/ла 
Бога мого, і молися за мене, грішного/у й недостойного/у 
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You see the deficiency of my soul. Lord, impart Your grace 
to assist me in my needs, that I may glorify Your Holy Name. 
Lord Jesus Christ, inscribe me, Your servant, in the Book of 
life and grant me a blessed repose. Lord my God, though I 
have done nothing ultimately good before You, grant me in 
Your grace the determination to do good. Lord, sprinkle my 
heart with the dew of Your grace. Lord of Heaven and earth, 
remember me, Your sinful, shameful and impure servant in 
Your Kingdom.  

Lord, receive me in repentance. Lord, do not depart from 
me. Lord, deliver me not to disaster. Lord, grant me an up-
right mind. Lord, grant me tears and a remembrance of death 
and sorrow. Lord, lead me to confessing my sins. Lord, grant 
me humility, discernment and obedience. Lord, grant me pa-
tience, generosity and meekness. Lord, implant in my heart 
the root of goodness and of Your fear. Lord, enable me to love 
You with all my soul and mind and establish Your will in all. 
Lord, protect me from unrighteous people, unclean spirits, 
passions and all other unworthy things. Lord, You know Your 
creation and as it is Your desire, allow Your will to be done in 
me, a sinner, for You are blessed to the ages. Amen.

Fifth Prayer to the Birth-Giver of God
Most Pure and Blessed Virgin Mary, Blessed Mother of 

the Most Blessed King, pour out the mercy of your Son and 
our God on my passionate soul and guide me in good works 
through your prayers.  Grant that I may spend the rest of my 
life without defilement and find Paradise through you, Virgin 
Birth-Giver of God, only pure and Blessed Lady.

Sixth Prayer To One’s Guardian Angel
Angel of Christ, my holy guardian and protector of my 

soul and body: forgive all my sins committed during this day 
and deliver me from every temptation of my enemy so that I 
may not anger my God by any sin. Moreover, pray for me, a 
sinful and unworthy servant, so that you might be able to find 
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раба/у, щоб стати мені достойним/ою благості й милості 
Пресвятої Тройці, і Матері Господа мого Ісуса Христа, і 
всіх святих. Амінь.

Молитва до святого, ім’я якого носимо
Моли Бога за мене, святий угодниче Божий / свята 

угоднице Божа, (ім’я) бо я щиро до тебе звертаюся, скоро-
го помічника/ці і молитвенника/ці за душу мою.

Кондак Богородиці
Тобі, Непереможній Владичиці, ми, раби Твої, визво-

лені з біди, вдячні пісні приносимо, Богородице. Ти, що 
маєш владу непереможну, від усяких бід нас визволи, щоб 
до Тебе взивати: “Радуйся, Невісто Неневісная.” 

Преславная Вседіво, Мати Христа Бога, принеси 
нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він 
спас ради Тебе душі наші. 

Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа, збе-
режи мене під покровом Твоїм. 

Молитва перед чесним хрестом проти злого духа (7-а)

Хай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і по-
біжать від Нього ті, що ненавидять Його. Як щезає дим, 
нехай вони щезнуть. Як тане віск від вогню, так хай зги-
нуть злії від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе знаком 
хреста, і в радості проказує: “Радуйся, найдорожчий жи-
вотворчий хресте Господній! Ти проганяєш злих силою 
на тобі розп’ятого Господа нашого Ісуса Христа, що до 
аду зійшов і силу нечисту потоптав, і подарував нам тебе, 
Свого чесного хреста, на прогнання всякого супротивни-
ка. О найдорожчий і животворчий хресте Господній! По-
магай мені зі Святою Владичицею Дівою Богородицею і зі 
всіма святими навіки.” Амінь. 
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me worthy of grace and mercy of the All-Holy Trinity together 
with the Mother of my God, Jesus Christ, and of all the Saints. 
Amen.

Prayer to the Saint Whose Name We Bear
Pray to God for me, Holy and God-pleasing Saint (name), 

for with fervor I turn to you, the swift helper and intercessor 
of my soul.

Kondak to the Birth-Giver of God
To you, unconquerable Lady, Birth-Giver of God, we, 

your triumphant servants, having been delivered from dan-
gers, offer hymns of thanksgiving. Lady of invincible might, 
free us from all dangers that we may cry to you: “Rejoice, Un-
wedded Bride”.

Most Glorious, Ever-Virgin, Blessed Mother of Christ 
our God, present our prayers to your Son and our God, that 
through you He may save our souls

I put all my hope in you, Mother of God. Guard me un-
der your protection.

Seventh Prayer before the Venerable Cross
Let God arise, let His enemies be scattered and let those 

who hate Him flee before Him. As smoke vanishes, so let them 
vanish just as wax melts before fire. So the demons will per-
ish from the presence of those who love God and who sign 
themselves with the Sign of the Cross saying in gladness: 
“Hail, Most precious and Life-Giving Cross of the Lord, for 
You drive away demons by the Power of our Lord Jesus Christ 
crucified on you. He descended into Hades and trampled on 
the power of the devil and gave us You, His Venerable Cross, 
for the driving away of all enemies. Most precious and Life-
Giving Cross of the Lord, help me, along with the Holy Lady, 
the Virgin Birth-Giver of God and all the saints throughout 
the ages. Amen.
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Молитва покаяння
Прости і забудь, Боже, провини наші, вільні й невіль-

ні, що вчинили ми в слові і в ділі, свідомо й несвідомо, 
вдень і вночі, в почутті і в думці; все нам прости, бо Ти 
Благий і Чоловіколюбний.

Поминання
Тим, що ненавидять і ображають нас, прости, Гос-

поди Чоловіколюбче. Благочинцям добро вчини. Братам 
і рідним нашим даруй, що вони просять для спасіння й 
життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Керуй 
тими, що на морі. Мандрівникам буть супутником, усім 
православним християнам допомагай у боротьбі. Тих, хто 
служить нам і милує нас, гріхів відпущення даруй. Тих, 
що заповідали нам, недостойним, молитися за них, по-
милуй з великої Твоєї милості. Пом’яни, Господи, раніше 
спочилих отців, братів і сестер наших і упокой їх там, де 
сяє світло Лиця Твого. Пом’яни, Господи, братів наших 
поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом’яни, 
Господи, і тих, що дари приносять і добро чинять у свя-
тих Твоїх церквах; дай їм, що вони просять для спасіння, і 
життя вічне. Пом’яни, Господи, і нас, смиренних, грішних 
і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом 
розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх 
молитвами Пречистої Владичиці нашої Богородиці і Все-
діви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти Благословенний єси 
на віки вічні. Амінь.

Похвала Богородиці
Починаючи від Пасхи і до Віддання замість молитви “Достойно 
є” читається ірмос 9-ої пісні з Пасхального канона: 

Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава бо Господ-
ня над тобою зійшла. Радій нині і веселися, Сіоне, а Ти, 
Чистая, красуйся, Богородице, воскресінням Сина Твого.
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Prayer of Repentance
God, absolve, remit and pardon our voluntary and invol-

untary sins, committed in word and deed, both known and 
unknown, by day and by night, in perception and in thought: 
forgive us all in Your Goodness and Love for all mankind.

Remembrance
Lord, Lover of Mankind, forgive those who hate and 

wrong us. Do good to those who do good. Grant our broth-
ers, sisters and all our relatives their petitions, which are for 
salvation and eternal life. Visit the sick and heal them. Guide 
those at sea. Assist all Orthodox Christians in their struggles. 
Accompany those who travel. To those who serve and are kind 
to us, grant remission of sins. Upon those who have asked us, 
unworthy though we be, to pray for them, have mercy. Lord, 
remember our fathers, mothers, brothers and sisters who have 
fallen asleep and grant them rest where the light of Your Coun-
tenance shines. Remember, Lord, those who bear fruit and do 
good works in Your holy churches and grant them their peti-
tions which are for salvation and eternal life. Remember us 
also, Lord, your humble, sinful and unworthy servants and en-
lighten our minds with the light of Your Knowledge and guide 
us in the way of Your Commandments. Through the prayers of 
our most Pure Lady, the Birth-Giver of God and Ever-Virgin 
Mary and of all Your Saints, for You are blessed to the ages of 
ages. Amen.

Prayers to the All-Holy Birth-Giver of God
From Pascha until the Leave-taking of Pascha, instead of the prayer, 
“It is truly right…” we recite the Irmos of the 9th Ode of the Paschal 
Canon:

Shine, Shine, O New Jerusalem, for the Glory of the Lord 
has shone on you. Exult now and be glad, O Zion and rejoice, 
Pure Birth-Giver of God, in the Resurrection of your Son.
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Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, 
завжди Славну і Пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чес-
нішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, 
що без істління Бога Слово породила, дійсну Богороди-
цю, Тебе величаємо.

Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, мо-
литов наших в час журби не відкинь, а з біди визволи нас, 
Єдина Чиста і Благословенна.

Преславна Вседіво, Мати Христа Бога, принеси нашу 
молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Вiн спас ради 
Тебе душі наші.

Під час постів проказується молитва св. отця нашого Єфрема 
Сиріна.

Господи і Владико життя мого, духа лінивства, 
безнадійності, владолюбства і марнослів’я не дай мені. 
(доземний поклін)

Духа ж доброчинності і смиренномудрості, терпіння 
й любові даруй мені, рабу Твоєму. (доземний поклін)

Так, Господи Царю, даруй мені бачити провини мої і 
не осуджувати брата мого, бо Ти благословен єси на віки 
вічні. Амінь. (доземний поклін)

ЛИШЕ В ЧAС ВЕЛИКОГО ПОСТУ після цього 12 малих поклонів, 
хрестячись і промовляючи:

“Боже, очисти мене, грішного/у”. 
Потім проказується вся молитва без поклонів, а при кінці – 
один доземний поклін.

Величання Пресвятій Тройці
Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, за-

хист мій – Дух Святий; Тройце Святая, слава Тобі!
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсяк-

час, і на віки вічні. Амінь.
Господи, помилуй. (3 рази)
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It is right, in truth, to glorify you, the Birth-Giver of God, 
the Ever-Blessed, Wholly Immaculate, and the Mother of our 
God. More honorable than the Cherubim and beyond com-
pare more glorious than the Seraphim. You, Who without de-
filement did bare God the Word, true Birth-Giver of God, we 
magnify You.

Beneath your tender mercy we flee, Birth-Giver of God, 
reject not our prayer in our distress, but deliver us from harm, 
Only Pure and Blessed Lady.

Most Glorious Ever-Virgin Mary, Mother of Christ our 
God, receive our prayer and present it to your Son and our 
God, that He, for your sake, may save our souls.

During Fasts, we say the Prayer of our Holy Venerable Father Ephraim 
the Syrian:

Lord and Master of my Life! Take from me the spirit of 
laziness, despair, lust of power and idle talk. (Prostration)

Rather, grant me, Your servant, the spirit of chastity, hu-
mility, patience and love. (Prostration)

Yes, Lord and King! Grant that I may see my own sins 
and not judge my brother, for blessed are You to the ages of 
ages. Amen. (Prostration)

(DURING THE GREAT FAST ONLY):  
Then, 12 bows, saying: 

“God, be merciful to me a sinner.” 
Then recite the prayer in full with one prostration at the conclusion.

Magnification of the Holy Trinity
The Father is my Hope, the Son is my Refuge and the 

Holy Spirit is my Protector: All Holy Trinity, Glory to You.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, 

now and ever and to the ages of ages. Amen.
Lord, have mercy. (3 times)
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Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пре-
чистої Матері Твоєї, преподобних і Богоносних отців на-
ших і всіх святих помилуй нас. Амінь.

Молитва Митаря
Боже, будь милостивий до мене, грішного (грішної).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа согрішив (согрішила) я, Господи, прости 

мені.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, Надіє наша, слава 
Тобі!
Вірні: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсяк-
час, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Господи, по-
милуй. Господи, помилуй. Владико благослови.
Священик: Христос (в неділю: що воскрес із мертвих), Іс-
тинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї Матері,  
святих славних і всехвальних апостолів, святого (якого є 
день), святих і праведних богоотців Йоакима і Анни, і всіх 
святих помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоло-
віколюбець.
Вірні: Амінь.

Молитва перед тим, як лягати спати
Перехрести постіль тричі, перехрестись і, лягаючи, промов:

Захисти мене, Господи, силою Чесного й Животворя-
щого Твого хреста і ним охорони мене від усякого зла.
Коли засипаєш, промов: 

В руки Твої, Господи Ісусе Христе, Бoже мій, передаю 
дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя 
вічне даруй мені. Амінь.
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Lord, Jesus Christ, Son of God, through the intercessions 
of Your Most-Pure Mother, of our Holy and God-Bearing Fa-
thers and of all the saints, have mercy on me. Amen.

Prayer of the Publican
O, God, be merciful to me, a sinner.
O, God, cleanse me of my sins and have mercy upon me.
My sins are without number, O Lord, forgive me.

Priest: Glory to You, Christ our God and our Hope, glory to 
You.
Faithful: Glory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. Lord, have 
mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Master, bless.
Priest: May Christ our True God (on Sunday: Who is risen from 
the dead), through the prayers of His Most Pure Mother; of the 
Holy, Glorious and All-praised Apostles, and of Saint (name 
of the saint of the day), of the Holy and Righteous Ancestors of 
God, Joachim and Anna; and of all the saints, have mercy on 
us and save us, for He is Good and the Lover of all mankind.
Faithful: Amen.

Prayer For Getting Into Bed
Make the sign of the Cross three times over the bed and after getting 
into bed, say:

Lord, guard me by the Might of Your Holy and Life-Giv-
ing Cross and keep me from all evil.
Just before going to sleep say: 

Lord Jesus Christ, my God, into Your Hands I surrender 
my spirit and my body. Bless me, have mercy on me and grant 
me eternal life. Amen.
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ЧИН МОЛЕБНЯ
СПАСИТЕЛЕВІ Й БОГОРОДИЦІ

Диякон: Благослови, Владико.
Священик: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, 
і на віки вічні.
Вірні: Амінь.
Починаючи від Пасхи до Світлого тижня читаються “Пас-
хальні часи”. Від Світлого тижня до Віддання замість молитви 
“Царю Небесний” читається тропар святої Пасхи “Христос 
воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, 
життя дарував” (тричі промовляється). А від Віддання Пасхи 
до Тройці молитви починаються трисвятим. 

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди 
єси і все наповняєш. Скарбе добра і життя Подателю, 
прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і 
спаси, Милосердний, душі наші.

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

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсяк-
час, і на віки вічні. Амінь.

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

Господи, помилуй. (3 рази)

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсяк-
час, і на віки вічні. 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 сьо-
годні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вину-
ватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас 
від лукавого.
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MOLEBEN SERVICE
TO OUR SAVIOR AND THE BIRTHGIVER-OF-GOD

Deacon: Master, bless.
Priest: Blessed is our God always, now and ever and to the ages 
of ages.
Faithful: Amen.
On Pascha and through Bright Week the “Paschal Hours” are read. 
From Bright Week until the Leave-taking of Pascha, instead of the 
prayer “Heavenly King…” the Tropar for Holy Pascha: “Christ is risen 
from the dead, trampling down death by death and upon those in the 
tombs bestowing life,” is said three times. And from the Leave-taking 
of Pascha until Pentecost prayers begin with the Thrice-Holy Hynm: “ 
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.”

О Heavenly King, the Comforter, Spirit of Truth, every-
where present and filling all things. Treasury of Blessings and 
Giver of Life, come and dwell in us, cleanse us from every im-
purity and save our souls, O Good One.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on 
us. (3 times)

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

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

Lord, have mercy. (3 times)

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, 
now and ever and to 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 heav-
en. Give us this day our Daily Bread and forgive us our tres-
passes as we forgive those who trespass against us. And lead us 
not into temptation, but deliver us from the Evil One.
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Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і 
Святого Духа нині і повсякчас, і на віки вічні. 

Вірні: Амінь.

“Бог Господь” з стихами
Диякон: Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде 
в ім’я Господнє.

Вірні: Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде в 
ім’я Господнє. (Співається на черговий голос)

Диякон: Прославляйте Господа, бо Він Милосердний, бо 
повік ласка Його.

Вірні: Бог Господь...

Диякон: Обступили й оточили мене, але іменем Господнім 
я переміг їх.

Вірні: Бог Господь...

Диякон: Не умру, а житиму й оповідати буду про діла Гос-
подні.

Вірні: Бог Господь...

Диякон: Камінь цей, що занедбали будівничі, став в основу 
угла. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших.  

Вірні: Бог Господь...
Тропарі, залежно від того, кому відправляється молебень:

Тропар Спасителеві, гол. 4. 
До Христа Бога нині щиро звернімося, грішні, і 

смиренно припадім, у покаянні взиваючи з глибини 
душі: “Владико, поможи нам, змилосердившись над 
нами; поспіши, бо ми загибаємо від множества провин; 
не відпусти слуг Твоїх без нічого, бо крім Тебе ми іншого 
Бога не маємо”.
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Priest: For Thine is the Kingdom, the Power and the Glory, of 
the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever 
and to the ages of ages.
Faithful:  Amen.

“God is the Lord” with Verses
Deacon: God is the Lord and has revealed Himself to us. 
Blessed is He Who comes in the Name of the Lord.
Faithful:  God is the Lord and has revealed Himself to us.  
Blessed is He Who comes in the Name of the Lord. (Sung to 
appropriate Tone)
Deacon:  Give thanks to the Lord, for He is Good: for His Mer-
cy endures forever.
Faithful:  God is the Lord ...
Deacon: Encircling me, they surrounded me, but in the Name 
of the Lord I repulsed them.
Faithful:  God is the Lord …
Deacon:  I shall not die, but live and I will tell of the works of 
the Lord.
Faithful: God is the Lord …
Deacon: The stone, which the builders rejected, has become 
the very cornerstone. This came about from the Lord and it is 
wondrous in our eyes.
Faithful:  God is the Lord …
Tropar to whom the Moleben is served

Tropar to the Savior, Tone 4
Today, let us sinners, sincerely turn to Christ our God 

and humbly fall in repentance to implore from the depth of 
our souls: “Master, help us and be merciful to us for we are 
perishing from our numerous sins.  Do not dismiss Your ser-
vants without Your blessing.  For we have no other God, but 
You.”
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Священик: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.

Вірні: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.

Священик: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.

Вірні: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.

Священик: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.

Вірні: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.

Священик: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.

Вірні: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Тропарі Богородиці, гол. 4: 
До Богородиці щиро нині удаймося ми, грішні 

й смиренні, і припадім, у покаянні з глибини душі 
взиваючи: “Владичице, поможи, змилосердившись над 
нами, поспішися, бо ми загибаємо від множества провин; 
не відпусти рабів Твоїх без нічого, Тебе бо за єдину надію 
нашу маємо”.

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Вірні: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Вірні: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Вірні: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Священик: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.

Вірні: Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Диякон: Будьмо уважні.

Священик: Мир усім.

Читець: І духові твоєму. 
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Priest:  Jesus, Son of God, have mercy on us.
Faithful:  Jesus, Son of God, have mercy on us.
Priest:  Jesus, Son of God, have mercy on us.
Faithful:  Jesus, Son of God, have mercy on us.
Priest:  Jesus, Son of God, have mercy on us.
Faithful:  Jesus, Son of God, have mercy on us.
Priest: Glory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, now and ever and to the ages of ages. 
Faithful: Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Troparia of the Birth-Giver of God, Tone 4
Let us sinners now humbly run to the Mother of God and 

let us fall down in repentance, crying from the depths of our 
soul: “In your compassion, Most Pure Lady, help us, for we are 
perishing from our many transgressions.  Turn not your ser-
vants away empty for we have you as our only hope.”  

Priest:  Most Holy Birth-Giver of God, save us.

Faithful: Most Holy Birth-Giver of God, save us.

Priest:  Most Holy Birth-Giver of God, save us.

Faithful:  Most Holy Birth-Giver of God, save us.

Priest: Most Holy Birth-Giver of God, save us.

Faithful: Most Holy Birth-Giver of God, save us.

Priest: Glory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit.

Faithful: Now and ever and to the ages of ages. Amen.

Deacon: Let us be attentive.
Priest: Peace be with you all.
Reader: And with your spirit.
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Диякон: Премудрість.

Прокимен на Молебні Спасителеві, гол. 4. 

Дай нам поміч в утиску, марне спасіння людське.

Стих: З Богом ми покажемо силу, і Він знищить гнобите-
лів наших.

Прокимен на Молебні Богородиці, гол. 4. 

Пом’яну ім’я Твоє у всякім роді й роді.

Стих: Слухай, дочко, і споглянь, і нахили вухо Твоє.

Диякон: Господеві помолімось.
Вірні: Господи, помилуй.
Священик: Бо Ти Святий єси, Боже наш, і в святині 
спочиваєш, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому 
Духові нині і повсякчас, і на віки вічні. 
Вірні: Амінь. 
Диякон: Все, що дише, нехай хвалить Господа.
Вірні: Все, що дише, нехай хвалить Господа.
Диякон: Стих: Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його у 
твердині сили Його.
Вірні: Все, що дише, нехай хвалить Господа.
Диякон: Все, що дише.
Вірні: Нехай хвалить Господа.
Диякон: І щоб сподобитись нам вислухати Святе 
Євангеліє, Господа Бога молімо.
Вірні: Господи, помилуй. (3 рази)

Диякон: Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо 
святе Євангеліє.
Священик: Мир усім.
Вірні: І духові твоєму.
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Deacon: Wisdom.
Prokimen to the Savior, Tone 4

Deliver Your servants from distress for human salvation 
is in vain.
Verse: With God we will show our strength and He will destroy 
our oppressors.

Prokimen to the Birth-Giver of God, Tone 4

I will call upon Your Name from generation to generation.
Verse: Hear, daughter, see, and incline your ear.

Deacon:  Let us pray to the Lord.
Faithful:  Lord, have mercy.
Priest: For Holy are You, our God, Who abides in Your Saints 
and we glorify You: Father, Son and Holy Spirit, now and ever 
and to the ages of ages.
Faithful:  Amen.
Deacon: Let everything that has breath praise the Lord.
Faithful: Let everything that has breath praise the Lord.
Deacon: Verse: Praise the Lord from the heavens, praise Him 
in the highest.
Faithful: Let everything that has breath praise the Lord.
Deacon: Let everything that has breath.
Faithful: Praise the Lord.
Deacon:  That we may be counted worthy to hear the Holy 
Gospel, let us pray to the Lord God.
Faithful:  Lord, have mercy. (3 times) 
Deacon:  Wisdom. Let us stand aright to listen to the Holy 
Gospel.
Priest:  Peace be with you all.
Faithful:  And with your spirit.



42

Священик: Від (ім’я) святого Євангелія читання.

Вірні: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Диякон:  Будьмо уважні.
Священик читає Євангеліє 

Христові: Матвія 7:7-11;

Богородиці:  Луки 1:39-48.

Вірні:  Слава Тобі, Господи, слава Тобі.

Священик: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.

Вірні: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.

Священик: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.

Вірні: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.

Священик: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.

Вірні: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.

Священик: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.

Вірні: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Богородиці: 

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Вірні: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Вірні: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Вірні: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Священик: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.

Вірні: Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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Priest: The reading is from the Holy Gospel according to Saint 
(N).
Faithful:  Glory to You, our Lord, glory to You.
Deacon:  Let us be attentive.

The Priest reads from the Holy Gospel.

For the Savior: Matthew 7:7-11;

For the Birth-Giver of God: Luke 1:39-48.

Faithful:  Glory to You, Our Lord, glory to You.

Priest:  Jesus, Son of God, have mercy on us.

Faithful:  Jesus, Son of God, have mercy on us.

Priest:  Jesus, Son of God, have mercy on us.

Faithful:  Jesus, Son of God, have mercy on us.

Priest:  Jesus, Son of God, have mercy on us.

Faithful:  Jesus, Son of God, have mercy on us.

Priest: Glory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit. 

Faithful: Now and ever, and to the ages of ages. Amen.

To the Birth-Giver of God:

Priest:  Most Holy Birth-Giver of God, save us.

Faithful:  Most Holy Birth-Giver of God, save us.

Priest:  Most Holy Birth-Giver of God, save us.

Faithful: Most Holy Birth-Giver of God, save us.

Priest:  Most Holy Birth-Giver of God, save us.

Faithful:  Most Holy Birth-Giver of God, save us.

Priest: Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy 
Spirit.

Faithful:  Now and ever, and to the ages of ages. Amen.
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Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, 
завжди Славну і Пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чес-
нішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, 
що без істління Бога Слово породила, дійсну Богороди-
цю, Тебе величаємо.

Єктенія
Диякон: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, 
молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Вірні: Господи, помилуй (тричі). (І так до кінця єктенії)

Диякон: Ще молимось за Високопреосвященнішого 
Митрополита нашого (ім’я), за Високопреосвященнішого 
Архиєпископа (ім’я), за Преосвященнішого Єпископа 
(ім’я), за братів наших священиків, священномонахів і за 
все у Христі братство наше. 

Ще молимось за Боголюбиву і Богом бережену країну 
нашу Сполучені Штати Америки, за уряд, військо і всю 
людність її; за Боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, 
за державність, перемогу, спокій, здоров’я та спасіння їх, 
щоб Господь Бог допомагав їм у всьому та охороняв їх від 
усякого ворога і супротивника.

Ще молимось за святіших патріярхів православних, 
за вікопомних фундаторів святого храму цього (в 
монастирях - святого монастиря цього) і всіх православних 
отців і братів наших, що тут і повсюди давніше спочили.

Ще молимось про милість, життя, мир, здоров’я, 
спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення гріхів 
рабів Божих (поминає імена за здоров’я), і всіх парафіян 
святого храму цього, щоб зберегтися нам від усякої 
журби, гніву, біди, недуг душевних і тілесних, щоб 
спокійно вони жили, щоб у здоров’ї і добробуті всі дні 
життя їх проходили, Всемилостивий Господи, вислухай 
нас і помилуй.

Тут бувають додаткові прохання.
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It is right, in truth, to glorify you, the Birth-Giver of God, 
the Ever-Blessed, Wholly Immaculate, and the Mother of our 
God. More honorable than the Cherubim and beyond com-
pare more glorious than the Seraphim. You, Who without de-
filement did bare God the Word, true Birth-Giver of God, we 
magnify You.

Litany
Deacon:  Have mercy on us, God, in Your great loving kind-
ness; we pray You, hear us and have mercy.
Faithful:  Lord, have mercy. (3 times) (Likewise after each petition)

Deacon:  Again we pray for our Metropolitan, His Eminence 
(name); for our Archbishop, His Eminence (name), for 
our Bishop, His Grace (name), for our brother presbyters, 
hieromonks and for all our brethren in Christ.

Again we pray for our God-loving and God-protected 
country the United States of America, for the Government 
and armed forces and for all the people; for our God-loving 
and God-protected ancestral homeland Ukraine and for all 
the people, that the Lord God help and aid them in all things 
and protect them from every enemy and adversary.

Again we pray for the blessed and ever-memorable 
Orthodox Patriarchs, for the founders of this holy temple 
(in the monastery - this holy monastery) and for all Orthodox 
Christians departed this life before us, who here and elsewhere 
lie asleep in the Lord.

Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, 
God’s visitation and the forgiveness and remission of sins for 
the servants of God, (here prayers may be offered for people with 
special needs), and for all members of this holy temple – that they 
may be delivered from all affliction, wrath, danger, spiritual or 
physical need and that they may live in peace, good health and 
well-being all the days of their life: All-Merciful Lord hear us 
and have mercy.
Additional petitions may be added here.
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Ще молимось за тих, що дари приносять і добро діють 
у святому і всечесному храмі цьому, за тих, що працюють, 
співають і за всіх присутніх людей, що сподіваються від 
Тебе великої і багатої милості.

Священик: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надіє всіх 
сторін землі і тих, що в дорогах далеких. Милостивий, 
будь милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй нас. 
Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу 
віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, 
і на віки вічні.

Вірні: Амінь.

Диякон: Господеві помолімось.

Вірні: Господи, помилуй.

Молитва Спасителеві

Священик: Господи Ісусе Христе, Боже наш, джерело 
всякого милосердя, зі страхом і щирістю перед 
величністю Божества Твого стаючи, як слуги Твої вірні, 
подяку доброті Твоїй приносимо. Тебе ми, як Господа 
і Владику, і Добротворця славимо, хвалимо, співаємо 
Тобі, величаємо Тебе і молимо: вислухай щиру молитву 
слуг Твоїх і всі побожні благання їх задовільни. Помагай, 
благослови, веди дорогою праведності всіх, котрі щиро 
люблять ім’я Твоє і Закону Твого дотримуються. Церкву 
Твою святу і місто це (країну), і людей вірних Твоїх від 
всякого зла хорони, даруючи їм життя мирне і без журби. 
Дозволь їм підносити до Тебе безнастанно слова подяки 
і голос просьби і, величаючи Тебе, кликати: “Слава Тобі, 
Богові й Добротворцеві нашому, на віки вічні!”

Вірні: Амінь.
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Again we pray for those who bring offerings and do good 
works in this holy and all-venerable temple; for those who 
serve and those who sing; and for all the people here present, 
who await Your great and abundant mercy.

Priest: Hear us, God our Savior, the Hope of all to the ends of 
the earth and those who journey far from home.  Be gracious 
to us sinners, Master; be gracious to us and have mercy on us.  
For You are a Merciful and Loving God and we give You glory: 
to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and 
ever and to the ages of ages.

Faithful: Amen.

Deacon:  Let us pray to the Lord.

Faithful:  Lord, have mercy.

Prayer to the Savior

Priest: Lord Jesus Christ our God, the Wellspring of Grace, 
with reverent and sincere hearts we, Your faithful servants, 
standing before the magnificence of Your Divinity, offer You 
thanks for Your goodness. As Our Lord, Master and Benefac-
tor, in song we praise, glorify and magnify You, asking that 
You would hear the heartfelt supplication of Your servants and 
answer all of our pious requests.  Lead down the path of righ-
teousness all those who truly love Your Name and follow Your 
Commandments. Deliver from all evil, Your Church, this city 
in which we live and all your Faithful, granting them peaceful 
lives, free of all torment.  Grant that they may offer You never 
ending prayers of thanksgiving and supplication, magnifying 
You and calling out: Glory to You, our God and Benefactor, to 
the ages of ages.  

Faithful: Amen.
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Молитва Богородиці
Священик: Пресвятая Владичице Богородице, вища від 
усіх ангелів і архангелів, чесніша від усякого творіння. 
Помічниця знедолених, Надія безнадійних, Заступниця 
бідних, Потіха скорботних, Пожива для голодних, По-
криття нагих, Зцілення недужих, Спасіння грішних, По-
міч і Оборона усіх християн. Милосердна Владичице, Бо-
городице Діво, милістю Твоєю спаси і помилуй святіших 
патріярхів православних, блаженніших митрополитів, 
архієпископів і єпископів, і увесь священичий і черне-
чий чин, христолюбивий уряд наш і воїнство його та всіх 
православних християн оборони своїм чесним покровом. 
Моли, Владичице, Христа, Бога нашого, що від Тебе без-
сіменно втілився, щоб Він опоясав нас Своєю силою з ви-
соти проти ворогів наших видимих і невидимих. 

Всемилостива Владичице Богородице, піднеси 
нас із глибини гріха, визволи нас від голоду, мору, 
землетрусу, повені, вогню і меча, нападу чужинців та 
міжусобиць, від наглої смерті, від війни, нападу ворогів, 
від погибельних вітрів, від смертоносних пошестей та 
усякого зла. Подай, Владичице, мир і здоров’я рабам 
твоїм, усім православним християнам, просвіти їхні уми 
і очі їх сердець на спасіння. Сподоби нас, грішних рабів 
Твоїх, бути достойними Царства Сина Твого, Христа 
Бога нашого, бо благословенна і препрославлена влада 
Його з Безпочатковим Отцем, Пресвятим і Благим, і 
Животворчим Духом Його, нині і повсякчас, і на віки 
вічні.

Вірні: Амінь.
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Prayer to the Birth-Giver of God
Priest: Most holy Sovereign Lady, Birth-Giver of God, higher 
than all the Angels and Archangels and more honorable than all 
creation: the Helper of the affronted, the Hope of the hopeless, 
the Defender of the poor, the Consolation of the sorrowful, 
the Nourisher of the hungry, the Garment of the naked, the 
Healing of the sick, the Salvation of sinners, the Help and 
Defense of all Christians, Sovereign Lady, Virgin Birth-Giver 
of God, in your compassion save and have mercy on the Holy 
Orthodox Patriarchs, the Most Reverend Metropolitans, 
Archbishops and Bishops, and all the priestly and monastic 
orders, along with our Christ loving civil authorities and 
armed forces and all Orthodox Christians, defending them 
with the precious veil of your protection.  Holy Lady, entreat 
Christ our God, Who was incarnate of you without seed, that 
He gird us with His power from on high against our enemies, 
both visible and invisible. 

All-Merciful Sovereign Lady, Birth-Giver of God, raise 
us up out of the depths of sin, and deliver us from famine, 
destruction earthquake and flood, from fire and aggression, 
from foreign invasion and civil war, from sudden death, and 
from attacks of enemies, from noxious winds, death-bearing 
plagues, and from all evil. Grant, Lady, peace and health to 
your servants, all Orthodox Christians and enlighten their 
minds and the eyes of their hearts to salvation; and count us, 
your servants, worthy of the Kingdom of your Son, Christ our 
God. For Blessed and most glorified is His Dominion, together 
with His Father without beginning, and His All Holy Good 
and Life-Creating Spirit, now and ever and to the ages of ages.

Faithful: Amen.
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Диякон: Премудрість.

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Вірні: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від 
серафимів, що без істління Бога Словo породила, дійсну 
Богородицю, Тебе величаємо.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша! Слава 
Тобі!

Вірні: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині  і 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь! Господи, помилуй 
(тричі). Владико благослови.

Священик: Христоc, Істинний Бог наш, молитвами 
Пречистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних 
апостолів і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він 
Милосердний і Чоловіколюбець.

Вірні: Амінь.
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Deacon:  Wisdom.

Priest: Most Holy Birth-Giver of God, save us.

Faithful: More honorable than the Cherubim and beyond 
compare more glorious than the Seraphim. You, Who without 
defilement did bare God the Word, true Birth-Giver of God, 
we magnify You.

Priest:  Glory to You, Christ our God, and our Hope, glory to 
You.

Faithful:  Glory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. Lord, have 
mercy. (3 times) Master bless.

Priest:  May Christ, Our True God, through the prayers of His 
Most Holy Mother, of our Holy and God bearing Fathers and 
of all the saints, have mercy on us and save us, for He is Good 
and the Lover of all Mankind.

Faithful:  Amen.
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ЗАУПОКІЙНА ЛІТІЯ

ЗА В БОЗІ СПОЧИЛИХ

Священик: Благословенний Бог наш завжди, нині і по-
всякчас, і на віки вічні. 
Вірні: Амінь!  
Замість молитви “Царю Небесний” у Великодній період співаємо: 
“Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, 
що в гробах, життя дарував” - тричі

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі!
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всю-

ди єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, 
прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і 
спаси, Милосердний, душі наші. 

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, 
помилуй нас! (3 рази)

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині  і повсяк-
час, і на віки вічні. Амінь!

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

Господи, помилуй! (3 рази)

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсяк-
час, і на віки вічні! 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 сьо-
годні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо ви-
нуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас 
від лукавого.
Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і 
Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. 
Вірні: Амінь!
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MEMORIAL LITIYA

FOR THOSE WHO ARE ASLEEP IN THE LORD

Priest: Blessed is our God always, now and ever and to the ages 
of ages.
Faithful: Amen.
In the Paschal Season,, the Paschal Tropar is chanted, “Christ is risen 
from the dead, trampling down Death by death, and upon those in the 
tombs, bestowing Life.” (3 times)  instead of “Heavenly King...”

Glory to You Our God, glory to You.
Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth, everywhere 

present and filling all things. Treasury of Blessings and Giver 
of life, come and dwell in us, cleanse us from every impurity 
and save our souls, Good One.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on 
us. (3 times) 

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

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

Lord have mercy. (3 times)

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

Our Father, who art in heaven, hallowed by Thy Name. 
Thy Kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heav-
en. Give us this day our Daily Bread; and forgive us our tres-
passes 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, the Power and the Glory, of 
the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever 
and to the ages of ages.
Faithful: Amen.
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Тропарі на 4 голос
З духами спочилих праведників душу раба Твого 

(раби Твоєї або рабів Твоїх), Спасе, упокой і прийми його (її, 
їх) до блаженного життя коло Тебе, Чоловіколюбче.

В оселях Твоїх, Господи, де всі святі Твої спочивають, 
упокой і душу раба Твого (раби Твоєї, рабів Твоїх), бо Ти 
Єдиний Чоловіколюбець.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
Ти єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани 

закованих, Сам і душу раба твого (раби Твоєї, душі рабів 
Твоїх) упокой.

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Єдина чистая і непорочная Діво, що Бога без сімени 

породила, молися за спасіння душі його (її, їх).

Заупокійна єктенія
Диякон: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, 
молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Вірні: Господи, помилуй. (3 рази)

Диякон:  Ще молимось за спокій душі спочилого раба 
Божого (раби Божої, рабів Божих - імена) і за відпущення 
йому (їй, їм) усякої провини вільної і невільної.
Вірні: Господи, помилуй. (3 рази)

Диякон: Щоб Господь оселив душу його (її, їх) там, де 
праведні спочивають.
Вірні: Господи, помилуй. (3 рази)

Диякон: Милості Божої, Царства Небесного і відпущення 
гріхів його (її, їх) у Христа, Безсмертного Царя і Бога 
нашого просімо. 
Вірні: Подай, Господи.
Диякон: Господеві помолімось.
Вірні: Господи, помилуй.
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Troparia in Tone 4
With the souls of the Righteous departed, Savior, grant 

rest to the soul(s) of Your servant(s). Preserve him (her, them) in 
the blessed life, which is with You, Who loves mankind.

In Your place of rest, O Lord, where all Your saints 
repose, grant rest to the soul(s) of Your servant(s), for You are 
the Lover of mankind.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. 
You are the God Who descended into Hades and loosed 

the bonds of the captives; grant rest also to the soul(s) of Your 
servant(s).

Now and ever and to the ages of ages. Amen.
Only pure and undefiled Virgin, who without seed gave 

birth to God, pray for the salvation of the soul(s) of His servants.

The Litany for the Departed
Deacon: Have mercy on us, God, in Your great loving kindness: 
we pray You, hear us and have mercy.
Faithful: Lord, have mercy. (3 times) 
Deacon: Again we pray for the repose of the soul(s) of the 
departed servant(s) of God, (Name) and that he (she, they) 
be pardoned all of his (her, their) sins, both voluntary and 
involuntary.
Faithful: Lord, have mercy. (3 times) 
Deacon: That the Lord God establish his (her, their) soul(s) 
where the Righteous repose.
Faithful: Lord, have mercy. (3 times) 
Deacon: For the mercies of God, the Kingdom of Heaven and 
for the forgiveness of his (her, their) sins, let us ask Christ, our 
Immortal King and God.
Faithful: Grant this, O Lord.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Faithful:  Lord, have mercy.
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Священик читає молитву:
Боже духів і всього тілесного, Ти смерть подолав 

і диявола знищив, і життя світові Твоєму подав. Сам, 
Господи, упікой душу спочилого раба Твого (спочилої раби 
Твоєї, спочилих рабів Твоїх – імена) у місці світлім, у місці 
квітучім, у місці спокою, де немає ні недуги, ні журби, ні 
зітхання. Всякий гріх, що вчинив він (вчинила вона, вчинили 
вони) словом чи ділом, чи думкою, як Милосердний і 
Чоловіколюбний Бог, прости, бо немає людини, що жила 
б і не згрішила Ти один без гріха. Правда Твоя – правда 
вічна і слово Твоє – істина.

Священик: Бо Ти єси воскресіння, життя і спокій 
спочилого раба Твого (спочилої раби Твоєї, спочилих 
рабів Твоїх – імена), Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо, 
з Предвічним Твоїм Отцем і з Пресвятим, і Милосердним, 
і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки 
вічні.

Вірні:  Амінь.

Диякон: Премудрість! Пресвятая Богородице спаси нас!

Вірні:  Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від 
серафимів, що без істління Бога Словo породила, дійсну 
Богородицю, Тебе величаємо.

Священик: Слава Тобі, Христе Боже наш, і надіє наша, 
слава Тобі.

Вірні: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь!Господи, помилуй! (3 
рази)  Владико, благослови.
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Priest reads: 
God of spirits and of all flesh, Who has trampled down 

Death; You have overthrown the devil and have given life to 
Your world: now, give rest, Lord, to the soul(s) of Your departed 
servant(s), (name(s)) in a place of light, a place of refreshment 
and a place of repose where there is no sickness, sighing, nor 
sorrow. As You are a good God Who loves mankind, pardon 
every sin which he (she, they) has (have) committed, whether 
by word, deed or thought, for there is no man who lives and 
has not sinned. You alone are sinless, Your righteousness is 
eternal and Your word is truth.

Priest: For You are the Resurrection, the Life and the Repose 
of Your departed servant(s), (name(s)), Christ our God and to 
You we give glory, together with Your Father who is Eternal 
and Your All-holy, Good and Life-creating Spirit, now and 
ever and to the ages of ages.

Faithful: Amen.

Deacon: Wisdom. Most Holy Birth-Giver of God, save us!

Faithful: More honorable than the Cherubim and more 
glorious beyond compare than the Seraphim, in virginity you 
gave birth to God the Word. True Birth-Giver of God, we 
magnify you.

Priest: Glory to You, Christ God, our Hope, glory to You.

Faithful:  Glory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. Lord have 
mercy. (3 times). Master, bless.
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Священик: Христос, що воскрес із мертвих, Істинний Бог 
наш, молитвами Пречистої Своєї Матері, святих славних 
і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних 
отців наших, і всіх святих, душу раба Свого (раби Своєї, 
рабів Своїх), що від нас преставився (преставилась, 
преставилися - імена), в оселях святих оселить, у лоні 
Авраама упокоїть, до праведних приєднає і нас помилує, 
бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.  

Вірні: Амінь!

Священик: У блаженнім успінні вічний спокій подай, 
Господи, спочилому рабу Твоєму (спочилій рабі, спочилим 
рабам - імена) і сотвори йому (їй, їм) вічную пам’ять.

Вірні: Вічная пам’ять. (3 рази)

Священик: Душа його (її, душі їх) у блаженстві перебуває 
(перебувають).

Вірні: Вічная пам’ять. (3 рази)

Священик: І пам’ять про нього (неї, них) нехай буде з роду 
в рід.

Вірні: Вічная пам’ять. (3 рази)
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Priest: May Christ Our True God Who rose from the dead and 
Who has dominion over the living and the departed, establish 
the soul(s) of His servant(s), (Name(s)), who have been taken 
from us in the abode of the Righteous – giving him (her, them) 
rest in the bosom of Abraham and numbering him (her, them) 
among the Righteous, through the prayers of His Most-pure 
Mother, of the Holy, Glorious and All-praised Apostles, of our 
Venerable and God-bearing Fathers and of all the Saints, have 
mercy on us and save us for He is Good and the Lover of all 
mankind.

Faithful: Amen.

Priest: Lord, grant blessed repose to Your departed servant(s), 
(Name(s)) and make his (her, their) memory eternal.

Faithful: Memory eternal. (3 times)

Priest: Lord, blessed are they whom You have chosen and 
received.

Faithful: Memory eternal. (3 times)

Priest: They are remembered from generation to generation.

Faithful: Memory eternal. (3 times)
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