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ВСТУП 

ДО ДРУГОї ЧАСТИНИ ЛІТУРГІКИ 

INTRODUCTION 

ТО ТНЕ SECOND PART OF LITURGICS 



Друга частина Літургіки описує і пояснює різні форми 

богопочитання, що їх установив сам Ісус Христос, або з при

казу, доручення і бажання Ісуса Христа установили і розви

нули св. Апостоли, Христові учні, а після них Святі Отці Цер

кви, єпископи, церковні письменники та інші церковні люди. 

Свята Церква нпорядкувала ті різні богослужби, уложила їх 

відповідно до :різних святих днів і часів, щоб і духовні люди 

і вірні (миряни) могли брати в них участь і користали з них 

для до'бра і спасіння своїх душ. 

Церковні богослужби відправляються в різних часах ці

лого року. Ці часи називаємо святами, празниками, святими 

днями, або коротко святими часами. Цілість тих свят у ціло

му році називаємо церковним роком. Крім того є ще такі 

богослужби, що не зв'язані з якоюсь датою церковного року, 

себто відправляються частіше, або з якоїсь окремої нагоди. 

До таких .богослужб належать Святі Тайни, Служба Божа, 

різні молебні, відправи, молитви та приватні практики. 

Отже, у другій частині Літургіки буде мова про: 

1) Святі часи (церковний рік), 

2) Святі служби (церковне правило, Святі Тайни, молебні, 
благословлення), 

б 

З) Божественну Літургію (Службу Божу), 

4) святі молитви і пракrики. 



The second part of Liturgics examines and explains the 
various forms of divine services which were established Ьу 
J esus Christ or which were developed Ьу the apostles, the 
disciples of Christ, the church fathers, bishops, spiritual 
writers, and others in obedience to the v.'ishes, directions, о1· 

commands of Jesus Christ. The Church has organized, ar
ranged, and adapted the many divine services to meet the 
requirements of the various holy days and seasons іп а way 
which is most convenient and suitable for the spiritual edifica
tion of the people. 

Because Liturgics considers the Holy Seasons, Feast Days, 
and Holy Days it gives us informatioп on the Holy Times of 
the year. The complete series of Feast Days and Holy Seasons 
which are observed throughout the year is referred to as 
the church year. There are certain divine services which are 
not limited to the time or the season of the year. These are 
performed frequently, or they are practised sometimes because 
а special occasion warrants their use. In this group we con
sider the Mass, the sacraments, various molebens, services, 
prayers and private practices. 

Part ІІ of Liturgics is concerned with: 

1) Holy Times (The Church Year), 

2) Holy Services (Liturgical Offices, Holy Sacraments, 
Molebens, blessings), 

3) The Divine Liturgy (The Mass), 

4) НоІу Prayers and Practices. 

7 



"Госnо~, яобре нам тут 6У'J'Н" (Мат. 17, 4) 

"Lord, it is good for us to Ье here" (Mt. 17, 4) 



РОЗДІЛ І. 

СВЯТІ ЧАСИ 

CHAPTER І. 

HOLY TIMES 



До почитання Господа Бога обов'язаний кожний чоловік 

уже силою природного закону, тому що Бог сотворив людину 

і людина в кожний момент свого життя залежить від Бога. 

Однак, св. Церква приписує деякі окремі часи, в яких люди 

повинні почитати Бога прилюдно і приватно. Такі часи на

зиваємо святими часами. Святі часи - це отже такі дні чи 

пори тижня, місяця й року, в яких вірні віддають Богові на

лежне богопочитання. 

Святі часи називаються також святами або празниками. 

Одні з них приходять кожного тижня, нпр. неділі, інші ж 

випадають раз на рік, у якомусь означеному дні місяця, нпр. 

празники Святих, Пречистої Діви Марії й Госnода нашого 

Ісуса Христа. Крім того є ще деякі святі тижні, в яких вірні 

віддають Богові почитання через заховання посту, нпр. Ве

ликий Піст, nилиnівка, Сnасівка і nетрівка. Святі дні, тижні 

й місяці мають деякі свої особливі відправи чи свої окремі 

частини в богос.1ужбах. У сі святі дні, празники, свята і дні 

посту, що припадають упродовж ощ-юго року, називаються 

''церковним роком". 

1) НЕДІЛІ ЦЕРКОВНОГО РОКУ 

Вже в Старому Заповіті Бог приказав вибраному народові 

'Fвяткувати один день у тижні. У цей день не вільно було 

працювати, зате було приписано в цей день nіддавати Богові 

честь через участь у богослужбі. Тим днем для жидів була 

~убота. 

У Новому Заповіті святковим днем у тижні стала неділя. 

Перші християни почали святкувати кожну неділю на пам'ят

ку Ісуса Христа, що в неді.ТІю воскрес із гробу. У різних на

родів неділю називають "днем сонця", "Господнім днем", 

"воскресінням" тому, що Ісус Христос є сонцем нашого ду

ховного життя, нашим Господом (Паном) і встав славно з 

гробу в неділю. В українській мові слово неділя походить від 

того, що в тому дні не вільно ділати ("не-діля"), себто не 

вільно працювати, тільки треба цей день святкувати. 
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Every person is obliged to worship God Ьу natural law 
because as а cr·eature of God every moment of man's life and 
existence depends upon the Creator. The Church prescribes 
certain times when а person is required to worship God 
pгivately and publicly. These times are called holy times. 
НоІу Times, then, аге those days, ог times of the \Veek, month 
of the year \Vhen the faithful offeг dпе worsl1ip to God. 

Holy Times ar·e also called holydays, ог feasts ( praz
вyky). Some occur every \veek, for ехашрlе, Sundays; otl1eгs 

come only once а year on some specific day of the 1nюпtl1, 

for example, the feast days, such as the fcasts of the saiпts, 

of the Blessed Virgin м:аrу and of Out· I.ord J esus Ch1·ist. 
There аге also certain holy weeks wl1en tl1e faithful give 

worship to God Ьу observing feasts or abstinences, such as, 
Lent Ьеfоге Easter·, Pyllypiwka before Christmas, Spasiwka 
before the Feast of tl1e Assumption, and Petriwl[a before the 
Feast of Saints Peter апd Paul. Some of the holy days, \\'eeks, 
and months have their o\vn ser·vices or sections pt·oper to 
them in the lituгgical books of divine services. All tl1e holy
days, feasts, "praznyky", and days of abstineнce \Yhicl1 f::tll 
during the year· are cal]ed the "Ecclesiastical Year". 

1) ТНЕ SUNDA YS OF ТНЕ ECCLESIASTICAL YEAR 

In the Old Testament God commanded the J ews to observe 
one holyday а week. This day was Saturday, а day of rest 
excluding work, but during tl1is day the J ews were required 
to take active part in divine services. 

In the N ew Testament the weekly holyday became Sun
day. The first Christians observed every Suвday in memory 
of J esus Christ Who arose from the dead on а Sunday. Sunday 
has becom1e known among the various peoples of the world 
as "the day of the sun'', "the Lord's day", and "the Resur
rection" because Christ is the sun of our spiritual life and 
Our Lord and Master. 

The Ukrainian word "nedila'' (Sunday) comes fron1 the 
fact that on that day it \vas forbidden to act ( "ne-dila") or 
( "not to act"), for it is а day of rest. 
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У церковному році є 52 неділі. Християни зобов'язані в 

ті неділі йти до церкви, взяти участь у Службі Божій та від

давати Богові поклін. Кожна неділя є святом Господським, 

бо в богослужбах неділі згадується на славну подію Хри

стового Воскресіння. Осередком усіх неділь церковного року 

12 

"Кресту твоєму поиланsємосs, Христе" (церковна nicиs:) 

"We adore Thy Cross, О Christ" (liturgical song) 



There are 52 Sundays in the Ch urch У еа1·. А Ch1·istiaп is 
obliged to observe Suвdays Ьу going to church, assisting at 
Mass, and adoгing God. Every Sunday is Our Lord's Feast 
Day, but the most important Sunday of all is Easter Sunday 
for tl1is is the Feast of Christ's Resurrection. 

"Нема йоrо тут, Він воскрес" (Мат. 28, 6) 
"Не is not here, for he is risen" (Mt. 28, 6) 
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є Великдень, себто Неділя або Празник Христового Воскре

сіння. 

Великодня Неділя - це найбільше свято в церковному 

1році. його святкує св. Церква на весні, точніше кажучи: в 

першу неділю по весняній повні місяця. Якщо в ту саму не

ділю випадало б жидівське свято Пасхи, тоді приписано пере

носити християнський Великдень на чергову неділю. Тому що 

весняна повня може випзети між днем 21 березня і 18 квітня, 

то дата неділі Великодня може найскорше випзети в день 

22-го березня, а найпізніше в день 25-квітня. Ось і тому кож

ного року зміняється дата Великодня. Від дати Великодня 

залежить також т. зв. великодній круг, себто цілий ряд не

ді.1Іь, що попереджують Ве.ІІикдень та другий ряд неділь, що 

йдуть після Великодня. 

Неділі, що випереджують Великдень, починаються неді

лею Митаря і Фарисея. Опіс.r1я йдуть неділі: Блудного Сина, 

М'ясопусна і Сиропусна. Після Сиропусної неділі починається 

Великий Піст, що триває аж до самого Великодня. У Ве.1Jи

кому Пості припадають перша, друга, третя, четверта і п'ята 

неділя Посту. lllocтa неді.1я Посту називається Квітна Неділя. 

В ту неділю обходимо пам'ятку торжественного в'їзду Ісуса 

"Отче, я зrрішнв пер2д небом і перед тобон>" (Лук. 15, 21} 

"Father, have sinned against heaven and against you" (Luk. 15, 21) 
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Easter Sunday is observed Ьу the Church in the spring. 
More accurately, this Feast is celebrated on the Sunday fol
lowing the first new moon after the vernal equinox, which 
is March 21st. If the J ewish Passover coincides with the 
Christian Easter, then it is carried over to the following 
Sunday. Since а full moon in the spring can occur only be
tween March 21st and April 18th, then the earliest possible 
date for Easter is March 22nd and the latest possible date 
is April 25th. This is the reason \vhy Easter falls on different 
dates during the years. Upon the date of Easter depends the 
whole Easter СусІе, that is, the complete series of Sundays 
which precede Easter as \vell as the series of Sundays "·hich 
follow Easter. 

The Sundays of the Easter Cycle which immediately рге
сеdе Easte1· begin with the Sunday of the Publican and the 
Pharisee. The Suпdays \vhich follo\V arc: The Prodigal Son, 
Meat Fast, and Cl1eese Fast. After the Sunday of Cheese Fast 
the Great Leпt or Quadгagesima begins \\'l1icl1 lasts нntil 

Easter. The Fit·st, Second, Third, Fourth, and Fifth Sundays 
follo\V during tl1e Gгeat Lent. The sixth Suпday of the Quadt·a
gesima (Velyky Pist) is called Palm Suпday оп Yv'hich \Ve 

Торжественний в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму 

Triumphal entry of Jesus Christ into Jerusalem 
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Христа до Єрусалиму і на цю пам'ятку в церкві благосло

виться і роздається людям лозу ( "шутку''). 
Тиждень між Квітною Неділею і Великоднем називається 

Страсним Тижнем, бо в цей тиждень св. Церква згадує останні 

події з життя Ісуса Христа на землі, головно ж його муки, 

смерть і похоронення. Три перші дні Страсвого Тижня (по

неділок, вівторок і середа) є приготуванням до Христових 

страстей. У четвер, ІЦО називається Велиt<ий (Страсний) Чет

вер, св. Церква згадує Тайну Вечеру, а вечором відпрuв:Ія

ється богослуження "Страсті", себто Утреня з 12 євангеліями 

про Христові страсті. Велиt<а Л'ятниця - це пам'нтка смерти 

Господа нашого Ісуса Христа. У цей день не відправляється 

жодна Служба Божа і викладається nлащаницю. Велиt<а Су

бота присвячена пам'яті лежання Ісуса Христа в гробі. У Ве

лику П'ятницю й Суботу на знак смутку мовчать дзвони, а 

відзиваються щойно коли відправляється Великодня Утреня. 

Сам ВелиІ<День обходить св. Церква з найбільшою раді

стю, бо це найбільш урочисте свято-неді.1я церковного року. 

На Великдень та у ве.і1икодному часі христишІИ поздоровля

ють себе привітом: "Христос восt<рес" - "Воістину Boct<pec" 
та співають воскресні пісні. На Великдень також святять пасt<и 

та інші харчі (м'ясиво, масло, сир, яйця). Священик благо

словить їх на пам'ятку тих жертв, які в Старому Заповіті 

треба було приносити для богопочитання, (нпр. жертва Аве-
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Ппащаиицs 

Plaschanycia or Winding Sheet 



celebrate the triumphal entry of J esus into J erusalem. On 
this Sunday the priest blesses and distributes pussy willowa 
(Latin rite - palms) to the faithful. 

The week before Easter is called Holy W eek or Passion 
)W'eek for during this week the Church comm·emorates the 
Jast events in the life of J esus, His sufferings, death, and 
bu1·ial. The Monday, Tuesday, and \Vednesday of Passion 
week are days of preparatioп for Christ's passion. Thursday 
of Holy \Veek is Passion Thursday in remembrance of the 
Last Supper, and in the eveniпg the Passion Services are 
celebrated, that is, Matins and the reading of the 12 gospels 
on the passion of Christ. Good Friday reminds us of the death 
of Our Lord J esнs Christ and the Plaschanycia or Winding 
Sheet is laid онt before the sepнlchгe. N о Masses are said 
on Good Friday. Holy Saturday is reserved to the memory of 
Jesus laid away ін His tomb. As а tokeп of moнrпing all bells 
are silent dut·ing Good Ft·iday and Holy Satut·day and they 
do not ring онt нпtіl the singing of Easter Matiпs at dawn 
of Easter day. 

Easter day is а day of пnlimited joy, and the Church 
observes it as tl1e мтcatest :P'east of the Chuгch Year. At 
Easter and dнriпg the Easter season Clн·istiaпs greet each 
other with the vvoгds, Clн·istos Voskгess ( Clнist l1as Risen!), 
and they 1·eceive tl1e 1·cspoпse, Уоіstунн Vosk1·ess (lпdeed Не 

has Risen!). Easte1· is also tl1c time fог tl1e blessiпg of the 

Писанки - символ Воскреслоrо Христа 

Pysanky - symbols of the Resurrection 
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JІЯ, Авраама чи жертва пасхального ягняти). Є також звичай 

приносити на Великдень до свячення nисанки (крашанки, га

.жунки), які є гарним символом нашого воскресіння. 

Після Великодня йде ряд неділь, що називаються спіль

ною назвою: П'ятдесятниuя. Перша неді.пя називається То

миною Неділею на пам'ять появи восреслого Христа невір

ному Апостолові Томі. Опісля йдуть неділі: Мироносиць, Роз

слабленого, Самарянки та Сліпородженоrо. Назви цих неділь 

походять від того, що на євангеліях тих неділь згадуються 

поява Ісуса Христа жінкам Мироносицям та ті чудесні події, 

що сталися з нагоди зустрічі Ісуса Христа з Розслабленим, 

Самарянкою та Сліпородженим. 

Сорокового дня після Великодня, себто в Четвер по не

ділі Сліпорадженого св. Церква святкує врочисто Празник 

Вознесіння, щоб відзначити вознесіння на небо Господа на

шого Ісуса Христа. 

П'ятдесятого дня піс.іlя Великодня приходить Неділя 

(Празник) Зіслання Св. Духа. Це пам'ятка приходу Св. Духа 

на Апостолів, які після вознесіння Ісуса Христа на небо 10 
днів молилися і в скупленні ждали на прихід обіцяного Св. 

Духа. Неділя Зіслання Св. Духа має також назву Зелених 

Свят, бо в цю неділю є звичай прикрашувати церкву й доми 

зеленими галузками. 

У неділю після Зелених Свят св. Церква обходить пам'ять 

усіх Святих, тому ця неділя називається Неділя Всіх Святих. 

У четвер після тієї неділі приходить свято Пресв. Євхаристії. 
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Зіспаиив Свпоrо Духа 

Descent of the НоІу Ghost 



Pascha (Easter Breads) as well as other foods including 
meat, butter, cheese, and eggs. The priest blesses these in 
rnemory of the sacгifices of the Old Testament brought be
fore God, for example, the sacrifice of Abel, of Abraham, or 
the sac1·ifice of the paschal lam·b. The blessing of intricately 
decorated Easter eggs (pysanky) is а popular custom, and 
the egg (from \\·hich а young chick is hatched) is symbolic 
of оuг О\VП resurrection. 

The se1·ies of Sundays or 50 day pe1·iod after Easter is 
called Quinquagesima (Piadesiatпycia) \Vhich teгmiпates with 
Pentecost. The first Sunday afte1· Easteг is called the Sunday 
of the Apostle Thomas. The follo\viпg Sundays are: the Sun
day of Myrrh-bearing Women, of the Paralytic Man, of the 
Woman of Samaria, and of the Man Born Blind. 

Forty days after Easter, that is, on the Thu1·sday after 
the Мап Born Bliпd the Church celebrates the Feast of the 
Ascension which commemorates the ascension of Our Lord 
into Heaven. 

Fifty days after Easter the Church observes the Feast of 
the Descent of the НоІу Ghost (Pentecost or Zeleny Swiata). 
This feast remiпds us of the desceпt of the Holy Ghost upon 

"Прийміть і іджте ... " "Пийте з неї всі ... " (Мат. 26, 26·28) 
"This is my Body ... " "This is my Blood ... " (Mt. 26, 26-28) 
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Тиждень після цього свята, себто у п'ятницю третього тижня 

від Зіслання Св. Духа, припадає свято Ісуса Христа Чоловіко

любця (празник Христового Серця), а день опісля, себто в 

суботу, приходить свято Страждучої Божої Матері ( Состра
дання Преч. Діви Марії). Із цим святом закінчується вели

кодний круг святкових днів (неділь), якого осередком є Ве

ликдень. 

Хоч із сьоми днів тижня неділя є святковим днем, то св. 

Церква має теж і на решту днів тижня окремі богослужебні 

згадки. Коли в кожну неділю у богослужбах згадується во

скресіння Христа, то понеділок є присвячений пам'яті св. Ан

гелів, вівторок св. Іванові Хрестителеві, середа і п'ятниця 

Хрестові Господньому та Страдальній Божій Матері, четвер 

св. Апостолам і св. Мико.1аєві Чудотворцеві, а субота пам'яті 

всіх Святих та померлих християн. 

Богослужбові частини, що приписані св. Церквою на не

ділі церковного року, на будні дні тижня та на неді.1і, свята 

і дні великоднього круга, містяться в церковних книгах, що 

називаються: Октоїх, Тріодь Постна і Квітна Тріодь. 
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the apostles, waiting in the Cenacle, 1 О days after the ascen
sion of Our Lord. The Ukrainians call this feast Zeleny Swiata 
because they adorn their churches and homes with branches 
and saplings bearing fresh green leaves. The rustling of the 
leaves over the portals of their homes, stirred Ьу the moaning 
wind, recalls the sound which came from heaven upon the 
descent of the Holy G host. 

А week after Zeleny Swiata the Church observes the 
memory of all the saints, and this Sunday is called All 
Saints Sunday. The Thursday following this Sunday is the 
Feast of the Holy Eucharist. А week later, that is, on the 
Friday of the third \Veek afte1· the Desceпt of the Holy Ghost 
the Church observes the Feast of Jesus Christ, Lover of Man
kind (Feast of the Sacred Heart), апd the next day, Saturday, 
is the F east of the Sorrows of the Mother of God. This last 
feast completes the Easter Cycle of Sundays revolving about 
the Feast of Christ's Resurrection. 

Although Sunday is the holyday of the week, every day 
of the week is remembered Ьу the Church in its diviпe services. 
While Sundays always comn1emorate the day of Christ's re
surrection, Mondays are consecrated to the Angels and Arch
angels, Tuesday to the Precursor of Christ, J ohn the Baptist, 
W ednesday and Friday to Christ Our Lord and to the l\:Iother 
of Sorrows, Thursday to the Holy Apostles and St. Nicholas 
the Miracle-worker, and Saturday to all the Saints and De
parted Souls. 

Those sections of the divine services which are prescribed 
Ьу the Church for every Sunday of the Church Year, for 
every weekday, and fo1~ every day, Sunday, and feast of the 
Easter Cycle are contained in those liturgical books named 
the Oktoich and the Postna (Lenten) and Kvitna Triod. 

21 



2) ПРАЗНИКИ В ЦЕРКОВНОМУ РОЦІ 

Крім неділь цілого року та святкових днів великоднього 

круга, у церковному році є 1це більше свят або празників. 

Вони називаються ''неподвижними", себто їх дата ніколи не 

зміняється, бо вони все випадають у той самий деш~ місяця 

в році. Знову ж неділі церковного року і святкові дні вели

коднього круга називаютr~ся "подвижними", бо вони З:'.ііня

ють свою дату і не все випадають у той са:'УІИЙ дсш) :\tіснця. 

Найважнішим празвиком неподвижного кrуга свят у цер

ковному році є празник Христового Різдва, то:'УІу і цілий круг 

неподвижних празвиків носить назву різдвяного круга. У кож

ному місяці цілого року маємо ті неподвижні пrазники. Одні 

з них є врочисті або великі празники, інші є празникамн мен

шими або другорядними. Також одні з них є празники Свя

тих, інші празники Прсч. Діви Марії (богородичІІі), а ще інші 

празники Ісуса Христа (господські). 
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St. Josaphat 

Св. Миколай 

St. Nicholas 



2) ТНЕ FEASTS OF ТНЕ ECCLESIASTICAL YEAR 

In addition to the Sundays of the whole year and the 
holydays and feasts of the Easter Cycle there are other holy 
days and feasts in the Church Year \\'hich are termed fixed. 
They are called fixed because the date on which they occur 
never varies, that is, they fall on the same date of the month 
each year. Sundays and the holydays of the Easter Cycle are 
called mobile because they vary as to the date of the month 
on \vhich they occur. 

The most important feast of the fixed holydays of the 
Church Year is the Feast of Christ's Birth or Christmas. There
fore all the fixed feasts and holydays of the Churcl1 Year 
belong to the Christmas Cycle. Fixed feasts occur every month 
of the year. Some of these are solemn or festive feasts of the 
first class \Vhich are celebrated pнblicly; others celebrated 
privately are lesseг feasts and are called feasts of the second 
class. Some of these are feasts of the Saints, others of the 

"Рождество 

Твоє, Христе 

Боже наш, 
возсів мірови 
саіт разума" 

(Тропар 

Різдва) 

"She brought 
fort here first
born son, and 

wrapped him in 
а manger, 

because there 
was по room 

for them 
in the inn" 

(Lk. 2, 7) 
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Церковний рік із неподвижними празникамн обіймає 12 
місяців, а починається з місяця вересня. День першого ве

ресня - це церковний Новий Рік. Цивільний (громадянський) 

рік починається з січнем, але нпр. шкільний рік у багатьох 

країнах світу починається також у вересні або наступних 

осінніх місяцях. 

У місяці вересні припадають три празники: Різдво Пресв. 

Богородиці (8-го), Воздвижения Чесного Хреста (14-го) та 

Пам'ять смерти св. Івана Богослова (26-го ). У місяці жовтні 
св. Церква обходить празник Покрову Божої Матері ( 1-го) 
та празник св. Димитрія (26-го). ;у місяці листопаді прихо

дять празники: св. Михаїла (8-го), св. йосафата (12-го) та 

Введення у храм Пресвятої Богородиці (21-го ). У місяці груд
ні святкує св. Церква празник св. Миколая Чудотворця (6-го), 

Зачаття Преч. Діви Марії від св. Анни (Непорочне Зачаття, 

9-го) та вкінці Христове Різдво (25-го ). 

Празник Христового Різдва є осередком усіх свят непо

движного круга. його попереджує 40-дневний піст, т. зв. Пи

липівка, від 14-го листопада себто дня св. Апостола Филипа 

аж до 24-го грудня, себто до навечір'я Христового Різдва. 

У цей день відправляються в церкві богослуження (нпр. Цар

ські Часи) і треба заховати строгий піст. Вечором члени ро

дини засідають до св. вечері. Є звичай ставити на стіл під 

обрус сіно, а в куті сніп пшениці ("дідух"). Усе це має на

гадувати вірним про Ісуса Христа, що прийшов на світ у ста

єнці. На св. вечері починаються співати колядки, себто ста

ринні народньо-християнські пісні, у яких звеличується Хри

стове Різдво, поклін пастухів і царів та інші події, зв'язані 

з Христовим Різдвом. 

На самий день Христового Різдва (опівночі або раннім 

ранком) відправляється Повечір'я з Литією, на якому співа

ється пісню ''3 нами Бог". На Різдво і в різдвяному часі хо

дять по хатах гурти колядників, які в доми вірних приносять 

радісну вістку про новонародженого Христа з різдвяними по

бажаннями й гомоном колядок. 

Крім першого дня Христового Різдва (25-го грудня) св. 

Церква святкує врочисто ще два чергові дні: Пам'ять Пресв. 

:Богородиці і св. йосифа (26-го грудня) та празник св. Сте

фана Первомученика (27-го грудня). 

У місяці січні припадають такі празники: Обрізання Го

спода нашого Ісуса Христа і св. Василія Великого (1-го ), Бо-
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Blessed Virgin Mary, and still others are feasts of Our Lord 
J esus Christ. , 

The Church or Ecclesiastical Year of immovable feasts 
embraces the 12 moпths of the year апd begiпs with the 
moпth of September. The first day of September is the Church 
or Ecclesiastical New Year. The civil New Year falls on 
J aпuary 1st, апd the fiscal or fіпапсіаl year begiпs оп April 
1st апd eпds on the followiпg March 31st. 

September has three feasts: the Nativity of the Blessed 
Virgin Mary (оп the 8th), the Exaltation of the НоІу Cross 
(on the 14th), and the Commemoration of the Death of St. 
John the Apostle (оп the 26th). The m~oпth of October has 
the feasts of the Protection of the Blessed Virgin Mary ( on 
the 1st), апd St. Demetrius (on the 26th). Іп November: St. 
Michael the Archangel (оп the 8th). St. Josaphat, Archbishop 
and Martyr (оп the 12th), апd the Presentation of the Bles
sed Virgin Mary (оп the 21st). December: St. Nicholas the 
Miracle Worker (on the 6th), апd the Conception of the Bles
sed Virgin Mary Ьу St. Anne ( the Immaculate Conception -
on the 9th, апd Christmas (on the 25th). 

Christmas is preceded Ьу а 40-day Leпt called the Pylly
piwka from the 14th of N ovember, the feast of St. Philip 
the Apostle, uпtil December the 24th, the eve of Christmas 
Day. Оп the 24th of December the Royal Hours are suпg іп 
church, апd this day is а day of strict fast ( аЬstіпепсе). Оп 
Christmas eve the family gathers to sit at the holy supper. 
It is customary to briпg straw апd а sheave of wheat іпtо 
the house to remiпd everyoпe of the maпger where Christ 
was Ьоrп. Duriпg the holy supper it is custom,ary to siпg 

carols (kolady). The custom of caroliпg is of раgап origin 
(іп praise of the раgап god "Kolada"), but with the comiпg 
of Christiaпity they were transformed іпtо hymпs of praise 
in hoпor of Christ's birth, the shepherds, the three kiпgs, 

апd other eveпts related to Christmas. 

Оп Christmas Day (at midпight or early Christmas morn
iпg) the All-пight Vigil coпsistiпg of the Great Compliпe апd 
Matiпs is suпg (Zпamy Boh - God is with us). Christmas 
Day is the time when carollers, with songs апd good wishes, 
visit from house to house annouпcing the joyful tidings of 
Christ's birth. 
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Деревце - сн:мвоn Різ~а Три царі 

Christmas tree The three kings 

го явлення Господнє (б-го) та празник св. трьох Святител ів, 

Василія Великого, Григорія Богослова й Івана Золотоустого 

(30-го). Найважнішим із тих празників є Господнє Бо го яв

лення. його називають "йорданом" або йорданськими Свя

тами, бо воно встановлене на пам'ятку хрещення Ісуса Хри

ста в ріці йордані. У цей празник відбувається велике Водо

свяття ("Водохрища"). Освячену воду беруть вірні до своїх 

домів. У йорданському часі є звичай, що священик-парох 

відвідує доми своїх парахіян та б.тrагословить їх свяченою 

водою. 

У місяці лютні (2-го) св. Церква обходить празник Стрі

тення, що встановлений на пам'ятку пожертвування Христа у 

святині 40-вого дня після народження. У місяці березні при

ходить празник Благовіщення Пресв. Богородиці (25-го ), у 

квітні празник св. Юрія (23-го), а в травні свято св. Івана Бо

гослова (8-го). Три останні свята випадають у великодному 

крузі святкових днів. 

На місяць червень припадає празник Різдва св. Івана Хре

стителя (24-ro) та празник св. Апостолів Петра І Павла (29-го). 
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Св. Василій 

St. Basil 
Св. Йосиф 

St. Joseph 

The t\vo days following Christmas Day are also solemn 
feast days: thc Commemoration of the Blessed Virgin Mary 
and St. Joseph (оп ti1c 2Gtl1), апd St. Stephen the First l\1ar
tyr (он tІн~ 27tl1). 

Thc шопtl1 of' J аниагу l1as tl1e follo\viпg feasts: tl1e 
Circumcision of Our Lord J esus Christ and St. Basil Н1е Grcat 
(on tІн~ 1st), Epiphany (оп thc 6tl1), апd tl1c Three Holy 
Bishops, St. Basii, St. Gregory, and St. John Chrysostl"'lom ( on 
the ~ЗOtl1). Thc most iшportant of these is tЬе Epipllail:V or 
Jordan іп шсшоr·у ot· Our· Ілнl's l)aptism Ьу St. J оl1п tl1e 
Baptist іп thc J"Ї\'СГ J огсlап. Dнгіпg tlle ser·vices of th is fcast 
the beautifнl гitual of tlle Blessing of thc Water осснгs, апd 
it is this holy or· Ьlesscd \\'ater \vhich tl1e faithful takc llome 
\vith them. During the J ordan season it is custoшar·y for· the 
priest to visit the homes of the faithful and bless thcm апd 
their homes \vith holy \vater. 

In Febrнar·y the Church observes the Purification of the 
Blessed Virgin Mary ( on the 2nd) in memory of the offering 
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У липні святкуємо празник св. Володимира Великого, хрести

теля Руси-України (15-го) та пам'ять св. пророка Іллі (20-го). 

У місяці серпні припадають празники: Христове Преображен

ня (6-го), Успіння Пресв. Богородиці (15-го) та Усікновення 

голови св. Івана Хрестителя (29-го). 

Не всі вичислені тут празники є однаково врочисті. Деякі 

з них є тільки церковні празники, себто вірні не мусять у 

них іти до церкви і бути на Службі Божій. Інші ж обов'язують 

так як неділі. Коли якісь церковні празники признає і дана 

держава, то вони стають ще й державними святами. Св. Цер

ква у різних країнах подає до відома своїм вірним, котрі 

празники і свята церковного року є обов'язуючі і старається 

влегшити вірним обов'язок вислухання Служби Божої через 

практику відправи Служб Божих увечорі ("вечірні" Служби 

Божі). 

Богослужби неподвижних празників і свят містяться в цер

ковній· книзі, що називається Минея або Місяцеслов, яка по-
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Хрещеник Ісуса Христа в Йорр;ані 

Our Lord's baptism in the river Jordan 



of Christ in the tem.ple 40 days after His birth. In March : 
the Annunciation (on the 25th); in April: St. George (on the 
23rd); and in Мау: St. John the Apostle (on the 8th). The 
last three feasts come within the Easter Cycle. 

In the month of J une: the Birth of St, John the Baptist 
(on the 24th), and the Apostles Sts. Peter and Paul (on the 
29th). In J uly: St. Vladimir the Great, the Ва ptiser of the 
Ukraine (on the 15th), and St. Elias the Prophet (on the 
20th). In August: the Transfiguration of Our Lord Jesus 
Christ ( on th~ 6th), the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary (on the 15th), and the Beheading of St. John the 
Baptist ( on the 29th). 

N ot all of tl1e above mentioned feasts are of the same 
rank or solemnity. Some of these are Church Feasts, and the 
faithful have no obligation to attend Mass at church. Others 
are days of obligation. When certain feast days are recognized 

"Ра~уйся:, Блаrо~атнаІІ, 
Госпо.ць з Тобою" 

(Лук. 1, 28) 

"НаіІ, full of grace, the 
Lord is with Thee" 

(Lk. 1, 28) 
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Успения Пречнстоі Діви Марії 

Assumption of the Blessed Virgin Mary 

ділена на 12 місяців. У тій книзі є також подані с.1ужби на 

кождий день місяця, бо кождого дня св. Церква згадує па

м'ять якогось Святого, нпр. Мучеників, МучсІшщ,, Ісrювідни

ків, Святителів, Апостолів, Пророків, Преподобних (моІІJ.хів), 

Дівиць і т. п. Так отже можна сказати, що кожниіі день цер

ковного року є більш або менш свнти:vт часом. l:'v1CIIa Святих 

та дати днів місяця, в яких згадується rrам'яТІ, Святих, 110дані 

в церковному календарі. Rін є подвіі'ший: Юліянський (або 

старий) і Григоріниський (або новий). Між обидв<нtа кален

дарями є 13 днів ріжниці, це значип,, що свята церковного 

року за старим, Юліянським календаре:'.t, приr1~1даютr, на І З 

днів пізніше від тих CcJ:\tиx свят за нови:-vt Гrигорі~І!ІСІ rn1:v1 к~І

лендарем. Вірні латинського обряду і пrотсстаrпи з:Jх()вуюп> 

ГригоріяНСІ>КИЙ ка.lендар, а христинни східніх оuрндів дер

жаться в більшості Юлі~шського ка.1ендаrя, хоч і на Сході 

вже прийннвся Григоріянськиіі ка.пендар. 
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"Отче наш, іже єси 
на небесіх" 

(ГосподнJІ моІПІтва) 

"Our Father, Who art in heaven" 

(Lord's prayer) 

Ьу the state, for example, Good Fгiday, then these feasts 
becomc state holydays. The Chuгch takes саге to infoгm its 
faithful in the various countгies of the \\·oгld \vhich of these 
feasts are days of obligation апd does all it сап іп aidiпg the 
faitl1ful to fulfill tl1eir obligatioп of heariпg Mass Ьу peгmit
ting thcm to assist at Masses іп the evening. 

Diviпe seп·ices of the mobile feasts апсt l1olydays ю·е 

containcd іп the Menea \\·hich covers tl1c 12 moпths of tl1e 
year. The 1\icnca ,,.J1ich contaiпs tl1e divine seгYiccs for еvегу 
day of thc уеаг is ctevoted to the memo1·y, hопог, апсt pt·aise 
of опе ог mot·c of the Saiпts, Ма11угs, Coпfcsso1·s, І loly 
Bishops, Apostlcs, P1·ophcts, Veпe1·al)lc Moпks. \'irgiпs, ete. 
In this \vay one сап l'cactily sec tl1at C\'ery day of thc Cl1ut·cl1 
Year is а l1oly time to а gt·catel' о1· І csset· сlе~тее. ТІн~ І1an1cs 

of thc Saiпts апсl tlн~ clatcs of' tl1eЇ1' fcasts а1·е інсІtн1есl ін 

thc liturgical or church calendar. Tllet·c are t\H> calcнdaJ'S: 

tl1e о ІсІ Ol' J ulian Calendar авс! tl1 е llC\\' Ol' G1·egorian Calen
dar. Bccausc of а matl1ematical с1тог in tlн~ .J нІ іап Саlспdаг 
the datcs of its fcasts апсl holy days а1·е 1 ;~ ctays Іаіс1· tllatl 
thc пе\vег Gгcgoгian Calcndaг. І<-.ог examplc, Clll'istmas Day 
according to tІн~ Juliaп Calcndaг is Deceml)eг tl1e 26tll, but 
this Dccembcr the 25th docs поt а1·гіvе until J an ню·у 7tll of 
the G1·еgогіап Calenda1·. The faithful of the Latin rite апd 
Protestants follo\v the Grcgorian Calendar, and Chгistians of 
the eastcrn гites fo1· the greater ра1і continue to observe the 
Julian Calendar, althoнgh the Gregorian Calendar has been 
accepted evcn in the East. 
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3) ПІСНІ І ЗАДУШНІ ДНІ В ЦЕРКОВНОМУ РОЦІ 

Крім святкових днів, неділь, празників до святих часів на

лежать також пісні (покаянні) дні та дні задушні. 

Пісні дні встановила св. Церква на те, щоб вірні краще 

приготовили себе на деякі більші празники церковного року, 

посвячували більше часу на молитву й діла покути та робили 

Богові надолуження за свої провини. Пости є подвійні: тиж

неві і річні. Тижневі Іnости - це такі, що приходять кожного 

тижня, нпр. піст у п'ятницю. Кожна п'ятниця є пісним днем, 

бо є пам'яткою смерти Ісуса Христа на хресті за наші гріхи. 

Річні пости - це такі, що припадають раз у рік перед деяки

ми більшими празниками. 

До таких річних постів належить найперше Великий Піст 

або Чотиридесятниця. Він називається так тому, бо триває 

40 днів. Ним приготовляється на світлий празник Воскресіння 
Господа нашого Ісуса Христа. У цьому пості вірні сповняють 

обов'язок своєї річної сповіді. Другий піст, що також три

ває 40 днів, називається Пили•півка (від 14-го листопада до 

24-го грудня). Він приготовляє вірних до празника Христо

вого Різдва. Піст, званий Петрівкою, встановлений перед праз

ником св. Апостолів Петра і Павла, а Спасівка - це піст 

перед празником Успіння Пресв. Богородиці (від 1-го до 15-го 

серпня). 

У давнину приписи щодо заховання постів були дуже су

ворі. Вірні постили в усі дні постів, за вийнятком неділь, а на 

Сході ще й за винятком субіт. Сам піст полягав у тому, що 

вірні здержувалися в пісні дні від м'ясних страв, а в деякі дні 

також і від на білу ( сирних страв), а то взагалі нічого не їли 

або дуже мало. У новіших часах св. Церква з огляду на 

тяжкі умови життя і праці влегшила давніші приписи посту. 

Вона дозволяє в пісні дні (за вийнятком п'ятниць те деяких 

строгих пісних днів) на їду м'ясних страв, нак"1адаючи зате 

відмовлення приписаних молитов. 

До річних постів належать також два однодневні пости, 

а саме в день Воздвижения Чесного Хреста (14-го вересня) та 

в день мученичої смерти св. Івана Хрестителя себто в день 

Усікновення (29-го серпня). 

Дні, в яких немає припису заховання посту, називаються 

м'ясні дні. Кілька разів у році св. Церква дозволяє на так 

звані загальниці або м'ясниці. Це є такі, вільні від усякого 

посту дні, що в них дозволяється на їду м'ясних страв навіть 
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3) PENITENTIAL (LENTEN DAYS) AND 
DAYS COMMEMORATING ТНЕ SOULS OF ТНЕ DEAD 

Holy Times also embrace penitential or lenten days and 
days given over to prayers for the dead. 

Lenten Days were established Ьу the Church to facilitate 
the practice of penance and prayer prescribed Ьу Christ Him'
self to atone for our sins as well as to see that we are properly 
disposed before the greater feasts. There are weekly fasts 
and annual fasts. Weekly fasts are those \Vhich come every 
week, for example, Friday. W е fast every Fгiday in memory 
of the death of J esus Christ on the cross for our sins. Annual 
Fasts are those which occur every year before some greater 
feast. 

Amongst the annual fasts we find the Great Lent or 
Quadragesima, so called because it lasts for 40 days. It pre
pares us for the great feast of Easter, and it is during this 
period that \Уе perform our Easter duties Ьу going to con
fession. Another lent which lasts for 40 days is called the 
Pyllypiwka (from November 14th to December 24th) which 
prepares us for Christmas. Petriwka comes before the feast 
of the Apostles, Sts. Peter and Paul, and Spasiwka (from the 
word "Spas" or Savior) comes before the feast of the As
sumption (from the 1st to the 15th of August). Spasiwka 
derives its name from the feast of "spas" (Savior) or Trans
figuration which falls during the period of this lent. 

Long ago the prescriptions for fasting were very strict. 
This strict fasting was obseгved during all the lenten periods 
and Ienten days exclusive of Sundays and in the East exclusive 
of Saturdays and Sundays. It consisted of abstaining from 
meat and on certain days also from dairy products including 
eggs, or in fact eating nothing or ve1·y little. N owadays the 
Church has eased the la\vs for fasting considerably in view 
of the tense productive life we are now leading. Today we 
are permitted to eat meat during lenten days (with the ex
ception of Fridays and а few days of strict fast during the 
year) on the recitation of certain prayers as prescribed Ьу 
the Church. 

Two days of the year which are one day fasts belong to 
the category of annual fasts, namely the Exaltation of the 
Holy Cross (Sept. 14th) and the Beheading of St. J ohn the 
Baptist (Aug. 29th). 
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і в п'ятниці. Перша загальниця триває від Христового Різдва 

аж до йорданських Свят (від 25-го грудня до б-го січня), 

друга загальниця триває від неділі Митаря й Фарисея аж до 

неділі Блудного Сина (7 днів), третя загальниця триває через 
цілий світлий тиждень, себто від Великодня аж до Томиної 

Неділі, вкінці остання загальниця припадає на тиждень між 

Зеленими Святами та неділею Всіх Святих. 

Ті дні, в яких св. Церква згадує померлих християн та 

молиться за спокій їх душ, називаються завпокійні або за

АУШНі дні. Такими є: субота перед М'ясопусною неділею, су

боти перед 2-rою, 3-тьою І 4-тою неділею Великого Посту 

та вкінці субота перед Зеленими Святами. Крім того є звичай, 

що тоді священик і вірні йдуть церковним походом на цвин

тар і тут на гробах відправляють панахиди чи парастаси. У 

деяких околицях такі походи мають місце в Понеділок або 

Вівторок Світлого тижня (по Великодні), а в деяких на Зелені 

Свята або в іншу неділю між Великоднем і Зеленими Святами. 

У Великому Пості бувають т. зв. Сорокоусти, себто по
минальні богослужби (Парастас) за померлих членів родин 

даної парохії. Сорокоусти відправляються в середи й п'ят

ниці Великого Посту. На Сорокоустах відчитується "пом'я
ники", себто списи імен померлих осіб. Також треба згадати, 
що в кожну суботу св. Церква згадує померлих християн, бо 

суботня богослужба якраз присвячена пам'яті всіх Святих та 
померлих християн. 
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Days during which there is no obligation to fast are 
called meat days. 

There are four weeks in the year called Compact W eeks 
during which the faithful are freed of any obligation of fast
ing or abstaining from meat even on Fridays. These are : 
1) the week after Christmas, 2) the week after the Sunday 
of the Publican and the Pharisee, 3) the Bright W eek after 
Easter, and 4) the week after Pentecost. 

The days which the Church reserves for the commemiOra
tion and реасе of the souls of departed Christians are called 
requiem days. These are : the Saturday before the Sunday of 
Cheese Fast, the Saturdays before the 2nd, Зrd, and 4th Sun
days of the Great Lent, and the Saturday before Pentecost. 
There is а traditional custom for the priest and faithful to 
go out to the cemetery to pray oYer the graves of the dead. 
Panachidas or Parastases are sung. In some localities this is 
done on the Monday or Tuesday after Easter and in others 
at Pentecost or on some day between Easter and Pentecost. 

During the Great Lent Sorokousty or Memorial Services 
(Parastas) are held for the deceased members of the families 
of the parish. On Wednesdays and Fridays of the Great Lent 
the "memorials" or names of the deceased are read out in 
the Sorokousty services. Every Saturday of the year the de
ceased Christians of the world are remembered Ьу the Church 
for the Saturday services are dedicated to all the Saints and 
to the dead. 
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"Хто иапється води, що я дам йому, праn.утн не буде во вік". 

(Ів. 4, 14) 

"Не that shall drink of the water that І will give him, shall not thirst 
forever'' (Jn. 4, 14). 
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РОЗДІЛ IJ. 

СВЯТІ БОГОСЛУЖБИ 

CHAPTER 11. 

HOLY SERVICES 



1) БОГОСЛУЖБОВІ СЛОВА й ЗНАКИ (РУХИ) 

Вірні християни віддають належне Богові почитання че

рез різні церковні богослужби. Називаються вони спільною 

назвою: "Святі Служби", бо відносяться до Бога, найсвятішої 

Особи, та мають святу ціль: освячувати людей. Церковні бо

гослужби називаються також часто ще й іншими назвами, 

нпр. Святі Чини, Святі Відправи або Священодійства. 

Тому що церковні богослужби є актами прилюдного бо

гопочитання, вони конечно відбуваються при помочі слів і 

рухів, себто богослужбових слів і богослужбових рухів. Бо

гослужбове (літургійне) слово - це всі ті формулки, зазиви, 

молитовні тексти, пісні, гимни, мелодв 1 т. п., що входять 

у склад якогось богослуження. Знову ж богослужбові рухи 

- це всі ті обряди, уклади тіла, церемонії, обходи, діяння, що 

приписані для богослужень. Так нпр. священик, що благосло

вить людей рукою і співає: "Мир усім", проказує водночас 

літургійне слово і виконує літургічний обряд. Також вірні, ко

ли співають гимн: "Святий Боже ... " і роблять на собі знак 

св. хреста, довершують богослужбовий рух, проказуючи зара

зом літургійну пісню (слово). 

Богослужбові чи літургійні слова і рухи є складовою ча

стиною кожного священодійства. І літургійні слова і рухи 

мають на меті висловити назверх віру людини, її почування 

до Бога та внутрішній настрій душі. Тому і слова і рухи при 

святих службах мають своє важне значення. Вони є знаками 

(символами) богопочитання. Між тими символами богапо

читання є такі, що є загальні і спільні майже всім церковним 

богослужбам (нпр. знак св. хреста), інші ж є питомі пооди

ноким церковним службам (нпр. поливання водою дитини при 

св. Тайні Хрещення). 

Знак св. хреста - це один із найдавніших і найбільш ужи

ваних знаків богопочитання. Він є визнанням віри християнина 

у Пресв. Трійцю, бо при знаці св. хреста християни прока

зують молитов цю: "В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь". 

За звичаєм східнього обряду ми робимо знак св. хреста скла

даючи три перші пальці правої руки. Знак св. хреста робимо 

звичайно тричі в честь Пресв. Тройці. Знаком св. хреста за-
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1) LIТURGICAL WORDS AND SIGNS 

Faithful Christians worship God with the aid of liturgical 
services which are called НоІу Services because they express 
our relationship to God and aid in the sanctification of souls. 
They may Ье also called НоІу Functions, or НоІу Ministra
tiona. 

Because divine services are public acts of worship, they 
are necessarily performed through the use of liturgical words 
and signs. Liturgical words are those formulas, petitions, 
texts of prayers, hymns, songs, melodies, etc., which may 
make up а liturgical whole or divine service. Liturgical signs 
are those forms of bearing of the body, ceremonies, proces
sions, and acts which are prescribed Ьу the particular divine 
service. For example, when the priest blesses the people with 
his hand and sings "Myr vsim'' (Ре асе to all), he is expres
sing а liturgical word and liturgical sign. When the faithful 
make the sign of the cross and sing "Sviaty Bozhe" ( Holy 
God), they are also making use of liturgical words and signs. 

Liturgical words and signs are essential parts of holy 
functions in that they express external faith and the internal 
tone of our faith towards God. These words and signs have 
their own meanings for they are the symbols of divine wor
ship. Some of these symbols are common to all divine services, 
for example, the sign of the cross; others are proper to in
dividual ministrations, for example, the pouring of holy water 
over the forehead of the child in the sacrament of Baptism. 

The sign of the cross is one of the most important and 
most used signs in divine worship. It is an expression of belief 
in the Holy Trinity because in the making of the sign of the 
cross the words ln the Name of the Father, and of the Son, 
and of the НоІу Ghost are said. In the Eastern rite the sign 
of the cross is made with the first three fingers of the right 
hand and finishing from the right shoulder to the left. The 
sign of the cross is made before and at the end of our prayers, 
before and after meals, when the priest blesses us with his 
hand or with holy water, and on other occasions. 
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Уипа~ папьців, 
КОШІ хреС'І'НМОСJІ 

Position of the 
fingers in making 

the sign of the cron 

Розложении рук 

при молитві 

Raising of the hands 
in praying 

Ума~ папьців 
при 6лаrословленні 

Position of the 
fingers in bestowing 

the benediction 

чинаємо і кінчимо свої молитви. Також повинні християни 

хреститися перед і по їді, перед і по праці, коли священик 

благословить іх рукою чи свяченою водою та при інших по

дібних нагодах. 

ПоІUІін або метанія - це знак св. хреста разом із лохи

ленням голови і тіла. Метанія є висловом пошанівку і від

дання чести Богові. її робимо перед св. образами, при вході 

й виході з церкви, головно ж перед св. престолом, де утаєний 

Ісус Христос у Пресв. Євхаристії. 
ПоІUІонення голови означає нашу покору і відданість Бо

гові та тим, що нам у якийсь спосіб заступають чи репрезен

тують Бога, нпр. св. образи. 

Приклонення колін є висловом покути і жалю за гріхи. 

Молитва навколішках є знаком більшої сердечности. Коли при

падаємо головою і цілим тілом до землі, то цим висловлюємо 

своє покаянне навернення до Господа. Такі доземні поклони 

("великі метанії") є приписані під час Великого Посту. 

Стояння в церкві є висловом поважання для Бога, при

сутнього в церкві. Взагалі люди стоять у приявності своїх 

наставників або визначних людей. Сидження в церкві є озна

кою власти, нпр. єпископ сидить на троні на знак своєї архи

єрейської власти. В інших випадках сидження в церкві дозво

ляється під час проповіді Божого слова, читання псальмів, 

чтеній, поучень або з огляду на старший вік чи слабість лю

дини. 
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Свшщеннк блаrосповнть 

вино :іі во~ 

The priest blesses the wine 
and water 

The priest and deecon bow 
before the altar 

Свюценнк з дниконом 
ро6JІJІТЬ nоклін 

The bow or щytania is а bow with the knees kept straight 
while making the sign of the cross. It is made as а symbol 
of respect and submission to God. It is made before the altar 
where the Blessed Sacrament is reserved in the tabernacle, 
on our entrance into and on our exit from the church, and 
before the holy pictures and icons. 

The bowing of the head signifies humility and submission 
to God. 

Kneeling signifies sorrow and penance for our sins. Pray
ing on our knees implies greater sincerity. The great bow or 
mytania which reaches the floor signifies our penitential re
turn to God. The great or profound bows are made during 
Lent. 

Standing in church expresses our veneration for God. It 
is customary for people to stand in the presence of their 
superiors or other dignitaries. Sitting in church is а sign of 
authority; for example, the bishop sits on his throne as а sign 
of his spiritual authority. It is customary to sit in church 
during the sermon, the reading of psalms, epistles, instruc
tions, or because of age or іІІ health. 
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Битися в грудн означає жаль за гріхи і надію на Боже 

милосердя. Держання рук уздовж тІла є знаком пильної ува

ги й готовости людини на Божу волю. Складення рук навхрест 

при грудях висловлює любов людини до Бога. До св. При

частя приступаємо тому з руками навхрест зложеними при 

грудях. 

Розложення рук чи піднесення їх угору є знаком ревної 

молитви і то переважно молитви в імені інших людей. Так 

нпр. священик розкладає і підносить руки на Службі Божій 

(на "Горі іміїв серца" чи на "Отче наш") як речник цілої 

церковної громади. 

Кроплення свяченою водою є висловом бажання, щоби 

Бог благословив і освятив нас чи ті речі, що ми їх кропимо. 

Благословення рукою, що його дає священик при різних 

нагодах ("мирствування"), означає Боже благословення, по

міч і ласку. На знак того, що священик благословить тільки 

в ім'я і в заступстві Ісуса Христа, він так складає пальці своєї 

прав·ої руки при благословленні, щоб вони творили букви: 

І С Х С, себто Ісус Христос. 

Між літургійними короткими висловами чи молитовними 

формулками найчастіше вживаються в богослужбах такі: 

"Амінь", "Господи помилуй", "Подай Господи", "Тебі Госпо

ди", "І духови твоєму", ''І со духом твоїм", "Слава Тебі, Го

споди", "Аллилуя", "Спаси нас, Сине Божий ... " і т. п. Тими 
літургійними висловами вірні відповідають на заклики свя

щеника чи диякона під час Служби Божої та інших богос.-1ужб 

у церкві. Слова: "Амінь" та "Аллилуя" є єврейського похо

дження. "Амінь" означає "нехай так буде", а "аллилуя" зна

чить "хвалім Господа". Наведені літургійні вислови, хоч і ко

роткі, проте гарно висловлюють віру і надію на Господа, ба

жання служити йому та за все йому дякувати. 

Церковні богослужби мають також довші молитовні фор

мулки різного укладу. Відповідно до їх форми, змісту чи на

ліву мають вони різні назви, нпр. Тропарі, Кондаки, Богоро

дичні, Прокімени, Антифони, Стихири, Ірмоси і т. п. Ті цер

ковні пісні чи композиції мають також свої окремі напіви, 

коли приходиться їх співати. Церковний спів має свої т. зв. 

гласи себто напіви. Книга, в якій подані церковні напіви, на

зивається ІрмологІон. 
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Striking one's breast expresses sorrow for sin and hope 
1n God's mercy. Standing at attention (with the hands down) 
is а sign of strict attention and readiness to submit to God's 
will. Crossing the hands on the breast expresses the love of 
man for God, and it is in this way that we receive Holy 
Communion. 

Raising both hands is а sign of concentrated prayer and 
of prayer said in the name of others. For example, during 
Mass the priest raises his hands in prayer at Lift Up Your 
Hearts and at the Our Father in the name of the whole 
congregation. 

Sprinkling with holy water signifies our desire for God's 
blessing and sanctification of those persons or things which 
have been blessed with holy water. 

Blessings given with the hand as Ьу а priest indicate 
God's blessing, help, and grace. As а sign that the priest 
blesses as а representative of and in the name of Christ, the 
priest bends the fingers of his right hand to fonn the four 
letters: І С Х С (lsus Christos), that is, J esus Christ. 

Amongst the many liturgical expressions, ejaculations, and 
fonnulas of prayer we find: Amen; Lord have mercy; Grant 
it, О Lord; То Thee, О Lord; And to Thy Spirit; Glory to 
Тhее, О Lord; Alleluia; Save us, Son of God; etc. Such and 
similar expressions are uttered Ьу the faithful in response to 
the exhortations of the priest or deacon during Mass and 
other divine services. Amen means - and so Ье it; allel uia 
means - let us praise the Lord. Even though the examples 
of the ejaculations given reveal that they are quite short in 
themselves, they are very expressive of our faith and hope 
in God and signify our wish to serve Him and to Ье grateful 
to Him. 

Longer prayer formulas are used during divine services. 
These prayers derive their names from their forms, contents, 
or tones. Among these we find the: Tropar (Troparion), Kon
dak (Kondakion), Bohorodychyn (Teoktion, Prokimen (Pro
kimeon), Antiphon, Stichirion, and Hirmos. Each of these are 
sung according to the melody or tone prescribed for the 
particular feast day. These tones are found in the book called 
the lrmologion. 
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2) БОГОСЛУЖБИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВИЛА 

Деякі церковні богослужби відправляються кожного дня, 

нпр. Служба Божа, Чини Утрені й Вечірні, а деякі тільки тоді, 

коли до того є потреба чи відповідна нагода, нпр. Чини св. 

Тайн, Чини різних благословень, освячень та принагідних від

прав. 

До щоденного богослуження належать Чини Церковного 

Правила. Так називаються ті богослужби, що їх відправля

ється в деякі часи чи пори дня, як нпр. Вечірня, Повечір'я, По

лунощниця, У1реня та Часи. 

ВечІрня - це богослужба, що відправляється в підвечір

ній час. Вечірнею починається круг щоденних богослужб, бо 

вдавнину на Сході день починався ввечорі, а кінчався попо

лудні. Вечірня складається з псальмів, єктенійних прохань, сти

хир та церковних гимнів. На Вечірні дякуємо за прожитий 

день і прохаємо Божої ласки на вечір. На Вечірні приходить 

спів гимну: "Світе тихий", у якому славимо Христа, Боже 

Світло, за те, що дозволив нам діждати вечора. Перед цим 
гимн ом священик робить "Вход", себто виходить зі святили

ща перед іконостас і знову входить до святилища. Священик 

на Вході зображає Ісуса Христа, що прийшов просвітити лю

дей. ) 
При кінці Вечірні приходить пісня-молитва праведного' 

Симеона Богоприємця, що починається словами: "Нині отпу

щаєши". Св. Симеон дякував Богові, що дав йому діждати 

приходу Спасителя світу і носити його на власних руках. Зі 

св. Симеоном св. Церква дякує Богові на Вечірні за все те, 

ruo Бог зробив для людей і їх спасіння. 

ВеЧірні більших празників церковного року мають ще і 

Литію або Всеночне, себто окремі моління з ломинанням різ

них Святих, померлих і живих. На Литії буває благословення 

хлібів, пшениці, вина і єлею з проханням, щоби Бог благо

словив і помножив ті плоди і в даній місцевості і в цілому 

світі. 

Чин Повечір'я це коротка богослужба, яка відправляється 

після вечері або перед спанням. У Повечір'ю дякуємо Богові 

за добродійства і просимо опіки на ніч. Полунощниця це бо

гослужба серед ночі. Вона є пригадкою на Божий Суд, який 

жде кожного. На Полунощниці молимося також за померлих. 

Повечір'я і Полунощницю відправляють по манастирях мона

хи, а священики відмовляють приватно. 
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2) ТНЕ UTURGICAL OFFICES 

Some divine services are performed each day, such as, 
Mass, Matins, Vespers, and others according to the need or· 
occasion, such as, administration of the sacraments and various 
blessings. 

The liturgical offices are said eacl1 day and each at а 

designated time of the day. These ar·e: Vespers, Complines, 
Nocturnes, Matins, and Hours. 

Vespers are said after· suпset and they Ьеgіп the 
cycle of daily services for traditionally in the East the day 
began in the evening and ended at nооп. Vespers consists of 
psalms, petitions, penitential prayers, and hymns of praise. 
At Vespers we thank God for the day imm,ediately gone Ьу 
and ask His blessings for· the evening. During the hymn Svite 
Tychy (W orld at rest) we praise Christ the Light of God for 
allowing us to live until evening. Just Ьеfоге the singing of 
this hymn the pгiest makes the Little Entrance, that is, he 
leaves the sanctuary and enters it again through the royal 
doors; this action represents Chr·ist coming to enlighten the 
world. 

Vespers are ended with the prayer of Blessed Simoв, 

"N O\V Thou dost dismiss Thy seгvant, О Lord, accordiвg to 
Thy word ів ре асе'' uров takiвg the Child J esus ів his arms. 
It is а hymn of perfect consolation and hope fulfilled. In the 
words of Simoв the Church thanks God fог all Не has done 
for maв's salvatioв. 

Vespers which are sung before the gгeater feast days 
include the Litia ог All-night Vigil, that is, separate ргауегs 
commemoratiвg the saints, the dead, авd ·the living. Duriвg 

Litia the priest blesses bread, \vheat, \\'ine, авd oil, and peti
tioвs God to bless and multiply tl1ese fruits ів а given locality 
all over the world. 

Complines are shorier авd sung just before retiriпg for· 
the вight. At this time God is thaвked for His goodвess, авd 
Не is asked for protection duгing the night. The Nocturne is 
said at midnight and remiвds us of the Last Judgmeвt \Vhich 
awaits all of us. After вocturвes prayeгs are said fог the 
dead. N octurвes are suвg ів moпasteries l)y monks авd read 
privately Ьу secular priests. 

Matins sung in the morning consists of psalms, stichirions, 
prayers and hymвs, much in the same manner as Vespers. 
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Утреня - це рання богослужба, що подібно як Вечірня 

складається з псальмів, стихир, молитов і гимнів. На Утрені 

св. Церква дякує Богові за опіку вночі, за ласку життя в но

вому дні та прохає помочі на цілий день. На Утрені прихо

дять гарні гимни й пісні, нпр. пісня Преч. Діви Марії: "Вели

чає душа моя, Господа ... ", або гимн: ''Слава на висотах Бо

гові". У неділі й празники на Утрені співається ще більше пі

сень і гимнів, нпр. Величання, Полиєлей, Ангельський Собор, 

та читається св. Євангеліє. ~: празники, що мали на Вечірні 

Литію, буває на Утрені ми.рування: священик робить благо

славленим миром знак на чолі вірних та здоровить їх слова

ми: "Христос між нами". На це вірні відповідають: "Є і буде". 

Мирування означає ті Божі ласки й добродійства, які Бог 

зливає на нас без нашої заслуги. 

Завершенням круга щоденного богослуження є т. зв. Ча

си. Вони є короткі, мають подібну будову, а їх завданням є 

пригадали деякі події життя Ісуса Христа, 111.0 відбулися в тій 

порі, в яку відправляються Часи. Перший Час, що відправля

ється ранком по Утрені (6-7 година) нагадує засудження Ісу

са Христа. Третій Час (година 9-та) пригадує подію Зшестя 

Св. Духа на Апостолів. Час Шостий ( 12 година) наводить на 
гадку розп'яття Христа, а Час Дев'ятий (З-тя година попо

лудні) пригадує смерть Ісуса на хресті. 

Церковне правило є щоденною молитвою св. Церкви, то

му духовні особи відмовляють його щодня в імені св. Церкви 

за всіх людей. 



Matins thank God for His protection at night, for the grace 
of life in the new day, and ask His help for the rest of the day. 
It contains beautiful hymns and psalms, such as, the Great 
Doxology: "Glory to God in the highest, and реасе on earth 
among men of good will"; and Mary's Magnificat, "Му soul 
doth magnify the Lord". On Sundays and feast days Matins 
have additional psalms and hymns: Polu-elaion, Magnifica
tions, Angelic Host, as well as the singing of the Gospel. On 
feast days preceded Ьу Litias the foreheads of the faithful 
are annointed with oil (myrrhovania). As the priest anoints 
he says to each of the faithful, "Christos posredi nas! -
Christ is amongst us !"; to which the faithful reply, "Уе і 

bude! - Не is and shall Ье !''. The annointing is symbolic of 
God's goodness and graces which Не has freely poured upon 
us even though unmerited. 

The daily cycle of divine services is completed with the 
Hours. They are short and of similar structure, and their 
purpose is to remind us of certain events in the life of Christ 
which took place in the hours during which Hours are sung. 
The first Hour is Pri'me which is said in the morning im
mediately after Matins about 6 to 7 o'clock, and it reminds 
us of Christ condemned to death. Tierce, at 9 o'clock reminds 
us of the Descent of the Holy Ghost. Sext, 12 o'clock, considers 
the crucifixion of Christ. Nones, 3 o'clock in the afternoon, 
recalls the death of Christ on the cross. 

The liturgical offices are the daily prayer of the Church, 
and they are recited each day Ьу priests and religious in the 
name of the Church and for all people. 

:!1:: 
~"l~~A 
~ 
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З) ЧИНИ СВЯТИХ ТАИН 

Ісус Христос установив для спасіння й освячення людей 

Святі Тайни. Вони ·є видимими знаками невидимої Божої ласки. 

Кожна Свята Тайна має свої окремі обряди, о.брядові знаки 

й дії, як теж свої прохання й молитовні формули, що їх усі 

разом називаємо Чином даної Св. Тайни. Святих Тайн є сім, 

а саме, Хрещення, Миропомазання, Пресията Євхаристія, По

каяння, Єлеопомазання, Священство й Подружжя. Чини Св. 

Тайн розвинула св. Церква на основі Христового установлення. 

Св. Тайна Хрещення перша між Св. Тайнами, бо через 

неї людина народжується духовно ДJІЯ вічного щастя в небі, 

очищується з первородного гріха, стає Божою дитиною та 

членом Христової Церкви. Хрещення - це духовне народжен

ня людини для надприродного життя. 

Хрещення починається в притворі церкви, бо нехрещена 

дитина чи дорослий чоловік без Св. Тайни Хрещення, будучи 

поганином і обтяжений первородним гріхом, не має права 

вступу до храму вірних. Першим обрядом Чину Хрещення є 

тому відречення від диявола. Священик виконує над хреще

ником молитви заклинання диявола, дихає тричі на чоло хре

щеної особи, відтак тричі запитує, чи хрещеник відрікається 

диявола, його діл і служби для нього. На ці запити хрещеник 

сам, або коли є ще дитиною, то через кумів, що його три

мають до хресту, відповідає, що він відрікається диявола і 

його служби. Також на потрійний запит священика, чи хре

щеник обіцює служити Христові та вірити в Нього, наступає 

відповідь, що хрещеник це обіцює. 

Після цього обряду відречення від диявола священик уво

дить хрещеника і його кумів (хресних родичів) до храму вір

них перед тетрапод. При цьому проказується визнання хри

стиянської віри ("Вірую в єдиного Бога" і т. д.). Опісля свя

щеник помазує посвяченим єлеєм чоло, груди, плечі, уха, ру

ки й ноги хрещеника, та проказує при цьому відповідні мо

литовці. Обряд помазання єлеєм означає, що відтепер хре

щеник має належати до Христа та бути його вірним слугою. 

Тепер приходить найважніший обряд Чину Хрещення, себ

то поливання водою хрещеника. Священик зливає тричі воду 

на голову хрещеника і водночас проказує: "Охрещується слу

га Божий ( .. .ім'я) в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь." 

У цей момент хрещеник очищується з первородного гріха та 

стає Божою дитиною з правом на вічне життя в небі. 

48 



З) MINISTRATIONS OF ТНЕ SACRAMENTS 

The sacraments were instituted Ьу Christ for our own 
sanctification and salvation. They are visible signs which give 
us an invisible grace. The administration of any sacrament 
involves the use of signs, acts, petitions, and prayers, and 
the sum total of these ceremonies may Ье called the rite or 
ritual of the sacrament. There are seven sacraments : Baptism, 
Confirmation, НоІу Eucharist, Penance, Extreme Unction, НоІу 
Orders, and Matrimony. They have been evolved Ьу the Church 
on the foundations instituted Ьу Christ. 

Baptism is the first sacrament because it is а spiritual 
birth for the supernatural life. No other sacrament may Ье 
received before the sacrament of Baptism. Baptism washes 
out original sin and floods the soul with sanctifying grace. 
The one baptised becom.es а child of God and а member of 
Christ's Church. In the case of an adult it also washes out 
all sins committed since the use of reason, providing the person 
is sorry for them. 

Baptism begins in the vestibule of the church because 
an unbaptised child or persoн is really а pagan burdeнed 
with original sін and therefore does not have the right to 
enter the church of the faithful. The first rite ін the ceremony 
of baptism calls for the renouncement of the devil. The priest 
exorcises the devil, breathes thrice он the forehead of the 
one to Ье baptised, and asks him to rеноuнсе the devil, his 
acts, and service three separate times. The оне being baptised, 
or, in the case of ан infant, the sponsor respoнds Ьу renouнc
ing the devil анd his service. Тhен the priest asks the оне 
being baptised or sponsor whether he or she promises to 
believe in Christ анd to serve Him three times. The promise 
is also made three times. 

It is then that the child and spoнsors are permitted to 
enter the church proper анd stand before the tetrapod at 
the front of the church. During this entry the spoнsor recites 
the Creed: нІ believe in God ... ". The priest proceeds to anoint 
the child with holy oil to signify that it is ноw to belong to 
God and His service. 

The most important part of the rite of Baptism now takes 
place, that is, the baptism, washing, or pouring of water. The 
priest taking holy water pours it thrice on the head of the 
child saying once: "І baptise thee (name) in the name of the 
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ХрещеИRJІ украіJЩів у ДвіІІрі 

Baptism of Ukrainians in the Dnieper 

При кінці Чину Хрещення священик накладає на охреще

ного білу одіж (т. зв. крижмо) на знак чистоти його душі і 

дає йому горіючу свічІ<у, як символ того, що новоохрещений 

повинен відтепер просвічувати всім ;нодям світ .. 'ІОМ добрих ді.і1. 

Друга Св. Тайна себто Миропомазання уді.1юється в на

шому обряді зараз нісан чину Хрещсн:Ін. Св~Jщеник наїшсрше 

прохає Бога в молитвах, щоб Бог дан І-ювоохрещсно:'vІу даСІіУ 

стійкости й відваги у Христовій вірі. ОІІіс:Ін ІІриходить ca.vr 
обряд nомазання св. миром, що назинаєтІ>СЯ також ·'хриз:\1J". 

Священик помазує св. миром чоло, очі, ніздрн, уст~1. уха, гру

ди, руки і ноги охрещеного та при тім вимованє: нпечать дара 

Святого Духа. Амінь". Ці слова означаюТІ>, що через Св. Таі:'t

ну Миропомазання чо.1овік дістає окре:v1_у Божу ласІ<у, щоб 

міг визнавати Христову віру та жити згідно з вірою в трудних 

хвилинах життя, І<оли за віру треба і страждати. 

При Св. Тайні Миропомазання буваюпJ ті самі r:y:'vfи, що 

держали до хресту миропомазаного. Куми, як хресні ро..:~.ичі 

того, що був охреrцений і миропомазаний, мають обов'язок 

опікуватися ним у пізнішому життю та дбати, щоб він був 

добрим християнино:vr. Через Миропомазання християнин стає 
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"Хрещається раб... Божій" 

"The servant of God ... is being 
baptised" 

"Печать дара Святоrо Духа. 

Амінь" 

"The seal of the gift of the НоІу 

Ghost. Amen" 

Ii'athe1·, юнl of' t11e Sоп, гnсІ of tl1e Holy Chost. Атен." (Іп 

the Uk1·ainiaн 1·ite tl1c passive f"oгm is usc(l : "The sei·v·aнt of 
c;od (namc) is lJciпg baptised іп the паmе of the Father, etc." 
At the momeпt of l)aptism original sіп is \Yashed away апd 
the chilct l)ccomes а chilcl of God \Yith the rigl1t to еtегпа) 

heav·en. 
At the епd of Baptism the pt·iest соУегs the cl1ild \Vith 

а \\'hite robe, the Chrislno, to deпote the pu1·ity of its souJ, 
апd hшнls the spoпso1· а lighted candle to indicate the child 
is ПО\V геаdу to eпlighteп the \\'orld \\'Їth l1is good acts. 

Confiпnation, tl1c sесопсІ sacrameпt, is giveп in the Ukra
iпian rite immediatp]y afte1· Baptism lJy tl1e p1·iest. The p1·iest 
fiгst petitioпs Cod to gi,/e tl1e l)aptisecl рс1·sоп the grace of 
confirmation in his faith апd tl1e strength to coпf"ess it bravely. 
This is follo\\·ed Ьу the anointing of the baptised \\'ith holy 
chrism. (ln thc Uk Пlіпіап гіtе l1oly cl1rism is ргера1·еd Ьу the 
l)ishop f1·om t\veпty to tl1i1·ty diffeгeпt spices, нngнents, elixirs, 
esseпces, and І'ю·е oils). The pгiest, using tl1is chгism, апоіпts 
thc fot·ehead, eyes, пostгils, moнth, еагs, bгeast, haпds, and 
feet, saying: "The seal of the gift of the НоІу Ghost. Amen." 
These \\·oгds sigпify tl1at th1·oнgh the stt·cпgtl1eпing g1·ace of 
the НоІу Ghost the l>aptisccl persoп is able to Ье st1·ong ів l1is 
faith and live accoJ·dingly. 

Tl1e spoпso1·s of Сопfігmаtіоп at·e tl1e same as fot· Bap
tism "·hен the sac1·ameпt immediately follo\\·s Baptism. Spoп
sors l1a\'e the obligatioп of providing fог the spiritual \\'elfal~e 
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· іtемов воїном, борцем Христа. Як ко.пись у старину змагунів 
·ifa арені намащували оливою, щоб їх тіло було гнучке, звиние 
. j сильне, так обряд помазування св. миром у Св. Тайні Миро-

:помазання символізує надприродну Божу си.1у, що її христия

·:нин дістає до мужнього визнавання і практикування св. віри. 
Св. Тайну Покаяння або Св. Сповдіь установив Ісус Хри

стос для відпущення гріхів JІюдям. Власть відпускати людям 

·_гріхи передав Христос священикам, а вони виконують її над 

·тими людьми, що приходять до св. Сповіді, визнають свої 

гріхи, жалують за це, що гріхами образили Бога, та обіцюють 

поправу свого життя. Коли каяник скінчив своє визнання грі

хів, тоді священик проказує розрішення, себто си.rюю власти, 

Христом даної, відпускає канникові його гріхи. 

Після розрішення каяник повинен відбути наложену свя

щеником покуту. Св. Тайну Сповіді відбуває каяник у спові

дальниці або в іншому місці, призначеному на Св. Сповідь. 
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of the child in later life. The sacrament of Confi1·matioп m·akes 
the Christian а soldier of Christ. The anointing which sym
bolizes the supernatural st1·ength of God may Ье compa~ed 

to the anointing of gladiators in the arena for bodily streng'th, 
suppieness, and agiiity. 

The sacrameпt of Репаnсе or Confessioп was institut~d 

Ьу Christ for the forgiveness of sin. The priest receives his 
authority from Christ to forgive sins committed after Baptism. 
Absolution can Ье giveп Ьу а priest \vheп the peпitent makes 
а sincere confessioп, usнaily in а coпfessioпai. The penitent 
must enumerate his sins, Ье sinceгeiy sо1ту fог them as of
fenses agaiпst God, апd Ье deteгmined поt to sin апу mоге. 
In making his act of sorгow the penitent stгikes his breast 
and says the рrауег, "О God, Ье meгcifui to me а sinner ... " 

The pгiest gives the sincere penitent absol ution. The stole 
the priest weaгs is а sign of his authoгity. The pгiest also 
imposes а penance on the peniteпt which should Ье said as 
soon as possibie ог as diгected Ьу the pгiest. 

The НоІу Eucharist was instituted Ьу Christ at the Last 
Suppeг wheгe Chгist celebгated the First Mass when Не 

"Він мав ва ІDІХ свої руки :іі уздороВШІВ Іх'' (Пув. t, to) 
ине laying his hands on every one of them, healed them" (Lk. 4, 40) 
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"При'Іащається cnyra Боrа на відпущення rріхів ... " 

"For the remission of his sins and everlasting life" 

Священик на знак своєї нласнІ нднr·аt:: ~::·Інпрахи.lІ>. ІІри Сн. 

Сповіді каянник на знак жа.1ю за гріхи б't::п~сн н грудн та 

nреказує молитву покіриого митаря: "Боже, будь для мене 

милосердни й ••• " 
Пресвята Євхаристія це трети Сн. Таіі11а, що її уста-

новив Христос. Це було на Тайній Ikчl'pi. на ІІL'ршііі Службі 

Божій, коли Христос хліб і вино перемінив у cвut:: І Іресвяте 

Тіло і Найдорожчу Кров. Те саме чудо єнхаристіііної нсреміни 

довершується на кожній Службі І)ожііі. що її ніднран.1нє свя

щеник в імені й си.пою Христа. 

Пресвяту Євхаристію прий:v~аютІ> нірні на Служ()і Ьожііі 

у св. Причастю. Цю св. Тайну вірні nовинні нриймати бодай 

раз- у рік. Для хворих, що не можуп> приіімити І Ірссв. Євха

ристію в церкві на Службі Божііі, rJL'pl'xoвyt::п>cн вона н кивоті 

у дарохранильниці. Коли приходИТ!> нотрl'ба, тоді СНІІЩеник 

заносить в окремій посудині (бурсі) І Іре св. Е-:вхаристію д.JІя 

хворого у шпиталі чи в приватному домі. Ко.1и хворого треба 

перше сповідати, то священик його сповідаt::, а ІІісля Сн. Сно

ніді уділює хворому Пресн. Євхаристію нід видом хліба, одш1к 

звогчує звичайно вином, щоб хвориіі міг ЛL'ГІІІL' сІюжити Св. 

Дари. Перед прийняттям Пресв. Єнхаристїі снящсник прово

дить хворому мо.'Іитву: "Вірую, Госnоди ... ". 
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СвnеІDІJІ на сввщеннка в украінСІt:кому о6рвді 

Ordination of а priest in the Ukrainian rite 

changed the bread and wine івtо His Body and Blood. This 
miracle of the Eucharist is repeated daily in every Mass all 
oYer the world. 

The Holy Eucharist is received Ьу tl1e faithful duгing 

l\fass at the time of Holy Coшmunion. Holy Commuпioп must 
Ье received at least once а yeat·. The Holy Eucharist is гe

serYed for the sick in а рух which is carгied Ьу the priest 
to the hospital о1· home of one іІІ. Eveгythiпg in the sick room 
should Ье пеаt and сlеап. Т\\·о caпdles, а cгucifix, апd about 
ап inch of wate1· ів а small glass sl1ould Ье placed оп а \Vhite 
ріесе of lineп оп а side table. The \\·ate1· helps "'ith the 
distributioп of Holy Сош·muпіоп. Befo1·e tl1e faithfнl гесеі\~е 

Holy Commuпioп the priest гecites the р1·ауе1·, "І believe, 
О Lord, and І confess ... " 

Extreme Unction is the sact·ameпt fo1· t}le sick шнl dyiпg. 
lt strengthens the sick ів theiг sufferiпg, prepaгes them fo1· 
death, and may t·eturп health to the ill. Ін cases 'vhere the 
patient is unable to make his confession the sacгameпt washes 
out sin, providing the sick persoп has at least made ап act 
of sorrow. 
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Св. Тайна €леопомазання або Маслосвиття - це Тайна, 
яку приймають тяжко хворі й умираючі. Ця Св. Тайна дає 

окремі ласки Божі, потрібні хворим і вмираючим, щоб вони 

терпеливо переносили свої болі, розположує їх на годину 

смерти, стягає на них Боже милосердя, а деколи привертає 

ім назад здоров'я. 

Із Чину Св. Тайни Єлеопомазання найважнішою є мо

литва: "Отче Святий, небесний ліиарю душ і тіл ... ", бо під час 
тієї молитви священик помазує єлеєм недужих очі, уха, ніздрі, 

уста, руки, груди і ноги хворого. Помазуючи єлеєм хворого 

священик просить Бога за хворого такими словами: "В издо

рови цим помазанням Твого слугу... від усяиої недуги душев

ної й тілесної .•. " 
Св. Тайна Священства дає чоловікові священичу власть і 

ласки, потрібні до виконування тієї власти. Є три ступні Св. 
Тайни Священства: дияионат, пресвітерат (священство) та 

єписиопство. У сі ці три ступні Св. Тайни Священства може 

уділювати тільки єпископ. Акт уділювання Св. Тайни Свя

щенства називається руи01положення або свячення. Рукополо

ження відбувається під час Архиєрейської (єпископської) 

Служби Божої і то: на єпископа по Малому Вході (перед св. 

Євангелієм), на священика по співі Херувимського Гимну, а 

на диякона по євхаристійнім освяченню. 

Найважнішим обрядом на диякона, священика чи єпи

скопа є саме руиоположення (по грецьки хіротонія). Єпископ

святитель кладе під час молитви свої руки на голову того, 

хто приймає дану св. Тайну, і проказує врочисто, що "Бо

жественна благодать (ласиа)" підносить даного чоловіка до 

стану й гідности священичої (диякона, священика чи єписко
па). Опісля єпископ-святитель передає висвяченому священні 

ризи чи предмети, литомі даному висвяченому. Так нпр. ви

свячений на диякона одержує дияконські ризи ( стихар, орар), 
книгу св. Євангелія та кадильницю, висвячений на священика 

дістає священичі ризи ( єпітрахиль, фелон і т. д.), чашу з 

дискосом і служебник, а висвячений на єпископа одержує 

єпископські ризи (набедреник, сакос, омофор), єпископський 

хрест, мітру та жезл. 

При передачі риз та інших св. предметів для нововисвя

ченого співається тричі ''Аисіос''. Це грецьке слово означає, 

що нововисвячений став гідним високої священної власти і має 

її гідно виконувати для повірених його опіці вірних. Ново-
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In administering the sacrament of Extt~eme Unction the 
most important prayer is: "О НоІу Father, heavenly physician 
of aouls and bodies ..• '' During this prayer the priest anoints 
the eyes, ears, nostrils, mouth, hands, breasts and feet of 
the sick one, while saying: "НеаІ with this unction Thy 
servant ( N) from аІІ spiritual and bodily infiпnities ..• " 

The sacrament of НоІу Orders gives а cleric the authol'ity 
which is conferred on him, Ьу the grade of order received as 
well as the grace necessary for the exercising of his authority. 
There are three major grades: Deacon, Priest, and Bishop. 
These three major grades of Holy Orders can Ье conferred 
only Ьу а bishop through the act of imposition of hands or 
ordaining. The bishop ordains or consecrates during his Pon
tifical Mass: а bishop is consecrated (Ьу three bishops) be
fore the Gospel of the Mass; а priest after the Cherubic Hymn; 
а deacon after the eucharistic consecration. 

The most important rite in the ordination of а deacon, 
priest, or bishop is the imposition of hands ( khirotonia). The 
bishop imposes or places his hands on the one to Ье ordained 
and pronounces the words: "The divine grace ... " which raise 
or арроінt the candidate to the order and dignity of а deacon, 
priest, or bishop. The bishop-consecrator then invests the new
Iy ordained with the vestments and instruments of his office. 
The deacon receives the deacon's sticharion, orarion, the Book 
of Gospels, and the censor. The priest receives the stole, 
chasuble, chalice, and paten, missai, etc. The bishop receives 
the epigonation (nabedrenyk), saccos, omophorion, pectoral 
cross, mitre, and staff. 

As each object is received the choir sings, Axios (Не is 
worthy) three times. This means that the newly consecrated 
is worthy of the dignity and authority invested in him and 
that he is obliged to exercise his office properly. Priests and 
bishops make а profession of faith and obedience to spiritual 
authority before they are ordained or consecrated. 

Matrimony is а vow made between а man and а woman 
before God that they will live together as man and wife in 
mutual love, faithfulness, and matrimonial honesty until death. 
The marriage ceremony and promises take place in church 
before а Catholic priest who is the official witness for the 
Church, and two other witnesses. 
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висвячені священики і єпископи складають священичу чи єпи

скопську присягу на вірність Церкві та послух виutим церков

ним властям. Єпископа висвячують не один, але три єпископи. 

Св. Тайна Подружжя - це присяга (договір) чоловіка і 

жінки перед Богом, tцо вони будуть жити разом як подружжя 

у взаємній любові, вірності й подружній чесності аж до смер

ти. Цю св. Тайну відбувають вони в церкві перед священиком 

як представником св. Церкви, який іменем Бога відбирає від 

них подружню присягу. 

Св. Тайна Подружжн починається в притворі церкви, де 

священик прилюдно запитує молодих, чи вони вступають у 

стан подружжя без примусу, зі своєї власної волі та чи не 

обіця.тш вони кому іншому заключити подружжя. Опісля вво

дить священик мо.1одих у храм вірних перед тетрапод і тут 

відбуваються обряди заручин, подружньої присяги та вінчання. 

Обряд заручин -- - це нложення перстенів на правій руці 

молодих. Священик найперше благословить перстені свяченою 

водою, опісля вюІадає їх на четвертий палець молодому і мо

."'Іодій на знак, що їх подружня злука є нерозривна. 

Обряд nодружньої nрисяги проводить мо.аодому і моло

дій священик, а піс.1я неї врочисто заяв.1яє, що він властю 

св. Церкви потверджує заключене подружжя і його благо

с.ТJовить. Подружня присяга підкрес.1ює святість, одність і не

розлучність християнського подружжя. 

Обряд вінчання відбувається в той спосіб, що священик 

нак.1адає на голови молодих вінці (корони). Цей обряд озна

ча.Е, що молоді, які жили дотепер самітнім і повздержним жит

тям, через заключення подружжя дістають право до заложен

ня родини, в якій вони будуть батьками чи матерями. Як ко

рони на головах королівських чи царських пар є знаком (сим

во.JІом) їхньої в.1асти над народами чи державами, так по

дружні вінці на головах молодих є символом їхньої родинної 

(батьківської і матерньої) власти. 

Всі Св. Тайни дають людям окремі Божі ласt<и, благоСJІо

вення І поміч, щоб вони могли жити чесно, побожно і свято, 

як належить правдивим християнам, особ.'Іиво щоб мог.пи ви

конати сумлінно обов'язки свого стану. Св. Тайни треба прий

мати з вірою, приготуванням і розумінням, якого вимагають 

поодинокі Св. Тайни, головно ж без гріха на душі, бо коли 

в душі гріх, то ді.'Іання там Божої ласки або виключене зовсім 

або утруднене. 
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The ceremony begins at the vestibule of the cllui·ch \Vllel'e 
the priest asks the young couple publicly whethe1· they are 
entering this marriage without coercion, of their О\\'11 ft·ec 
will, and whether they wet·e promised in marгiage to апуопе 
else. After the rite of engagement the young couple are led 
into the chuгch befol'e the tetl'apod where the pгonouнcemeпt 
of vows and crowning takes place. 

The rite of engagement takes place when tl1e priest 
blesses the rings \\'ith holy \\'ater and places eacl1 on the 
foпrth finger of the t·ight hands of the youпg сонрlе to 
signify the marriage bond is indissoluble. 

The marriage vows are pronouncetl befot·e the p1·iest \\'llo 
then solemnly coпfitms the marriage ,,·itl1 the aнthot·ity iн

vested in him Ьу the Chнrch and blesses it. 
The rite of crowning takes place \vhen the pt·iest places 

\\'reaths ot· gold cro\\·пs on the heads of tl1e }я·іdе and gl'oom. 
The cro\vns о1· \\Teaths at·e their l'C\\'cH·d fot· l1aviпg led lives 
of virginal chastity. They are now kiпg апd qнeen of а пеvУ 
family нnit, and the Cl'O\\'Ils оп thei1· lleads symbolize tl1eir 
pю·ental autl1ority. 

All of the seven sac1·ameпts give tl1e faithfнl theiг О\\'11 

graces, blessings, and aids to live an honot·able, ріонs, and 
holy life proper to а Christiaп. The sac1·aments help each 
and every person to fнlfill the obligations of his O\VH state 
of life conscientiously. The sacraments shoнld Ье reccived 
with faith, preparatioп, анd unde1·standing, and іп thc state 
of g1·ace. When the soнl is bнrdened ,,·ith sіп, tJ1e gтасе of 
the gacrameпts canпot act о1· its асtіоп is hiпdeгcd. 

"Блаrосповн, Владико, це nо

дружжя і дай ім довrоту ~, 

вірність і взаімну mобов у ми· 
рі ... " 

(Мопитва nри св. Тайні 
Подружжя) 

"Those whom God has joined, let 
по man put asunder". 

(Prayer from the Sacrament 
of Matrimony) 
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4) ЧИНИІ ЦЕРКОВНИХ МОЛЕБНІВ, ОСВЯЧЕНЬ 
ТА БЛАГОСЛОВЕНЬ 

Крім Чинів Св. Тайн та богаслужб щоденного круга св. 

Церква має між святими службами такі Чини чи відправи, що 
відправляються з різних нагад, для духовного добра різних 

осіб, у різних цілях та в різних місцях і часах. Такі Чини на

зивають також принагідними богослужбами. Одні з них ма

ють назву Молебнів, бо в них молимо Бога за різні особи й 

потреби, інші ж називаються Благословеннями й Освячення

ми, бо ними поодинокі особи, місця чи предмети призначу

ються на службу Богові, для богослужбових цілей або для 

побожного вжитку в житті. 

До церковних Молебнів належать: Чин Погребення (По

хорон), Парастас, nанахида, Акафисти, Параклиси та різні 

Молебні до Ісуса Христа, Пречистої Діви Марії і Святих. 

Чин Погребанни відправляється над покійником, що його 

хоронять на вічний спочинок. Ця відправа починається при 

домовині померлого в його хаті чи в похоронному домі, опісля 

продовжується в церкві, куди перепроваджують покійника, 

а закінчується на цвинтарі, де домовину з покійником скла

дають до гробу. Похоронні пісні, молитви й обряди висловлю

ють віру в життя поза гробом, надію на Боже милосердя для 

померлих та є пересторогою св. Церкви для жиючих іще лю

дей, щоб уміли побожно, свято і без прив'язання до земного 

щастя використати своє життя, доки ще їх не заскочила 

смерть. Похоронні пісні й молитви мають глибокий зміст, 

а. створили їх удавнину визначні церковні мужі й піснетворці. 

Також обряди в Чині Погребання мають своє глибоке зна

чення. Домовину покійника обставляють свічками на знак, що 

християнин повинен за життя світити прикладом добрих діл 

і горіти любов'ю до Бога і ближнього. Свічки також символі

зують гарно скороминучість людського життя. Обряд обка

дження домовини означує молитви св. Церкви і вірних, що 

линуть із землі до неба за душу померлого. Обрgд кроплення 

свяченою водою є знаком прохання св. Церкви, щоби Бог 

очистив покійного з його провин, скоротив його покуту поза 

гробом (у чистилищі) та причислив його до збору Святих у 

небі. Обряд останнього цілуваІПІя - це прощання померлого. 

Родина померлого і всі учасники похорону обходять домо

вину покійного та цілують св. Євангеліє, що лежить на тетра
nоді, і св. хрест, який держить священик біля домовини. 
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4) OCCASIONAL SERVICES, CONSECRATIONS, BLESSINGS 

In addition to the sacraments and divine services of the 
daily cycle there are certain holy services said on various 
occasions according to the time, place and need for the 
spiritual good of the people. These are called occasional 
services. Some are called Prayer Services (Molebens) which 
are prayers to God for persons and special needs; othe1~s аге 

called Consecrations and Blessings whereby persons, places, 
or things are consecrated to God's service for litнrgical use 
or for pious practices in everyday life. 

Prayer Services (Molebens) include the following: Fu
neral Services, Parastases, Panachidas, Akafists, Paraclises, 
and other prayer services to J esus Christ, the Blessed Virgin 
Mary, and the Saints. 

Funeral Services are said fot· the dead before and during 
bнrial. The service begins before the coffin of the deceased 
either in his own home or in а mortuary, is coпtinued іп the 
church where the remains of the dead have been transferred, 
and is concluded at the cemetery \Vhere the burial takes place. 
The funeral hymns, prayers, and rites express our faith in 
an after-life beyond the grave and hope in God's met·cy 
towards the dead. They are also waгnings to the liviпg, re
minding them, to live holy lives without attachment to material 
happiness, and to use their lives as а preparation for their 
own deaths, which may come unexpectedly and suddenly. 
The words of funeral hymns are deep іп content and \Уеге 

written centuries ago Ьу distinguished chнrch poets and com
posers. 

Funeral rites are full of meaning. The burning candles 
which are placed Ьу the coffin are symbols of the exemplary 
and enlightening life that every Christian is obliged to lead 
and express the burning love of God and one's neighbot·. 
Burning candles emphasise the fact that our lives are ephem
eral. The use of incen.se befo1~e the bier indicates that the 
prayers of the Church and the faitl1ful are rising to God in 
behalf of the soul of the deceased. The sprinkling with holy 
water is а sign whereby the Church requests God to cleaпse 
the deceased of blame for his sins, to shorten the period of 
punishment in purgatory, and to include him amongst the host 
of saints in heaven. The Last Respects or Farewell - is the 
farewell of the one \\·ho i.s dead and аЬонt to Ье bнried. His 
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Іконостас тетрапод перед іконостасом. Тут відбуваютьси різні Чи
ни, освJІЧеиия й 6лаrословеиия. 

The iconostas and the tetrapod before which some of the sacraments 
and blessings are administered 

Останнє цілування є останнім нрощанням по:vтерлого, а.:н:.> з 

християнською надією на майбутню зустrіч з ним у нсбес

но:му царстві. 
Чин Погребання закінчусться на ннинтарі з.1ОЖСІІІІН:\·І до

мовини до гробу. Священик виконує обряд заnечатання гробу, 

себто сипле на домовину землю і попі~1 із кади .. ·1ьниці кd.жучи: 
"Господня це є земля ... Ти є землею, порохом і попелом, чо

ловіче ... " Опіс.1я закінчус: "Печатасться цей гріб до др)того 

приходу Христового ... ", а вірні співають "Вічная nам'ять". 

Чин Jlapacтacy - - це скорочення з Чину І ІогрсбаІі:~н. ;у І !а

растасі опускаються обряди останньоп)о І~і.1уванш1, з<:шсча

тання гробу, похоронні походи, читашНІ fВсшгелій і т. 11., а 

береться тільки заупокійні пісні, :\'!О.'Ііння та обряди І\аджен

ня. Парастас відправляється за давніше помср.~ІИх нокіііників 

на окреме замовлення вірних. Він иідправляється перед п:-тра

ІІОДО:\1, на якому каадетьсн хрест із горіючими свічка:\1и, х:Іі

бами й іншими поживами, нпр. коаиво (варена пшениця з ме

дом). Після Парастасу бувають nоминІіи, себто перекуска на 

пам'ять померлого. Поминки означаюп) бажюшя живучих на 
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"Со еватими упокой, Христе, ~ушу раба твоєrо ... " 
"With the souls of the righteous dead" 

faшily, frieпcls, апсl those ргеsепt іп с!1 tll'Cll :"'.рргоасІl t11e 
coffin, kiss the Book of Gospels restin~~ оп the tett·apod, t!1e 
cross held Ьу the pгiest, and pass Ьу the cof-fiп. Tl1is fш·e,,·ell 

of the dead contains the Chгistiaп llope of а fнtнге meetiпg 
\\'Їth his dеаг ones іп the hea\·eпly kingcloш. 

The fнпегаl service is comp]eted at tlн~ сетеtегу \\"]lcl·e 
the coffin is lo\Yel·ed іпtо the g1·ave. ТІ1е p1·iest pet·fot·ms the 
1·ite of sealing the grave l)y stre\\'Їng eю·th апd asl1es fгош 
tl1e censor uроп the coffiп, sауіщ;, "The e~~1tl1 is t!1e І,ог(l 's ... 
thoн art earth, cl ust, ancl asl1es, О mап". Тlн~ р1·ісзt coпcltнles 

\vith "This grave is sealed нпtіl the secoпd соmіщ~ of Clн·ist ... ··. 
апd the faithful p1·oclaim "eterпal І·еmег11Ін·апсе'' to the с1еас1 

person. 

Tl1e Parastas is а shorteпecl fогш of il1e fuпeral se1·vice. 
The Last Respects ог Faгe\Yell is ommitted ів the Parastas, as 
\\тell as the sealing of the grave, fнneral p1·ocession, 1·eading of 
the gospel, etc. That v.~hicll is retained а1·е the гequiem hymns, 
prayers for the dead, and the rites of inceпsing. The Parastas 
is said at the request of family, frieпds, etc., fог the souls of 
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землі вірних, щоб душа померлого була допущена до радо

щів у небі ("небесна гостина"). 

nанахида - це остання частина Парастасу. Відправля

ється вона, як і Парастас, перед тетраподом. Священик уби

рає до Панахиди так, як і до Похорону і Парастасу елітра

хиль та фелон. Обкаджуе тетрапод із хрестом і горіючими 

свічками так, наче б перед ним .була домовина з покійником, 

та разом із півцем співає тропарі: "Со духи праведних. •• " та 

інші, в яких прохається Бога, щоби Бог дав ''спокій" себто 

вічне щастя померлим душам. Панахида кінчається завпокій

ною єктенією (лі.танією) та співом "Вічная Пам'ять". 

Акафисти - це похвальні величання на честь Ісуса Хри

ста, Преч. Діви Марії та Святих. Вони складаються з 13 кон
даків, які закінчуються співом: "Аллилуя" (хвалім Господа!), 

та 13 ікосів, у яких величається дану Святу Особу, а на за

кінчення співається одне основне (загальне) величання, нпр. 

"Ісусе, Сине Божий, помилуй мене", "Радуйся Невісто нене

вістная" ("Вітай, найчистіша Діво"), "Радуйся, Николаю, ве

ликий Чудотворче" і т. п. Акафисти закінчуються молитвою 
до Ісуса Христа, Преч. Діви Марії чи Святого, в якого честь 

вони відправляються. 

Лараклис - це Молебень у честь Преч. Діви Марії, на 

який складаються єктенійні прохання, псалом, читання св. 

Євангелія, молебний канон, взивання Пресв. Богородиці, по

хвальні пісні ( стихири), молитва до Богородиці та атпуст (за
кінчення). На Парак.1исі співаємо: "Пресвятая Богородице, 

спаси нас". 

Крім Молебня в честь Преч. Діви Марії є ще інші Молебні 

в честь різних Святих. Марійські Молебні відправляються в 

свята Преч. Діви Марії, в місяці травні та при інших нагодах, 

а Молебні до Святих у їх празники або в інших часах. 

Чини Освячень та Благословень з.1ожені св. Церквою на 

те, щоб виблагати в Бога окремі о~1аски для людей, коли вони 

самі посвячуються Богові на службу, або коли вживають де

яких предметів, речей, земних плодів тощо. Таких Чинів є 

більше число, а поміщені вони в церковній книзі, що нази

вається Требник. 

До Чинів Освячень належать між іншими т. зв. нижчі 

евичення духовних, нпр. свячення на Четця, Аколіта, Піддия

кона, або Чин Лостриження Монахів, Чин Лоставлення церков

них достойників (парохів, деканів, каноніків, ігуменів, архи-
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the departed. This service is sung befot·e the tetrapod on 
\vhich have been placed а crucifix, lighted candles, loaves of 
bread or other foods, for example, wheat and honey. Afte1· 
а parastas it is customary to invite those present to а me
morial (pomynky) meal or lunch in memory of the departed 
soul. The memorial meal is а symbolic desit·e of the living to 
have the one who has departed partake of the нheaYenly 

banquet~~. 

The Panachida is the final portioн of 1:he Parastas. lt is 
also sung before the tetrapod. The priest, Yested іп stole авd 
chasuble incenses the tetrapod in the same \vay as he \vould 
if the bier were before him, then pгoceeds to sing alteгnately 
with the church cantoг the funeral tгoparia: "With the souls 
of the righteous dead ... " In these tгoparia God is petitioned 
to grant the departed soul or souls eterпal гest and l1appiness. 
The Panachida is completed with the siнgiнg of the litany 
for the dead and the hymn нEternal Remeшbrance''. 

Akafists are m·agnifications ( verses) of praise іп l1ono1· 
of J esus Christ, the Blessed Virgin :маrу, and th е Saints. 
Each Akafist consists of 13 kondakions concluded with the 
singing of Alleluia (Let us praise the Lш·d), and 13 ikoses 
which are concluded with а basic о1· general glorification, 
such as, "J esus, Son of God, have me1·cy on me", нRejoice, 

О bride without bridegroom", "Hail, О most pur·e Virgin'', 
нRejoice, О Nicholas, great miracle \\·orket·'', etc. Akafists 
end with а рrауег to J esus Christ, the Virgin Mary, or the 
Saint in whose honor the akafists is being sung. 

Paraclis is а prayer service in honor of the Blessed Virgiп 
Магу \vhich consists of: petitions, а psalm, reading of the 
gospel, canon, а calling upon of the Blessed Virgin, songs of 
praise (sticherae), а prayer to tl1e Mother of God, and the 
conclusion. The Paraclis is concluded \Yith the singiпg of: 
нмоst Sacred Mother of God save us". 

Consecrations and Blessings have Ьееп institute(l Ьу tl1e 
Church for the express purpose of soliciting God for· graces 
for those persons consecrated to His service, or objects, fгuits, 
or instruments when these are used to\Yards His greater glory. 
There are many ordinances or rites of blessiпg and they can 
Ье found in the liturgical book called tl1e Trebnik. 

Amongst the ordinances of consecration we find: the 
bestowing of lesser clerical orders, fo1· example, the oгdain-
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Блаrословеннs пасок 

Blessing of the Easter foods 

Блаrословеннs стихари 

Blessing of а vestment 

мандритів, митрополитів, патріярхів т. п.). Сюди на.1ежать 

також Освячення води (водосвяття), nосвячення церковних 

риз, ікон, образів, Освячення церкви і цвинтаря, посвячення 

престолу, кивоту і т. п. 

Чини Благословень - це молитви священика над різними 

nредметами, щоб вірні вживаючи їх мали Боже 6.;'1агос,~1овен

ня й поміч. Священик б.1агословить дані предмети рукою, або 

Х·рестом і кропить їх свяченою водою. Так ннр. священик 

благОСJ1Овить паски на Великдень, овочі в день Переображен

ня Ісуса Христа, свічки у празник Стрітення, зіл.пя й квіття 

в день Успіння Преч. Діви і\'\арії і т. п. ;у Требнику є ще бла

гословення нового дому, поля, керниці, прапорів, хоругов, 

фундаментів будіве.1ь і т. п. Чини благословень можуть до

вершувати священики, а Чини Освячень виконує єпископ, 

однак деякі з Освячень може довершити також звичайний свя

щеник за дозволом єпископа. 

До освячення чи благословення вживається переважно 

свяченої води. Свячена вода є символом чистоти й святости. 

Як звичайна вода обмиває бруд тіла, так свячена вода є зна

ком освячення й очищення духовного, що його дає Божа 

.паска. 
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Свищеник дає 

блаrосповеІDІJІ з 

иаrоди 50-ліТТJІ 

nодружжJІ 

Blessing of the 
priest оп the oc
casion of а 50th 
wedding anniver
sary 

іпg of а 1·eadet·, acolyte, Slll)dcacoп, ot.· the ordinance of tonsure 
for а monk, Ol' tl1e consecration of churcl'l dignitaries, such 
as, parish priests, deans, canons, hegumens, archimandrites, 
metropolitans, patriarchs, etc. Amoвgst these oгdinances \\'е 

also find : the blessing of water, the blessing of church vest
ments, icons, holy pictures, the consecration of а church, 
cemetery, altar, or tabernacle, etc. 

Blessings at·e pt·ayel'S of the pt·iest ovet· \'al·ious objects, 
petitioning Cod to give the useг of the object spit·itual help. 
The object is blessed Ьу the pt·iest ,,·ith his l1and, о1· with 
а ct·oss held ів his haпd, апd theп sprinkled ,,·ith holy water. 
It is іп this mаппеr that the pt·iest blesses Easte1· breads at 
Easte1·, fruits оп the feast of the Tгansfigut·atioв, candles он 
the feast of Pш·ification, flo\\rers on the Assumption, etc. The 
Trebnik contains the ordet· of blessings for а new home, field, 
well, standa1·d, banne1·, fouвdation of а building, etc. Blessings 
can Ье admiпisteгed Ьу any priest, but coпsecrations are 
usually effected Ьу а bishop. Some consecratioвs can Ье per
formed Ьу the priest \Vho has t·eceived pet·mission from the 
bishop to do so, fo1· example, the consecration of а bell, а 

cemetery, chur·ch vestments, and liturgical vessels. 
НоІу Water is used duriпg а consecration or blessing. 

Holy water is а symbol of purity and holiness. Just as ordinary 
water is used as а cleansing agent, holy ,,,ater is used as 
а spiritual cleanset· through the workings of divine grace. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

СЛУЖБА БОЖА 

CHAPTER ІІІ 

ТНЕ HOLY MASS 



Поміж усіми церковними богослужбами перше і найваж
ніше місце займає Божественна Літургія або Служба Божа. 

Вона вирізнюється між усіми святими Чинами чи Службами 
тим, що є жертвою Нового Заповіту, в якій сам Христос через 

священика жертвується Богові за спасіння людей безкровним 

способом під видами хліба й вина. 

Божественну Літургію або Службу Божу установив сам 

Ісус Христос на Тайній Вечері, коли неред своїми Апостолами 

перемінив хліб у Своє Найсвятіше Тіло, а вино в Свою Най
дорожчу Кров. Тоді також дав Він своїм Апосто.ТІам власть 

приносити жертву Служби Божої і приказан їм, щоб вони це 

робили "на спомин" його (Лк. 22, 19). Отже Служба Божа 
- це пам'ятка на Ісуса Христа, ащ~ пам'итка жива, бо в СJlуж

бі Божій Ісус Христос під видами х.1іба й нина через руки 

своїх священиків продовжує, ніднон.1ює й новторює свою 

жертву на хресті. 

І) БУДОВА й УСТРІй СЛУЖБИ БОЖОї 

Як кожна церковна богосJІужба, так і С:Іужба Божа має 

свої складові частини, свою внутрішню будову та своє зов

нішнє оформлення. Хоч Службу Божу встановив сам Ісус Хри

стос, то однак Він не полишив ані не приписав якоїсь озна

ченої форми Служби Божої. Св. Апостоли і їх наслідники єпи

скопи розвинули цю Христову установу і збагатИJlИ її різни

ми молитвами, гимнами, піснями й обрядами. Так у св. Церкві 

постали різні взори (форми) Служб Божих. 

Багато тих форм Служби Божої ниетупають під іменами 

св. Апостолів чи визначних Отців Церкви, нпр. Літургіи св. 

Петра, св. Якова, св. Василія Великого, св. Івана Зо.'ютоустого, 

св. Атанасія і т. п. І на Сході і на Заході було колись бі~1ьше 

форм Служби Божої, але всі вони мають подібний порядок і 

такі самі основні складові частини. 

В нашому обряді є три форми Служби Божої, себто Лі

тургія св. Івана Золотоустого, Літургія св. Василія Великого 

та Літургія nреждеосвященних Дарів. Літургія св. Івана Зо-
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Of all holy services the Divine Liturgy is the most im
portant. It differs from all other holy services in that it is 
the sacrifice of the New Testament \vhereby Christ, through 
His priests, sacrifices Himse]f in an unbloody manner under 
the form of bread and wine for the salvation of mankind. 

The Divine Liturgy was iвstituted Ьу Christ during the 
Last Supper when, in the midst of His apostles, Не changed 
bread into His Most Sacred Body and v:ine into His Most 
Precious Blood. At the same time Не gave His apostles the 
authority to celebrate the Divine Liturgy "fог а commemora
tion of me'' (Luke: 22, 19), that is, ін His memory. The 
Divine Liturgy, then, is а living memory of J esus Christ, for 
in the Mass J esus Christ, through the hands of His priests, 
renews and repeats the sacrifice of the cross of calvary. 

1) ТНЕ STRUCTURE AND CONTENTS OF ТНЕ МASS 

The Mass, like other holy services, has its о\УВ internal 
and externa] form. Although J esus Christ instituted the Mass, 
Не did not prescribe ану definite formula fo1· tl1e saying of 
the various parts of the Mass. The Mass as '"е kпо\\' it today 
evolved from the practices of the holy apostles авd theit· 
bishop-successors who enriched the original iпstitutioп of the 
Mass with various prayers, hymns, odes, canticles, авd cere
monies. Because of this the Church has evolved vat·ioнs fo1ms 
of the Mass. 

Many of the methods or formulas fo1· sayiпg l\Iass have 
emerged with such appellations as the Liturgy of St. Peter, 
of St. J ames, of St. Basil, of St. J ohn Chrysostom, of St. 
Athanasius, etc. There were many other such fot·mulas for 
saying Mass in the East and in the W est, but all of them 
had а similar ordeг and the same essential structure. 

There are three forms of saying Mass in our гіtе, that is, 
the Liturgy of St. John Chrysostom, the Liturgy of St. Basil 
the Great, and the Liturgy of the Presanctified Offerings. 
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Св. Василій Вепикнй, йоrо Слуа

ба Божа ві.цправляється: деся:ть 
разів у році. 

St. Basil the Great, Author of the 
Liturgy which is celebrated ten 
times а year. 

лотоустого відправляється продовж цілого церковного року. 

Літургія св. Василія Великого відправляється тільки 1 О разів 

у році, а саме в Навечір'я Христового Різдва, в Навечір'я 

йорданських Свят, 1-ro січня у празник св. Василія Великого, 

у Великий Четвер, у Ведику Суботу та в неділі Великого 

Посту (від І-шої аж д0 5-тої). Літургія Преждеосвященних 

Дарів відправляється у Великому Пості в ті дні, коли не від

правляється ані Літургія св. Івана Золотоустого, ані Літургія 

св. Василія Великого. Ця Літургія замітна тим, що в ній не

має євхаристійного освячення, Св. Дари на цій Літургії освя

чується на попередніх Службах Божих. Літургія Прежде

освященних Дарів є тільки обрядом св. Причастя з попере

джуючаю це Вечірнею. 

Сама назва Служби Божої є грецького походження. Сло

во "Літургія" в перекладі на нашу мову означає: "спільне, все

народнє діло", або ''всенародня служба". Це значить, що че

рез молитви, прохання, пісні й обряди св. Літургії всі люди 
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Св. Іван Золотоуст, автор фор- Святі Кирнло і Методій, перек· 
муляру Служби Божої ла.цчики літургійних книr 

St. John Chrysostom, author of the Saints Cyril and Methodius, trans-
Liturgy. lators of liturgical books. 

The Liturgy of St. J ohn Chгysostom is celebrated 
throughout the ecclesiastical year·. The Liturgy of St. Basil 
is performed only ten times in the уеаг: on the Vigils of 
Christmas and Epiphany; on January 1st, the feast day of 
St. Basil ; on the Sundays of Lent, with the exception of Palm 
Sunday; and on Thursday and Saturday of Holy Week. The 
Liturgy of the Presanctified Offerings is perfoгmed on those 
days when neither the Liturgy of St. J оhн Chrysostom or 
the Liturgy of St. Basil is said. The Liturgy of the Presancti
fied is distinguished from the otheг Liturgies іп that it does 
not have the eucharistic consecratioп, for the Holy Offerings 
used in this Liturgy а1·е consecrated at an eaгlier liturgy. 
The Liturgy of the Presanctified, then, becomes а rite for 
the distribution of Holy Communioп preceded Ьу Vespers. 

As mentioned earlier, the word Liturgy comes from the 
Greek and it means а public act or service. This means that 
all prayers, petitions, hymns, and rites of the Liturgy con
stitute а form of service to God offered Ьу the people through 
the priest, that is, it is а beautiful act of divine worship. The 
liturgy is called divine because it is the unbloody sacrifice 
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через священика "служать" Богові, себто віддають йому най

гарніший акт бегопочитання. Знову ж Літургія називається 

"Божественна" тому, що вона є безкровною Жертвою Бого

чоловіка Ісуса Христа. Сам Богачоловік Христос руками свя

щеника "служить Богові", себто жертвується Богові за спа

сіння й освячення людей. У нашій мові називаємо Божествен

ну Літургію Службою Божою і ця назва гарно висловлює цю 

подвійну службу (Бога і людей!), що :rежить в основі Божест

венної Літургії. 

Службу Божу :vюже відправ.пяти ті.:rьки священик, бо ті.lь

ки він заступає Христа Первосвященика і силою його довер

шує євхаристійнс освячення. С.11ужбу Божу відправляє свя

щеник у всіх священичих ризах. Св. Церква приписує, щоб 

Службу Божу відправляти в церквах чи прилюдних каплицях, 

щоб вірні могли брати діяльну участь у Службі Божій. Де ще 

нема церкви чи каплиці, там св. Церква позволяє відправляти 

Службу Божу в приватних домах, залях або під відкрити~• 

небом. 

Тому, що СJІужба Божа є "всенародньою службою", то всі 

вірні повинні на ній бути приявні і брати в ній участь, чи спі

ваючи чи відповідаючи священикові. Св. Церква обов'язує 

вірних під гріхом бути приявними на С.1ужбі Божій у неді.1і 

і приписані свята церковного року. 

Служба Божа в нашому обряді ск.1адається з трьох го

ловних частин: Проскомидії, Літургії Оглашенних та Літургії 

Вірних. Це відноситься до обидвох св. Літургій: св. Івана Зо

лото устого і св. Василія Великого. Літургія св. Василія Вели

кого ті.1ьки тим відрізняється від Літургії св. Івана Золото

устого, що вона має довші молитви, які відмовляє священик 

потиху. 

Проскомидія Служби Божої є приготуванням священика 

до Служби Божої. На ГІроскомидії приготовляються Св. Дари, 

хліб і вино. Друга частина Служби Божої, Літургія Оглашен

них заключає в собі спільні прохання, молитви й гимни, як 

також читання й пояснення св. Письма. Літургія Оглашенних 

приготовляє і розположує учасників Служби Божої до тре

тьої і найважнішої частини Божественної Літургії, себто Лі

тургії Вірних. Літургія Вірних містить у собі найважніші скла

дові частини Служби Божої: євхаристійне освячення та обряд 

Причастя освячених Дарів. 
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of the God-Man J esus Christ. In the Mass it is Christ Himself 
Who sacrifices Himself to God tht·ough the hands of а priest 
for the salvation of souls. ln the Ukrainian rite we call the 
Divine Liturgy ОІ' Mass - Sluzhba Bozha (God's service) 
which beautifully expresses the double role of service, man's 
and God's, which is the basis of the Divine Liturgy. 

Only а priest сан celebrate the Mass, for only he сан 

take the place of Cht·ist the At·chpriest Who gave tl1e pгiest 

the power of the euchat·istic consecгatioп. The p1·iest says 
Mass in all his priestly vestmeпts. The Chut·ch p1·escribes 
that the Divine Liturgy should Ье celebгated in churches ot· 
public chapels to give as many faithful as possible the op
pottuпity to assist at Holy Mass. The Ch tн·cl1 consideгs God 's 
set·vice so impottant that ів (such) places \vheгe the1·e is по 
chuгch or chapel, pe1·missioп is gгanted to say Mass іп private 
homes, halls, or even нndet· the орен sky. 

Because the Mass is а public se1·vice to God, all faithful 
at·e required to Ье ргеsепt and assist in the гespoпses, singiпg 
о1· 1·eciting them, to the pгiest. The Chut·ch has obliged its 
faithful to attend Mass on Sundays and Holy Days undeг 

pain of sin. Only illпess ог а vегу seгious гeason сан excuse 
one from the obligation of heat·iпg Mass он the days рге

sсгіЬеd. 

The Divine Lituгgy in the Ukt·aiпiaп t·ite coпsists of tlн·ee 
main patts: the Proskomedia ( Offering), the Liturgy of the 
Cathechumens, and the Liturgy of the Faithful. These divi
sions аге applicable to both the Liturgy of St. J ohn Cht·y
sostom and the Liturgy of St. Basil. The Liturgy of St. Basil 
differs from the Lituгgy of St. Chrysostom in that the prayers 
\vhich the priest reads silently аге much loпge1·. 

The Proskomedia (the bt'Iпgiпg of gifts) is the pt·epat·a
tion of the priest Ьеfоге the Mass. The proskomedia prepares 
the holy gifts of рuге wheaten bread and the pure wine of 
grapes. The Liturgy of the Catechumens includes petitions, 
prayers, and hymns, as well as readings and explanations from 
Holy Scriptures. The Liturgy of the Catechumens prepares 
those participatiпg in the Mass for the third and most im
portant division, that is, the Liturgy of the Faithful. The Li
tuгgy of the Faithful includes the priпcipal acts of the Mass: 
the eucharistic consecration and the rite of Holy Communion. 
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2) ПРОСКОМИДІЯ СЛУЖБИ БОЖОІ 

~· перших століттях християни, йдучи до церкви, прюю

сили зі собою різні дари: хліб, вино, овочі і т. п. Ті дари 

вони передавали церковній прислузі і з цих дарів вибира.1ося 

тільки те, що було потрібне до відправи Служби Божої (від

повідну кількість хліба й вина), а решта дарів ішла на вдер

жання священства, церковної прислуги, бідних та потребую

чих. Цей обряд приношування дарів на Службі Божій став 

називатися "Проскомидією" від грецького с:юва ''проско~.і

дзейн", себто приносити щось як дарунок на жертву. 

З цього давнього звичаю витворилася перша частина 

Служби Божої, що її називаємо Проскомидією, себто приго

тування потрібних до відправи Служби Божої жертовних да

рів, якими є хліб і вино. Помалу прийнявся звичай, що вірні 

не приносили до церкви дарів, тільки жертвували гроші, щоб 

св. Церква могла через своїх слуг (священиків, дияконів, цер

ковну прислугу) приготовити те все, чого треба до С.1ужби 

Божої. Тому в наших часах вірні не жертвують уже в церкві 

дарів із хліба, вина й інших плодів природи, але складають 

свої грошеві пожертви: збірки на поставу (тацю або "ко

лекту"). 

Хліб і вино, потрібні до Служби Божої, приготовляються 

під час Прескомидії в той спосіб, що священик викроює з го

тових хлібців відповідну кількість частинок та складає їх на 

дискосі, а до чаші наливає вина і дещо води. Хлібці назива

ються ·просфорами, себто приносами. При тім священик про

казує різні молитви. Це приготування св. Дарів, хліба й вина, 

відбувається на окремому столі в святилищі, що називатєься 

проскомидІйник або стіл предложения. Прескомидія відправ

ляється при замкнених царських дверях, а вірні не беруть у 

ній діяльної участи. 

Прескомидія Служби Божої має дві складові частини. 

Найперше йде приготування священика, а відтак приготуван

ня св. Дарів священиком. 

У прескомидії священик приготовляється в той спосіб, 

що найперше відмовлює приписані йому перед Службою Бо

жою молитви перед Іконостасом. Ті молитви приготовляють 

і розположують його душу до побожного відправлювання 

Служби Божої, безкровної Жертви Нового Заповіту. Скінчив
ши ті приписані молитви, священик входить до святилища і 
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2) ТНЕ PROSКOMEDIA OF ТНЕ MASS 

In the first ceпturies of Christianity the Christians brought 
gifts or offe11 ings to the chut·ch; Ьгеаd, \vine, fruits, etc. These 
gifts \\'el'e accepted Ь.У the keepe1·s о1· the supe1·viso1·s of the 
church who selected what \\'Їnе and ~Jt'ead \Yas necessat·y fol' 
the Iiturgical service. The t·est of tl1ese offerings \vеге used 
to sпpport the priests, the chut·ch keeper·s, or· given to the роо1· 
and needy. This custorn of bгingiпg offeriпgs for the lituгgical 
service evolved іпtо \vl1at is ПО\\' kпo\\'ll as the Proskomedia, 
ft·om the Greek \VOI'd Proskomedion, \\rhicll шeans the briпg

iпg of gifts fot· oblatioп or sacrifice. 
This is the origiп of tl1e first pa1t of the Mass \vhich we 

call tl1e P1·oskomedia, that is, the prepat·atioп of offerings of 
Ьгеаd and wine for tl1e Mass. In time this ргасtісе \\t·as re
placed Ьу tl1e custom of bringiпg moneta1·y gifts or stipends 
which \\·ere used Ьу the priests, deacons, and supe1·visoгs of 
the church to ргераге all that \\'as necessat·y for the celebгa
tion of the Divine Liturgy. Today it is the cнstom and duty 
of all faithful to make t·egular contributioпs (chн1·ch collec
tions) for the support of the priests and нрkеер of the cl1urch. 

There are two parts in the Proskomedia: the Preparation 
of the Priest, and the Preparation of the Holy Gifts. 

The pгiest pгepares himself for the sayiпg of Mass Ьу 
reciting prayers before the iconostas. These pгayers al'e de
signed to dispose his soul for the devout сеlеЬгаtіоп of the 
divine Iiturgy. On completiпg the pt·eparatory prayet·s the 
priest enters the sanctuary and kisses the Book of Gospels 
апd holy cross on the altat· апd then the altar itself. Не theп 
proceeds to vest fot· Mass. 

The vesting of the priest (sticl1aгioп, stole, cincture, ma
niples, chasнble) t·emiпd the priest that l1e is not ан ordiпary 
hнman being wheп saying Mass Ьнt that he is the servant 
and rep11 esentative of J esus Christ the Archpriest. The very 
vestments he wears а11е symbolic of the priest's l1igh office 
and dignity, and the prayet·s that аге гecited du1·ing tl1e vest
ing remind l1im of the consecrated authority Vv'ith \\'hich l1is 
priesthood has been invested. Afteг Yestiпg the pгiest washes 
his hands to indicate that he is арргоасhіпg tl1e alta1· of Go(l 
"·ith а put·e heati. 

lt is now that the Proskomedia p1·oper or tl1e p1·eparation 
of the holy gifts takes place at the Proskomediynyk (pro-

77 



Свищеник з ~иконом відмовJІRІОТЬ молитви перед іконостасом 

The priest and deacon pray before the iconostas 

цілує св. Єавнге.1іє на престолі, св. хрест і ca:\t престіл та йде 

одягати на себе священні ризи. 

Одягання священних риз ( стихаря, єпитрахи.пя, пояса, на

рукавиць та фелона) означає, що священик, коли стає до 

відправи Служби Божої, не є звичайною .1юдиною, а.1е слу

гою і заступником Христа Первосвященика. Священні ризи є 

якраз символом високого уряду, гідности й становища свяще

ника. Тому в молитовцях, що їх священик від\1овляє при одя

ганні священних риз, виразно зазначено, що ризи є знаком 

священної власти священика. 

Одягнувши на себе священні ризи, священик умиває руки. 

Вмивання рук є знаком (символом), що священик хоче в чи

стоті свого серця приступати до св. престолу. 

Приготовивтись осьтак до відкриття Служби Божої, свя

щеник починає другу і властиву частину Проскомидїі, себто 

приготування Св. Дарів. Найперше вирізує він із проефори 

Св. Агнця, себто малий чотирокутний кусок х.,1іба, ІЦО нагадує 

Ісуса Христа, Божого Агнця, який узяв на себе гріхи .'Іюдей 
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ЦіпувВКНJІ престоnу і ••
r&НJІJІ сввщениих рю 

The priest kisses the altar and 
then Ьegins to vest 

thesis) or side altar. The faithful do not participate іп tl1is 
ce1·emony for \\'hen it is performed the гоуаl doors are closed. 

The priest, using а Іапсе, proceeds to cut out the alta1· 
breads (portions or particles) from the prosfora (loaves of 
oblation) and places them on the paten. The first portioп 

cut out is the Lamb in the fo1·m of а squa1·e which will Iate1· 
Ье used for the priest's communion. The Lamb is symbolic 
of the Lamb of God, J esus Christ, Who took the sins of man
kind upon Himself and redeemed man Ьу His death on the 
cross. The lance is symbolic of the lance used Ьу the Romaп 
soldier who pierced the side of Christ du1;ng the crucifixioп. 

After the Lamb has been cut out the priest procee-ds to 
cut out the smaller particlea which will Ье used later for the 
НоІу Communion of the faithful. The particles are arranged 
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та відкупив їх через Свою смерть на хресті. До вирізування 

св. Агнця священиh: уживає 1\Оnія, що нагадує ту спису, якою 

римський ·сотник пробив бік Ісуса Христа на хресті. 

Вирізавши сн. Агнця священик кладе його на дискосі, а 

потім вирізує 1це інші, менші частички хліба з проефори і 

розк.1адає їх бі:rи сн. Агнця на дискосі. Частички складає сви

щеник на честь Прсч. Діви .N\арії та Свнтих, згадуючи при 

тому їх імена. Oкpc:-vri частички ск.1адає снищеник на дискосі, 

3Гадуючи духовних осіб різного ступня й гідности та всіх тих 

живун~их осіб, що н їх намірі священик відправляє Службу 

Божу. Вкінці згаду<:: священик і душі номср.1их та жертву<:: 

за них окремі часточки на дискосі. 

KoJrи священик скінчив приготуваннн частичок хліба до 

(Jrужби Божої, ко.чи всіх їх зложив на дискосі, а до чаші 

на:rив вина й води, тоді кладе зві3ду на дискос, накриває 

дискос із частинками х:rіба і чашу з вином трьома покровця

:\1И та обкаджує св. Дари. Це обкаджування є злучене з про

ханням, щоби Бог приймив і поблагос.1овив св. Дари, тих, що 

їх пожертвували та всіх тих, за яких вони пожертвовані. 

Ціла Проскомидіи пригадує нам жертву Ісуса Христа, яка 

відкупила ціле людство та з якої користали і користають усі 

християни. R окрсі\rиіі спосіб нагадує І Троскомидія Христоее 
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Проскомидіііник 

Proskomediynyk (Prothнls) 

Престоп 

Altar 



on the paten ін honor of the Blessed Virgin Mary and the 
Saints whose names are mentioned at the same time. Some 
partic1es are also arгanged in memory of spiritual persons of 
varying degrees and dignity and some for all the living fo1· 
whose intention the Mass is being said. At the end particles 
are placed on the paten in commemoration of the souls of 
the dead. 

When the раtен holding the particles and the Lamb is 
ready the priest pours а little wine into the chalice and adds 
а drop or two of water. The asterisk о1· star is opened and 
placed over the particles on the paten. Then paten and chalice 
are each covered with their own veils о1· palls. Both of these 
are covered with а third and 1arger veil or aer. The holy 
offerings are now incensed Ьу the priest who petitions God 
to bless the dono1-s and all those for whom the gifts are 
being offered. 

The Proskomedia reminds us of the sacrifice of J esus 
Christ and the redemption in which all mankind has а share. 
In а special way the Proskomedia is symbolic of the birth of 

Днсиос, '18111&, звіз~, коnіє, JІОJИО'ІКВ, nроефора і вирізані .. СТІrІІDІ 
на ~скосі 

Paten, Star, and Prosfora (Loaf of oЬiation) 
Chalices, Lance, Spoon, and Altar Breads on the Paten 

Літурrі:ка ~. 11 - 6 81 



Свищении вмиває руки 

Washing of the h•nds 

ВнрізуваннJІ св. Аnща 

Cutting of the particles 

Різдво й укрите життя Ісуса Христа. Дискос нагаду€ нсл.а, в 

яких Преч. Діва Марія зложила Христа, а зірка на дискосі 

представляє вифлеємську звізду, що привела до Христа мудр

ців зі Сходу. Вкінці покривання св. Дарів означає, що Хри

стос жив ЗО років незнаний і укритий, заки виступив із про

повіддю про Боже царство. 

3) ЛІТУРГІЯ ОГЛАШЕННИХ 

Друга частина Служби Божої називається Літургією Огла

шенних тому, що на цій частині Служби Божої вдавнину могли 

бути приявні також і неохрещені, так звані Катехумени або 

ОглашеннІ, які щолиш готовилися до св. Тайни Хрещення. У 

склад Літургії Оглашенних увіходять молитви й обряди від 

закінчення Проскомидії аж до відпущення Оглашенних із цер

кви перед Великим Входом. 

Літургія Оглашенних починається обрядом кадження пре

столу, іконостасу та людей, приявних у церкві. Обряд каджен

ня е виявом пошани для св. предметів (престіл, образи) та 

знаком привіту для тих, що прийшли до церкви на Сдужбу 

Божу. Кадження е також символом молитви, що як кадиль-
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Кадженн.и поировців і св. Дарів на проскоми~ 

lncensing of the veils 

Christ апd His hidden life. The раtеп гemiнds us of the 
manger where Mary placed the Infant J esus and the asterisk 
1·ecalls the sta1· which guided the three kings of the East to 
Bethlehem. The Yeils indicate the hidden life of J esus Christ 
\Vhich lasted for aЬout 301 years before Не began to teach 
publicly. 

З) LITURGY OF ТНЕ CATECHUMENS 

In early times tl1e catechumens, that is, those Ьеівg pl·e
pared for the sacrament of baptism, \\'ere permitted to assist 
d uring that part of the Mass kno\vn as the Liturgy of the 
Cathechumeвs iпcluding all those prayers and rites which 
begin after the Proskomedia and up to the dismissal of the 
Catechumens just before the Great Entrance. 

The Liturgy of the Catechumens begins with the incens
ing of the altar, the iconostas, and the congregation. The 
rite of incensing signifies our respect for the church furnish
ing and appointmeпts (altar, holy pictures) and is а sign of 
welcon1e to those \\'ho have come to church to assist at Mass. 
Incensing is also ап act of adoration, а symbol of prayer, which 
t·ises to God in heaven in the manner of burning incense. 
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ний дим підноситься в1д дюдей на земаі вгору, до неба, до 

Бога. 

Після кадження священик підносить угору св. Євангеліє 

і проказує перші слова Літургії ОгJІашенних: "Нехай буде 

благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, тепер і 

завжди і на вічні віки". На це народ відповідає: "Амінь'', себ

то "Нехай так буде!". Цей обряд означає, що люди призна

чені до Божого царства, але до нього дійдуть тільки тоді, 

коли будуть заховувати всі приписи й заповіді Христові, що 

їх подає св. ·Євангелія. 

Закликом (возгласом): ''Благословенно царство ... '' почи

нається Велика Єктенія. Єктенія --- це збір коротких прохань, 

LЦО їх проказує священик і на які народ відповідає тією са

мою короткою молитвою: "Господи помилуй". Єктенійні про

хання дуже часто приходять і в Службі Божій і в інших бо

гослужбах. У проханнях Великої Єктенії зібрані мо.1іння за 

різні особи та різні потреби людей. Єктенія Ве.аика назива

ється також мирна, бо зачинається проханням за мщ1. Усіх 

п;рохань є в ній 12. 
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"В мирі ПОМОJІЇМСJІ ЯО fоспо~" (Велика єктеніа) 

"ln реасе, let us pray to the Lord" (Litany of Рнсе) 



Afte1· the inceпsiпg tl1e p1·iest гaises tlн~ Book of Gospels 
апd sings the fiгst \Yoгds of thc Lituгgy ot' tlН:' Catechumeпs: 

"Blessecl is the kiщ.;clom of the l''atheг, tl1e Sов, шнl tl1e Holy 
Spiгit, ПО\\' юнІ а!\\' ays апd fоІ'С\іЄГ шн1 е\'Єl'." The coпgl'ega
tioп гespoпcls v:itl1, "Аmеп'' (Let it l1e so). Tl1is 1·ite mcaпs 
that all а1·с clcstiпecl fo1· thc kiщ..!;clom ol' Cocl, Ьні онІу tl1ose 
\\'Їll геасh it ,,·tю "·іІІ ol)ey tІн~ соп1шшнlшепts of' Ch1·ist as 
pt·e~;<..:t'il)ccl ін tl1c Book of Cospels. 

ггhс аЬо\'е \\"Ol'Cls suпg Ьу thc priest iпtt·ocluee the Great 
Ektenia (Litaпy) \\' l1 i<..:l1 is а collectioп о і' shш·t petitioпs macle 
\)у thc p1·iest шнl each t·espoпcled to Ьу the fa itl1f'нl \Yith tl1e 
\\'orcls, "Lo1·cl l1(H'e me1·cy ~" Tl1e1·e аге тану st:ci1 litaпies, 

поt опlу іп tlн~ Mass lJнt іп other holy sel'Yices. lп the G1·eat 
Litaпy tl1c1·e ш·е 1 ~ pctitioпs fш· \'аІ·іонs pe1·soпs and needs 
of tl1c pcoplc. lt is oftcп called the Litaпy of Реасе for it. 
і>еgіІІs \\'ith а petitioн fo1· реасе. 

Намісиі образи Ісуса Христа і Пресв. Boropo~ 

lcons of the Blessed Virgin and Jesus Christ 
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Пі~е<:еНИJІ св. Єванrеліі на початку Літурrіі і на мап:ім Вхо~ 

The raising of the Book of Gospels at the beginning of Мass and at the 
little Entrance 

Найперше прохаємо Бога, щоб ми могли молитися "в ми

рі". Опісля просимо Бога за спасіння наших душ, за мир для 

цілого світу, за розвиток Христової Церкви, за церковне з'єди

нення, за тих усіх, що приходять до церкви на Службу Божу, 

за церковні власті (Римського Папу, митрополита, єпископів), 

за духовенство, церковну прислугу та ввесь нарід. Молимося 

також за державну власть, військо, дане місто чи село, за 

добру погоду, за врожай земних плодів, за тих, що подоро

жують на морю і на суші, за хворих, страждаючих і понево

лених. Вкінці прохаємо Бога, щоб оснободив нас від різної 

журби, гніву й біди та щоб нас захоронив і спасав Своєю 

ласкою. Прохання Великої Єктенії закінчуються зазивом від

дати себе самих і ціле своє життя Христові через посеrедниц

тво Пречистої Діви Марії й усіх Святих. 

Після Великої Єктенії співається Антифони. Ue короткі 

стишки із Псальмів. їх співається напереміну з припівами

молитовцями до Преч. Діви Марії чи Ісуса Христа. Антифони 

є інші на щоденних Службах Божих, інші на неділі, а ще інші 

на більші Свята. Антифонів є три, а вони мають між собою 

малі, себто скорочені Єктенії. Ці єктенії складаються ті.1ьки 

з трьох прохань, узятих із Великої Єктенії. 

По другім антифоні приходить гимн "Єдинородний Сине 
і Слове Боже .•. " Це гарний і повний глибоких правд гимн на 
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"Мир усім'' 

"Реасе to аІІ" 

Ка~еннв nія час "Аппипув" 

lncensing during the "AIIeluia'' 

The petitions of the Great Litany are these: the grace 
to Ье able to pray in реасе; for the salvation of our souls; 
for реасе in the world, for the propagation of the faith; for 
church unity, fot· all those who go to chut·ch to attend Holy 
Mass; for spiritual authorities (ро ре, metropolitan, and 
bishops) ; for the clergy; for the church personnel and all 
the people. In addition there are prayers for the state, the 
armed forces, for а given city or village, for good weather, 
for а fruitful harvest, for the sick, and for those suffering 
in captivity. ln the end we ask God to free us from \\rorry, 
anger, and trouble, and to protect and saYe us through His 
grace. The petitions of the Great Litany end \vith а consecra
tion of ourselves and our lives to Christ through the media
tion of the Blessed Virgin Mary and the Saints. 

The Great Litany is follo\ved Ьу tl1e Antiphons. These 
are short verses taken from the psalms which are alternated 
with verse-prayers to the Blessed Virgiв Mary or to J esus 
Christ. The antiphons differ for daily Masses, for Sundays, 
and feast days. There are three antiphons which inclнde the 
same Little Litany, having only three petitions, as found in 
the Great Litany. 

After the secoвd antiphon the people ot· choir sing the 
hymn of the incaxnation, "Only-begotten Son and Word of 
God ... ", in praise of J esus Christ, true God and true man. 
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честь Ісуса Христа, правдивого Бога і правдивого чоловіка, 

що дав Себе розп'яти для нашого спасіння. 

По третім Антифоні священик робить торжественний вхід 

із св. Євангелією. Цей обряд називається Малий Вход. Свя

щеник узявши св. Євангелію, обходить престіл і виходить 

перед іконостас. Перед священиком іде церковна обслуга зі 

свічками й кадильницею. Св. Євангеліє - це образ самого 

Ісуса Христа, нашого Божественного Вчителя. Тому і кличе 

священик на вході зі св. Євангелією: "nремудрість, станьмо 

просто!". Це означає, що ми маємо приймати заповіді св. 
Євангелія з готовістю і простотою серця. 

Під час співу Тропарів і Кондаt<ів даного дня, неді.7Jі чи 

празника, священик відмовляє потиху молитву, в якій прохає 

Бога, щоб зволив прийняти прохання і прославлення, які свя

щеник приносить в імені людей. Опісля виголошує славослов

лення Пресв. Тройці, а народ співає гимн: "Святий Боже". 

Цей гимн відноситься до трьох Божих Осіб: Отця, Сина і Свя

того Духа і тому називається гимн Трисвятого. 

При кінці Трисвятого священик відходить за престіл і 

звідси .благословить народ, накликаючи людей до уваги: '•Ува

га, Мир усім, nремудрість, Увага". Це благословення є всту

пом до читання Св. Письма: Апостола і Євангелії, найважні

шої частини Літургії Оглашенних. 

Апостол - це вибраний уступ із посланій св. Апостода 

Павла або інших Апостолів чи Старого Заповіту. його читає 

півець або хто інший із церковної прислуги. Читання Апостола 

містять паучення про християнське життя. 

Переходом між читанням Апостола і Євангелії є спів "Ал

лилуя", під час якого священик обкаджує престід, іконостас 

і людей у той сам спосіб, як на початку Служби Божої. 

Перед читанням Св. Євангелії священик відмовляє потиху 

t<оротку молитву, в якій прохає в Господа небесного світла 
для зрозуміння слів Св. Євангелії, опісля ж, звернувшись до 

народу, читає призначений на даний день уступ Св. Євангелії. 

Читання Св. Євангелії є найбільш урочистою хвилиною Літур

гії Оглашенних. Тому люди вислухують Св. Євангелію стоячи, 

а церковна прислуга тримає свічки на знак, що слова Св. Єван

гелії просвічують наш розум. Із поважання й любови до на

уки Христа в св. Євангелії зродився звичай цілувати св. Єван
гелію після читання її уступів. Таке саме значення має також 
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The third antiphon is followed Ьу the Little Entrance 
with the Book of Gospels. The priest takes the Book of Gospels 
from the altar, walks around the altar to finally stand before 
the iconostas. Не is preceded Ьу the candle-bearers, acolytes, 
or deacons carrying the censor. The Book of Gospels is sym
bolic of J esus Christ the Heavenly Teacher. The priest sings, 
"Wisdom! Let us arise !" which indicates that we must accept 
the teaching of the Holy Gospels vvillingly апd \\'Їth humility 
of heart. 

This is followed Ьу the singing of the Troparions and 
Kondakions for the day, Sunday, or feast day while the 
priest prays quietly, asking God to accept the praise and 
petitions which he is bringing before Him іп the паmе of 
the people. 

The priest then sings the Glorificatioп of the Holy Trinity 
and the people respond Ьу singing the Trisagion Hymn (Sviaty 
Bozhe) in hoпor of the Holy Trinity. 

At the end of the Trisagion the priest goes to the back 
of the altar where he blesses the people and sings, "Let tts 
Ье attentive, Реасе to all, Wisdom, Let us Ье attentive". This 
blessing is the introduction leading up to the reading from 
the Holy Scriptures, that is, the Epistle and the Gospel, which 
is the most important part of the Liturgy of the Catechumeпs. 

The Epistle is а selected passage from the epistles of St. 
Paul or of some other Apostle. lt is usually suпg Ьу the cantor 
or deacon and contains instructions on the christian life. 

The singing of the Gospel is separated from the singing 
of the Epistle Ьу the singing of the "Alleluia''. During the 
Alleluia the priest incenses the altar, the iconostas, and the 
faithful in the same manner as at the beginning of Mass. 

The reading of the Gospel is preceded Ьу а short secret 
prayer in which the priest asks God for heavenly light and 
understanding duriпg the reading itself. Since the Reading of 
the Gospel is the most solemn moment of the Liturgy of the 
Catechumens, the congregation stands at attention, and the 
servers hold lighted candles which symbolize the enlightening 
of our minds while the gospel is being read. As а mark of 
respect and veneration for the teachings of Christ the Book 
of Gospels is kissed at the conclusion of the readings. The 
same mark of veneration is shown during the Little Entrance 
and when the Book of Gospels is placed on the tetrapod. 
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Читання св. Єванrепії на Службі Божій 

Reading of the Gospel at Mass 

Іtілування св. Євангеаїі під час Ма.'ІUГо Нходу, або ко.ш1: св. 

Євангелія виложена на тетраподі. 

Після читання св. Євангелії йде звичайно nроnовідь, себто 

пояснення св. Євангелії. Звичай проповіді після читання св. 

Письма походить ще з апостольських часів. 

Єктенія, що йде пісJІЯ читання св. Євангелії та проповіді 

називається сугуба €tпенія, або nриліжна. Назива€ться вона 

так тому, бо на прохання ті€Ї єктенії вірні відповідають по

трійним "Господи помилуй". У цій єктенії є прохання за цер

ковні власті, духовенство, державну владу, за тих усіх, що 

служать і служили в даній церкві і за всіх християн, що ма

ють правдиву віру. Слово "nравославні християни" означає 

не тих християн, що відлучилися від Католицької Церкви, себ

то нез'єдинених чи протестантів, але якраз вірних Като.лицької 

Церкви, бо тільки в Католицькій Церкві можна бути справді 

православним християнином. Правос.1авні християни - це отже 

ті християни-като.1ики, що визнають правдиву Христову віру 
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На початку niтyprii вірних свJПЦеиик розrортає Ілитон 

The Antimension is placed on every altar where Mass is said 
in the Eastern rite 

А sermon usually follo\\"S the 1·eadiпg of the gospel. The 
custom of inteгpretiпg the gospel cl ш·ing tl1e sе1·шон comes 
ft·oш apostolic tiтes. 

The Divine Litu1·gy p1·oceeds \\·ith the Impetrative Litany 
which 1·eceives its nате fгош the fact that the геsропsе "Loгd 
have теrсу !" to each petition is таdе tht·ee times. This lit~пy 
incl udes petitions fo1· those іп spiritual authoгity, fo1· tl1e 
clergy, state, all those who at·e seгving ог have set·\'ed іп that 
particulaг church, and fог all Christiaпs \\·l1o possess tl1e tгue 
faith. The \\'Ol'ds "orthodox Christians" does поt гcf'ct· to t!1osc 
Chгistians \\'ho have separated fгот the Chш·ch, sнch as 
Protestants and Schisтatics, but t·efers to those faitl1ful \\"llo 
hold to the true Church of Christ. Orthodox Christians, then, 
is the terт applied to all follo\vers of the Church founded Ьу 
Christ and headed Ьу the Роре of Rоте. It is а terт \vl1ich 
is соттоn in the liturgical services of all the various 1·ites 
in the Catholic Church. 

The Litany of the Catechumens concludes the Lituгgy of 
the Catechuтens. This litany is а prayer fог those \'-:ho ал: 
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під проводом Найвищого Пастиря Христової Церкви, Рим

ського Папи. 

Літургія Оглашенних закінчується Єктенією за Оглашен

них. Св. Церква приписує молитися за тих, що ще не охре

щені (отже "оглашенні"), щоб вони могли доступити ~1аски 
св. Тайни Хрещення і стали членами Христової Церкви. І в 

наших часах на місійних теренах є багато Оглашенних, що 

ще не приймили св. Тайни Хрещення, а навіть є багато нехр(

щених по християнських родинах. А вже найбільше є таких, 

що хоч і охрещені, то однак часто живуть як погани чи такі, 

що не мають віри. Отже і за них каже нам св. Церква моли

тися на Службі Божій. 

На закінчення Літургії Оглашенних священик закJІИЮlЕ, 

щоб Оглашенні вийшли з церкви. І в старину в цей момент 

неохрещені мусіли опустити церкву. Сьогодні видалення з цер

кви Оглашенних уже не практикується, бо Оглашенних як 

окремого стану вже немає. Однак, і сьогодні вірні повинні 

видалювати із храму своєї душі всякий гріх, бо кожна люд

ська душа, згідно зі словами св. Письма, є живим храмом 

Бога. 

Коли Служба Божа відправляється за померлих, то перед 

єктенією за Оглашенних священик додає ш.е окрему Єктенію 

за померлих. У цій Єктенії прохаємо Бога, щоби був мило

сердний для провин померлих людей та дарував їм небесне 

щастя. 

4) ЛІТУРГІЯ ВІРНИХ 

Літургія Вірних - це остання і найважніша частина Служ

би Божої. Вона називається інакше "літургія жертви" тому, 

що на ній довершується євхаристійне освячення. Тим якраз 

Літургія вірних відрізняється від Літургії Оглашенних, яку 

називають "літургією слова" тому, що її ціллю є Боже слово, 

проповідане через читання Апостола, св. Євангелії та пропо

відь священика. 

Першою складовою частиною Літургії Вірних є Єктенія 

Вірних, що починається відразу після видалення з церкви 

Оглашенних. Священик закликує: "Всі вірні, щераз і щераз 

у мирі помолімен до Господа". На єктенії Вірних є дві тихі 

молитви священика, в яких він прохає Господа прийняти мо

литви, прохання й безкровну жертву від нього й усіх вірних. 

На знак, що тепер має початися безкровна жертва Нового 

92 



not baptised and ,\·ho llaYe поt become membe1·s of the 
Christian Church. :маnу such catechumens can Ье fouпd in 
the world today, but \Vhat а pity it is to find uпbaptised 

members within Christiaп families. Even amoпgst the baptised 
there are many who live like pagans. It is for tl1ese tl1at 
the Church ргауs fot· especially ів the Litaпy of the Cate
chumens. 

At the end of tl1e litany tl1e catechumeпs аге asked to 
leave the church, "Catechumeпs depaгt !... Let none of the 
catechumens гemain !" Altl1ough in eat·ly Chr·istian times 
tl1e catechumens \Vet·e forced to leave the chuгch, this pt·actice 
is not obseгved today. Christians should cleanse the temple 
of theiг souls fr·om sіп, for indeed evet·y soul is а temple 
of God. 

In Masses fot· the dead there is а Litany for the Dead 
which is sung immediately befor·e the Litaпy of the Catechu
mens. The Litany for· the Dead asks God to Ье merciful uроп 
the sins of the dead and to grant theш heaveпly happiпess. 

4) ТНЕ LITURGY OF ТНЕ FAITHFUL 

The Liturgy of the Faithful is the last and most impo1'tant 
clivision of the Mass. It is sometimes called the Liturgy of 
Sacrifice because it contains the eucharistic consecгatioп. lt 
is the element of sac1ifice \\·hich distingнishes the Littн·gy of 
the Faithful from the LituJ.·gy of the Catechumeпs \vhich is 
the Liturgy of the word, that is, the pt·eaching of God's woгd 
tlнough the reading of Holy Scriptut·es (Epistle апd Gospels). 

The Liturgy of the Faithful Ьеgіпs imrnediately after the 
exclusion of the catecl1umens "·ith tl1c Litany of the Faithful, 
•• All we faithful, again and аgаіп ів ре асе let нs pray to 
the Lord." The Litany of the Faithful has t'''O secret pt·ayet·s 
said Ьу the priest in \vhich he asks God to accept the pt·ayeгs, 
petitions, and eucharistic sacrifice from himself апd all the 
faithful. At the beginning of the Litany of Faithful the priest 
unfolds the corporal upon the altat· to indicate that the 
eucharistic sacrifice has begun. The Holy Gifts are to Ье 

placed on the white linen cot·poral. 
The moment has now arrived fot· оне of the most solemn 

1·ites of the Divine Litu1·gy called the Great Entrance. This 
is the procession during which the Holy Gifts are transferred 
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ВеШІиий Вхід зі св. Дарами 

The Great Entrance with the НоІу Gifts 

Заповіту, священик на початку Літургії Вірних розгортає на 

престолі ілитон. Це біла хустина, на якій мають спочити св. 

Дари. 

Тепер приходить один із найбільш торжественних обря

дів Служби Божої, який має назву Великого Входу "Великий 

Вход" - це торжественне перенесення св. Дарів із проскоми

дійника на престіл. До того о.бряду священик приготовляє 

себе довшою молитвою, яку відмовляє з піднссени~н,І вгогу 

руками. У цій молитві прохає Ісуса Христа, свого І Ісрвосвя

щеника, щоб дав йому ласку в чистоті серця і без гріха при

нести Безкровну Жертву. При кінці тієї, г."Іибокої змістом :vю

дитви священик тричі поклоняється перед св. престолом. 

Під час молитви священика вірні співають "Херувимську 

пісню". Називається вона так тому, що в цій пісні християн, 

приявних на Службі Божій, порівнюється до ангелів-херуви

мів. Херувими стоять у небі перед Божим троном і співають 

Богові вічну пісню слави. Іх приклад повинні наслідувати 

вірні на землі, коли є приявні на безкровній Жертві Служби 
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Великий Вхі~ на Архнєрейській Службі Божій 

The Great Entrance at а Pontifical Mass 

fгош the prothesis ( little side altю·) to tl1e altю1• The p1·iest 
ргсрагеs fог this Ьу readiпg а longee ргауеr \\'ith haпds 

exteпded. Іл this ргауег the priest asks Chгist, the A1·chpгiest, 
to gтant him tl1e gтасе of offeriпg the eucharistic sacrifice 
"'ith а pure heart and \\·ithout sin. At tl1e епd of this subliшe 
рrауег the priest шakes th1·ee deep bo\\·s before the a.ltaг. 

Duriпg this реауе1· the choi1· sings the Cherubic Hymn. 
It is called so because іп it the Christiaпs assisting at Ma.ss 
are compared to the Angels-Cherubim. The Cherubim staпd 
before the throпe of God a.nd siпg Him а.п eteгnal раеоп of 
p1·aise. The example of the Cheгubim should Ье followed Ьу 
all Christians \\'hen p1·esent at the eucl1a1·istic sacrifice. At 
this moment the faithful should thro"' off all \\'Ordly care. 

The ргосеssіоп "·ith the Holy Gifts fгom the pгothesis 
to the altar is preceded Ьу the incensing of the altar, icoпo

stas, faithful, and the prothesis. The priest is assisted in the 
procession Ьу the co-celebrants, deacons, acolytes, and servers 
who proceed before him. The priest, takiпg the Holy Gifts 
from the prothesis, goes th1·ough the deacoп's door and pauses 
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Божої в церкві. Вірні повинні в цей момент відкинути всяку 

земну журбу. 

Переное св. Дарів із проскомидійника на св. престі.п попе

реджує обряд кадження св. престолу, іконостасу, людей і про

скомидійника. Зі священиком бере участь у переносі св. Дарів 

уся церковна прислуга: пристоящі, диякони, аколіти і т. д. 

Священик бере св. Дари з проскомидійника в обидві руки і 

в супроводі церковної прислуги виходить через дияконські 

двері перед іконостас. Під час того згадує він вищі церковні 

власті (Папу, митрополита, єпископів), нижче духовенство, 

державні власті, основників і добродіїв церкви та, вкінці, всіх 

тих, що приявні в церкві. Тут знову приходить слово: "право

славні християни", яке має те саме значення, що його ми вже 

вище згадали. 

Коли священик складає св. Дари на престолі, вірні співа

ють закінчення Херувимської пісні, в нкій Христос названий 

царем усіх людей. 

По Великому Вході слідує Єктенія просительна ( благаль
на). На прохання тієї Єктенії вірні відповідають молитовцею: 

"Подай, Господи". У цій Єктенії прохаємо Бога, щоб дав нам 

цілий день і ціле життя провести в спокою, без гріха, в по

куті за давніші гріхи, головно ж щоб ми мали добру, христи

янську смерть, а по смерті щоб не боя.пися Божого суду. В тій 

цілі благаємо Бога, щоб дав нам Ангела-Хоронителя на до

розі нашого життя та всі ті ласки, що нам потрібні для на

шої душі. На просительній Єктенії священик мо.питься в тихій 

молитві, щоби Бог зволив прийняти жертвування св. Дарів 

та зіслав на них Свого Святого Духа. 
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momentarily before the royal doors of the iconostas. During 
the procession he mentions the names of the роре, metropol
itan, bishop, and also remembers the clergy, authorites of 
state, the founders and benefactors of the church, and all 
the faithful present in the church. The words "orthodox 
Christians'' again appears in this part of the liturgy and 
have only that significance \Vhich is prescribed to them Ьу 
the true Church. 

After the incensing of the Holy Gifts on the altar the 
faithful conclude the singing of the Cherubic Hymn, " ... that 
we may receive the King of the universe, borne aloft Ьу 

armies of unseen angels. Alleluia! Alleluia! Alleluia !" 
The Great Entrance is followed Ьу the Litany of Sup

plication. The response to the petitions of this litany is, "Grant 
this, О Lord !" The petitions are for реасе during the day 
and during our lives, for sinless lives in the spirit of penance 
for former sins, for а holy death and the desire to approach 
God's judgment after death fearlessly. As aids God is asked 
to give us а Guardian Angel on the road of life and all the 
graces necessary for the salvation of our souls. During the 
Litany of Supplication the priest prays secretly, asking God 
to accept the sacrifice of the Holy Gifts and to send His Holy 
Spirit upon them. 

At the conclusion of the Litany of Supplication the priest 
blesses the people and calls for mutual love amongst them, 
"Let us love one another ... " The. priest then kisses the Holy 

КадJКенвs воздуху 

lncensing of the aer 

Літурrі~а 'Ч. ІІ - 7 

"Вір'10 в є~иоrо Bora •.. " 
The creed 
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На закінчення просительної Єктенії священик мирствує 

(благословить) людей та закликає їх до взаємної християн

ської любови: ''Любім один одного ... ". Опісля священик цілує 
св. Дари і св. престіл. Цей обряд називається поцілунком ми

ру. Він означає, що між християнами повинна панувати згода 

й любов, а джерелом тієї любови є Христос, якого символом 

є св. Дари і св. престіл. Коли Службу Божу відправляє більше 

число священиків, то вони на цьому місці цілують себе в ра

мена. Колись у перших віках християнства на цьому місці вір

ні поздоровляпи себе взаємно, перепрошували один одного 

за провини й образи та на знак примирення цілува~1и себе 

взаємно. 

З поцілунком миру лучиться безпосередньо Визнання віри 

(Символ віри). Це є короткий збір найважніших правд хри

стиянської віри, що починається словами: "Вірую в одного 

Бога ••• ". Під час "Вірую" священик відкриває св. Дари та під
носить угору те покривало ("воздух"), яким дотепер св. Дари 

були накриті. Через ціле "Вірую" священик держить перед 

собою згадане покривало на знак, що правди християнської 

віри є глибокі, незрозумілі для нашого обмеженого розуму 

та сповиті Божою тайною. Тому конечно потрібна чеснота 

християнської віри. Вона потрібна між іншими і на Службі 

Божій, на якій довершується незбагнута для нашого розуму 

тайна євхаристійного освячення Дарів. 

По визнанню віри приходить найважніша хвилина ці.1ої 

Служби Божої: євхаристійне освячення Дарів, себто чудесна 

переміна хліба й вина в Найсвятіше Тіло та Найдорожчу Кров 

Ісуса Христа. Священик накликає, щоб усі вірні були уважні 

і в Божому страсі готовили своє серце на хвилину євхаристій

ної жертви. Далі закликає, щоб піднесли свої серця вгору, до 

Бога і дякували Богові за його великі ласки. На це вірні від

повідають, що направду Бог заслугує на хвалу, поклін і вдяч

ність від людей. 

Зближаючися до самого акту євхаристійного освячення 

священик у тихій молитві згадує перед Богом усі його добро

дійства й ласки, за які люди не в силі віддати Богові належну 

вдячність. Зокрема згадує священик на добродійство сотво

рення та відкуплення людського роду. Тому ця молитва свя

щеника називається благодарственною молитвою. При її кінці 

священик голосно закликає людей, щоб вони лучилися з ан

гельськими хорами і співали Богові "переможну пісню". 
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Gifts and the alta1·. This rite is kno,vn as the kiss of реасе. 
This signifies the true christian charity which is to Ье fouпd 
amongst all Christians and originates in the love of Christ 
Whose symbols, the Holy Gifts, are now on the altar. When 
there are other priests present who are concelebrating or as
sisting at the altar, they give each other the kiss of реасе Ьу 
touching one another's shoulders with their lips. The rite 
of the kiss of реасе arose from the custom of the early 
Christians who greeted each other this way at this point of 
the Mass in mutual apology for any faults о1· affronts which 
may have been committed. 

The kiss of реасе is immediately connected with the 
Profession of Faith (The Creed). This is а short collection of 
the most important tenets or beliefs of the christian faith, 
"І believe in one God, the Father Almighty ... " While the 
Creed is being recited the priest uncovers the Holy Gifts and 
raises the aer or veil. The veil is held aloft during the whole 
of the Creed to denote that the truths of the christian faith 
are deep and sublime, and that the mysteries of our faith 
are beyond the understanding of our finite minds. This is why 
the virtue of christian faith is so important and necessary. 
Above all, this theological virtue of faith is most necessary 
during the Divine Liturgy for the mystery of the eucharistic 
sacrifice is unfathomable to human understanding. 

The most important moment of the Mass is now at hand 
- the Eucharistic Consecration of the Holy Gifts, that is, the 
miraculous changing of the bread and wine into the Most 
Precious Blood and Most Sacred Body of J esus Christ. This 
most important part is called the Canon of the Mass. The 
priest invites the faithful to attend the consummation of the 
sacrament with the words, "Let us stand well, let us stand 
with fear, let us Ье ready to offer in реасе the holy oblation.'' 
The faithful are asked to lift up their hearts, to give thanks 
to the Lord, and to bow before the consubstantial and un
divided Trinity. The secret prayer before the consecration is 
known as ·the Preface or Prayer of Thanksgiving. The priest 
gives thanks and praise to God fo1· His many goodnesses and 
mercies, for His acts of creation and the redemption of man
kind. The priest invites the people to express their thanks 
Ьу, "Singing, vociferating, and proclaiming the triumphal 
hymn!" 
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Євхаристійне освnеиив св. Дарів 

The Eucharistic consecration of the НоІу Gifts 

Тоді народ співає Серафимську пісню: "Святий, святий, 

святий Господь небесних сил. Небо і земля є повні Твоєї сла

ви. Слава Тобі на висотах. Благословенний Той, що йде в ім'я 

Господа. Слава (осанна) йому на висотах". Ці слова відно

сяться до Ісуса Христа, що якраз тепер приходить із неба 

в невидимий спосіб і силою євхаристшного освячення прий

має види хліба й вина, щоб жертвуватися небесному Отцеві 

за всіх людей. 
€вхаристІйне освячення Дарів довершується тими самими 

словами, що їх проказав Ісус Христос на першій Службі Бо

жій, себто на Тайній Вечері. Священик повторяє ті Христові 

слова: "Прийміть і їджте, це є Моє Тіло, що за вас жертву

ється на відпущення гріхів" та "Пийте з неї (чаші) всі, це є 

Моя Кров, яка за вас і за багатьох проливається на відпущен

ня 11J)Іхів". Народ відповідає в глибокій вірі: "Амінь". Опісля 

священик підносить освячені Дари вгору і кличе: "Ми прино

симо Тобі, що Твоє, за всіх і за вся". Це означає, що освячені 

Дари не є людською власністю, але Божою. Сам Богачоловік 

Ісус Христос є вже приявний у Святих Дарах як жертва Бо

гові за ціле грішне людство та за всі його потреби. 

Безпосередньо після освячення Дарів священик призиває 

Святого Духа, щоб Він прийшов на Святі Дари і що.б Святі 
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"Це є моє Тіпо ..• " 
"Це є мои Кров ..• " 

"This is my body ... " 
"This is my blood •• " 

The people respond Ьу singing the Hymn of the Sera
phim, "Holy, holy, holy is the Lord Sabaoth (Lord of hosts 
and powers). Heaven and earth are full of Thy glory! Ho
sanna (Glory) in the highest! Blessed is he who comes in 
the name of the Lord. Hosanna in the highest !'' These words 
refer to J esus Christ Who is about to come from Heaven in 
the visible form of bread and wine throнgh the power of the 
eucharistic consecration in order to sacrifice Himself to the 
Heavenly Father for all mankind. 

The priest then utters the words in which Christ instituted 
the Sacrament of the Eucharist, which is the greatest monu
ment of God's supreme love for men: "Take, eat: THIS _lS 
МУ BODY which is broken for you for the remission of sins''; 
and "Drink of this, all of you: THIS IS МУ BLOOD of the 
New Testament, which is shed for you and for many for the 
remission of sins." The congregation replies with deep faith, 
"Amen". The priest then elevates the consecrated Gifts (the 
paten and chalice) and sings, "W е offer Thee Thine own, of 
what is Thine own, in all and for the sake of all." This means 
that the consecгated Gifts are not the prope1ty of humanity 
but belong to God. 

The faithful, taking up the priest's words, chant, "We 
praise Thee, we bless Thee, \Уе give thanks to Thee, О Lord, 
and we pray to Thee, О our God." The priest, meanwhile, 
invokes the НоІу Ghost (Epiclesis) to descend upon the con-
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.L(ари вийшли на душевне добро всім тим, які будуть їх прий

мати у св. Причастю. Це призивання Св. Духа на св. Дари 

називається з грецького молитвою єnиклези. І Іід час тіЕї мо

литви народ співає "Ми Тобі співаємо, :wи Тебе благослови:\ю, 

ми Тобі дякуємо і мшІимось до Теб~, наш Боже". 

Тому що Христова жертва є "за всіх і за неп", себто за всіх 

людей і за всі потреби людей, священик зараз по освяченні 

Дарів споминає цілий ряд осіб та потреб, за які він в імені 

св. Церкви приносить євхаристійну жертву. Цн частина с.-rуж

би Божої називається Євхаристійне nоминання. Тут священик 

найперше згадує Святих, що вже в небі, щоб вони у небі мо

лилися за тих, що ще живуть на землі, ОпісJrя згадує свяще

ник тих, які Іnомерли в надії на вічне життя, щоби Бог прий

мив їх до неба. Вкінці згадує священик цілий ряд живучих 

людей, щоб на них Бог ліслав свої ласки. 

З тієї потрійної кляси осіб (Святих, померлих і живих), 

що їх згадує священик після освячення Дарів, вирізнює він 

"Преложив Духом Твоїм СвJІ'І'Им" 

"Changing them Ьу Thy НоІу Ghost'1 
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secrated Gifts for the spiritual good of all who are to receive 
them. 

Since Christ's sacrifice is "for all and all things'', that is, 
for all people and their needs, the priest reads the Prayer of 
lntercession. Here he commemorates the members of the 
Church in whose behalf the consecrated elements have been 
offered. The priest commemorates the Saints in heaven and 
asks their intercession for the living; the dead who passed 
а "тау in the hope of eternal life; and asks God 's grace upon 
the living. 

The priest prays for the above three classes of persons 
secretly, but sings the commemoration of the spiritual hie
rarchy and the Blessed Virgin Mary aloud. The congregation 
responds with the Hirmos (ode) in honor of Mary, "It is 
very meet to bless thee, the Theotokos (Godbearing) ... " or 

ІС 

Nl 

ХС 

КА 

Прн•аС'І'JІ св.ащеннка 

The priest's communion 
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Преч. Діву Марію та найвищу церковну єрахію, бо їх згадує 

вголос, перериваючи свою тиху молитву. Коли священик зга

дує уголос Преч. Діву Марію, народ співає на її честь пісню: 

"Направду достойно є Тебе славити ... " або іншу марійську 
пісню. Коли ж приходить згадка на Папу та єпископів, народ 

відповідає: "[ всіх і вся", це значить просить Бога, щоби бла

гословив і дарив своїми ласками всіх людей, різного віку, 

різного полу (статі) з їх різними потребами, душевними і ті

лесними. 

Ряд євхаристійних поминань закінчує священик благосло

венням зібраного в церкві народу, якому бажає, щоб Хри

стове милосердя було завжди з ними всіми. На це народ від

повідає священикові, щоб те саме Боже милосердя було і 

"з його духом", себто щоби Бог благословив священика 

своїми ласками в його гідності, уряді і праці як священика. 

Тепер приходять прохання, молитви й обряди, які мають 

приготовити вірних до прийняття освячених Дарів. Ця частина 

Служби Божої і Літургії Вірних називається Євхаристійним 

жертвоспоживанням або Св. Причастям. 

Найперше священик із народом проказують просительну 

Єктенію того самого змісту, що і перед євхаристійним освя

ченням. В окремій тихій молитві тієї просительної єктенії свя

щеник молиться за те, щоб і він і всі вірні могли гідно прий

няти освячені Дари і щоб св. Причастя Тіла і Крови Христової 

вийшло на користь, а не на осу дження причасників. 

Прохання просительної Єктенії закінчує молитва: "Отче 

наш". її священик відмовляє з піднесеними вгору руками, а 

ввесь народ співає чи проказує її вголос. Молитва "Отче наш" 

називається "Господньою молитвою", бо її навчив людей сам 

Господь Ісус Христос. У цій молитві зібрані прохання за най

важніші потреби душі й тіла людини. І коли християни мо

литвою "Отче наш" зачинають свій обід чи вечерю, то тим 

більше належиться, щоби перед прийняттям божественного 

корму в св. Причастю вони відмовили Господню молитву. 

Безпосередньо перед св. Причастнм священик закликає 

вірних нахилити свої голови перед Господом: "Приклоніть 

ваші голови перед Господом". Це означає, що до св. При

частя маємо приступати з покорою й підчиненням Божій волі. 

На знак тієї покори перед Господом священик перед св. пре

столом робить тричі поклін і проказує потиху митареву мо

литву: "Боже, будь мені милосердний ... ". Тоді священик при-
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its substitute. When the Роре or bishops аге commemorated 
the congregation (populace) replies with, "Re1nember all men 
and women." This response is а petition for God's graces and 
mercies fo1· all people, no matter of \\тhat sex, age, material 
or spiritual needs. 

The priest concludes the ргауег of intercessioн or com
memoration with а blessing upon all the people in the chuгch, 
asking that the mercy of God Ье always with them. The 
people reply with, "And with thy spirit." In this manner the 
people ask God to bless the priest with the graces necessary 
to the functioning of his office, work, and dignity. 

The preparation of the faithful for НоІу Communion 
follows. The priest sings the Litany of lntercession which is 
similar in content to the prayers before the coпsecration. In 
а secret prayer the priest prays, for himself and the faithful, 
that the Sacament of the Eucharist may Ье worthily received 
for the spiritual good and not the condemnation of the con1-
municants. 

The Litany of Intercession is concluded with the singing 
of the Our Father. The priest recites the Our Father with 
hands extended. The Our Father is called the Lord's Рrауег 
because it was composed Ьу Christ Himself. The Our Father 
contains first the praise of God, and then petitions which can 
satisfy all the spiritual and material needs of а human being. 
When the Our Father is recited before meals, it is all the 
more proper to recite it before receiving the heavenly suste
nance of Holy Communion. 

The Our Father is immediately followed Ьу the lnclina
tion with the priest singing, "Bow down your heads to the 
Lord." This meaпs that we should receive Holy Communion 
with humility and submission to the \viii of God. То mark 
tl1is humility the priest makes three Ьо\\тs before the altar 
while saying the words, "О God, Ье merciful to me а sinner !" 
After the fraction or the breaking of the priest's host (Lamb) 
into four pieces the priest communicates Ьу first taking а 

portion of the holy Bread and then Ьу drinking from the 
holy chalice. The priest's communion is preceded Ьу the 
prayer, "І believe, О Lord, and І confess ... " 

The priest then proceeds to distribute Holy Communion 
to the faithful. Не does this Ьу dropping all the consecrated 
particles, which have been up to this point resting on the 
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ПрИ'Іас'І'JІ вірних 

Communion of the faithful 

чащається найперше Тіла Господнього, опісля причащається 

з чаші Господньої Крови. Перед св. Причастнм відмовляє він 

молитву: "Я вірю, Господи, і визнаю ... ". 

Запричастившись священик згортає до чаші з Пресв. 

Кров'ю частинки освяченого Хліба, обертається до людей з 

освяченими Дарами і кличе: ''Приступіть у Божому страсі та 

з вірою". Тоді йде обряд розділювання Св. Причастя. Свяще

ник проводить тим, що приступають до Св. Причастя молитву: 

.. Я вірю, Господи ... ". В цій молитві висловлені почування віри 
в Господа, покори перед Ним та надії на його милосердя. 

Згадується в цій мо.питві нещасливий апостол Христовий Юда, 

що поцілунком зрадив Спасителя, як також один із розбій

ників, що був за свої гріхи розп'ятий, але жалував за свої 

беззаконня перед розп'ятим Христом і дістав від Нього про

щення в останній хвилині свого життя. Юда є відстрашаючим 

прикладом нерозкаяного грішника, а навернений розбійник є 

прикладом, який добрий і милосердний Христос для всіх тих, 

що навертаються зі своїх гріхів і покутують за них. Якраз 

Св. Причастя є наглядним доказом цього великого Божого 

милосердя й любови для нас грішних, але розкаяних людей. 

Святе Причастя розділює священик ложечкою, при чому 

проказує слова: "Причаща€ться слуга (раб) Божий ... на про-
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ПереиесеІІІІJІ освnеннх Дарі• на Просво~а~яійвнк 

Transfer of the Blнsed Sacrament to the prothesis 

paten, into the chalice containing the Most Precious Blood. 
The priest then turns to the people with the consecrated Gifts 
and sings, .. Approach with fear of God, with faith, and with 
love !" The priest then leads the faithful receiving Holy Com
munion in the same preparatory prayer he has just recited 
for himself, "І believe, О Lord, апd І confess ... " This beautiful 
prayer expresses faith in the Lord, humility and hope in His 
mercy. It continues with " ... for І will not betray Thee with 
а kiss, as did Judas; but as the Thief І confess Thee: re
member me, О Lord, in Thy kingdom !" Holy Communion is 
an outstanding example of Christ's mercy towards the sinner 
who has repented. 

Holy Communion is distributed Ьу the priest with the 
aid of а golden spoon. The receiver should open his mouth 
wide without extending the tongue, head well back, and 
should never attempt to clutch or suck the spoon. In this 
manner the priest can tilt the communion particle into the 
communicant's mouth freely and easily. As the priest ар-
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щення всіх своїх гріхів та на вічне життя". У цих словах ви

сказані два діяння Св Причастя, себто: очищення душі від 

гріховного бруду та забезпечення вічного життя через євха

ристійні ласки. 

Після розділення Св. Причастя між вірних священик бла
гословить їх Найсв. Тайнами, кажучи: "Спаси, Господи, Твій 

народ і благослови Твоє насліддя". На це благословення на

род відповідає гарною піснею, в якій дякує Богові за правди
ве світло і правдиву віру. 

Опісля останки освячених Дарів священик переносить на 

проскомидійник, на якому їх він приготовлнв у чині Проско

мидії. При кінці Служби Божої ці останки споживає священик 

або диякон, що з ним священик відправляє Службу Божу. 

Тепер слідує остання частина Літургії Вірних і цілої Служ

би Божої, що називається "благодаренням". І священик і вірні 

дякують Богові за ласку Св. Причастя. Вірні співають гарну 

пісню: "Нехай наповняться наші уста похвалою, Господи ... ". 
Ця пісня є подякою народу за "святі, Божі, безсмертні й жи

вотворні Тайни", що їх Бог дає в Св. Причастю. Знову ж 

священик дякує Богові за св. Причастя в окремій єктенії як 

також у тихій молитві. Там він іщераз дякує Господеві і від 

себе і в імені всіх людей за Святі Христові Дари та просить, 

щоб вони були охороною в життю, .бо тільки Бог є "нашим 

освяченням" і за це ми повинні віддавати йому славу, тепер 

завжди і навіки. 

При кінці Служби Божої священик виходить із святилища 

і перед іконостасом проказує т. зв. Заамвомну молитву. Ця 

назва означає, що цю молитву мовить священик із того місця, 

де читається Апостола і Св. Євангелію (амвон). Ця молитва 

є останнім актом похвали і подяки Богові за всі добродійства, 

як також кінцевим проханням, щоби Бог благословив свій 

народ, зберігав св. Церкву, дав мир для цілого світу і для 

всіх станів людей. На цю молитву вірні відповідають гимном: 

"Нехай буде благословенне Боже ім'я від сьогодні аж на 

віки". 

Вкінці священик востаннє благословить людей кажучи: 

"Нехай буде з вами благословення Господа .•• " і, віддавши сла
ву Христові перед св. престолом, звертається до людей і про

казує Отпуст. Отпуст - це закінчення Служби Божої в формі 

останньої згадки на Христа Чоловіколюбця, Преч. Діву Марію 

й інших Святих. Після Отпусту священик замикає Царські 
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proaches each communicant, he says, "The servant of God 
N ... receives the honorable and holy Body and Blood of Our 
Lord, God, and Savior Jesus Christ for the remission of his 
sins and for everlasting life.'' These words reflect the act of 
cleansing the soнl from the stain of sin and the guarantee of 
eternal life through the grace of the eucharist. 

One of the beauties of the Ukrainian rite is that at every 
Mass there is а benediction \vith the Blessed Sacrament. This 
benediction immediately follows Holy Communion. The priest 
with the Blessed Sacrament in his hands blesses the people 
saying, "Save Thy people, О Lord, and bless Thine inherit
ance." The people respond with, "We have seen the true 
light, we have received the Heavenly Spirit, \vorshipping the 
undivided Trinity which has saved us !" 

During this response the priest carries the Blessed Sacra
ment to the prothesis \vhere the ablutions will Ье made at the 
end of the Divine Liturgy. 

The priest ends the Mass with the Litany of Thanks
giving. In thanks for the grace of the Eucharist the people 
sing, "Let our mouths Ье filled with Thy praise, ... for Thy 
divine, holy, pure, immortal, heavenly, Iife-giving mysteries." 
This is followed Ьу the petitions of the Litany of Thanks
giving where the priest once again thanks God for the Holy 
Gifts and asks Him to make the Holy Gifts а means of 
protection and of our sanctification. 

Near the end of Mass the priest leaves the sanctuary 
to stand before the iconostas where he recites the Prayer 
Behind the Ambo. It receives this name because it is recited 
from the Ambo or the place where the Holy Gospel and the 
Epistle are read. This prayer is the last act of praise and 
thanks to God for all that Не has given us. It includes а peti
tion for blessings on His people, for the sanctification of the 
Church, and реасе to the world and all states of life. The 
congregation replies with the hymn, "Biessed Ье the name 
of the Lord, now and forever!" 

The priest then blesses the people for the last time, say
ing, "Мау the blessing of the Lord and His mercy Ье upon 
you ... " which is follo\ved immediately Ьу the Dismissal. The 
Dismissal ends the Mass with reference to Christ the Lover 
of Men, the Blessed Virgin Магу, and the Saints. After the 
Dismissal the priest closes the Royal Doors, leaves the altar, 
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Двері і відходить від престолу, щоб спожити останки освяче

них Дарів на проскомидійнику. Споживши Святі Дари й очи

стивши св. посуди, священик роздягається зі свюценних риз. 

Коли з недостачі часу чи з яких інших причин у церкві не

має торжественної (співаної) Служби Божої, то на її місці 

відправляється т. зв. читана Служба Божа. Це є та сама 

Служба Божа, з усіми її молитвами і Єктеніями, ті.1ьки без 

співу людей чи хору. 

Коли Службу Божу відправляє єпископ, то вона назива

ється "архиєрейська Служба Божа". На цій Службі Божій є 

деякі окремі обряди. На різних місцях Служби Божої єпископ 

благословить народ диюрtєм (двосвічником) або трикірієм 

(трисвічником). Також уживає єпископ при архиєрейсьюи 

Службі Божій мітру, жезл та єпископський хрест. Коли в 

Службі Божій приходить торжественна згадка Свт. Отця, ми

трополита та єпископів, (нпр. на сугубій Єктенії), тоді народ 

співає "Многая Літа". Те саме співається і на закінчення архи

єрейської Служби Божої. 

"Ти освичуєш тих, що уповають на Тебе ... " (заамвонна моJІНтва) 

Concluding prayer behind the Ambo 
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апd goes to the p1·otl1esis fог the ablutions. When the holy 
vessels have been pu1·ified, the priest removes the vestments 
used during the I-Ioly Liturgy. 

1t is customaгy fог the people to гemain in praye1· fo1· 
а short while after Mass for persona] intentions. On leaviпg 
the church they approach the tetгapod to kiss the holy cross 
апd ісоп, \\'hilc the priest kisses the altar. 

Wheп foe various reasoпs it is impossible to siпg the 
Diviпe Lituгgy ( Higl1 Mass), theп it is read ог гecited апd 

is kпоwп as Low Mass. Both Higl1 Mass апd Low Mass are 
exactly the same liturgy, haviпg the same litaпies апd prayers. 

When the Diviпe Liturgy is celebrated Ьу а bishop, it is 
called а Pontifical Mass. Such а Poпtifical Mass has its own 
additional rites and ceremonies. At certaiп parts of the Mass 
the bishop blesses the people with the double candle and the 
triple candle. During the Mass the Bishop wears the mitre, 
holds the pastoгal staff, and wears the pectoral cross. When 
the names of the Holy Father, Metropolitan, and Bishop are 
mentioned as іп the Impetrative Litany, the choir siпgs "For 
many years''. The "For many years'' response is also sung 
at the end of the Pontifical Mass. 

Обри~ на Архнєрейській Службі Божііі 

Ceremonies during а Pontifical Mass 
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"Под твою милость прнбіrаємо, Боrороднце Діво .•. " 

"Merclful Мother of God ... " 



РОЗДІЛ lV 

СВЯТІ МОЛИТВИ І ПР АКТИ КИ 

CHAPTER lV 

HOL У PRA YERS AND PRACTICES 



Люди зобов'язані почитати Бога не тІльки прилюдно, нпр. 

у церкві, разом із священиком і цілою церковною громадою, 

але також мають віддавати Богові честь і поклін у своєму 

приватному житті. Прилюдне богопачитання має свої форми 

в різних церковних богослужбах, між якими перше місце зай

має Служба Божа. Знову ж приватно почитаємо Бога через 

свої особисті молитви й побожні ~праtпики. 

Богопочитання поосібне (індивідуальне) є тоді, ко~1и ми 

почитаємо Бога в своїй хаті, або навіть і в церкві, але один

цем і в такій формі, яку ми самі собі накладаємо. Богослужби, 

що відправляються прилюдно в церкві, мають уже свої при

писані форми й обряди, зате особисті УІалитви і їх форма 

залежать від нашої волі. 

Між формами особистого богопачитання є багато таких, 

що приймилися загально між християнами, як нпр. Щоденні 

молитви ("Отче наш", "Богородице Діво'', "Вірую", "Под 

Твою милость" ітп.), Цер.ковні пісні та різні побожні моли

товні практики. Зміст різних молитов особистого богопачи

тання або взятий з різних частин церковних богос.'Іужб, або 

постав під його безпосереднім чи посереднім впливом. Св. 

Церква хоч не наказує, як мають виг.,-'Іядати форми приватно

го· богопочитання, однак похваляє й одобрює різні молитви 
й молитовні практики та заохочує до них вірних. Через наші 

приватні молитви й побожні практики виповняємо перед Бо

гом наш обов'язок, виявляти назверх нашу віру. 

1) ЩОДЕННІ МОЛИТВИ 

Щоденні молитви - це такі молитви, що їх за звичаєм, 

вірні відмовляють ранком, увечорі або в інших порах дня. 

Число чи порядок щоденних молитов не є усталений. їх зна

ходимо у збірниках молитов або молитовниках, виданих спе

ціяльно до приватного вжитку вірних. Найбільш знаними що

денними молитвами є Господня мшІитва, Богородице Діво, мо

литви до Пресв. Трійці, до Св. Духа, до Св. Ангелів та інших 

Святих. 

Господня молитва або ''Отче наш" - між усіми молитва

ми приватного богопачитання найбільше знана й уживана. 
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The faithful have the obligation of worshipping God 
publicly, as in church, and privately, as in their homes. Public 
\Vorship is expressed when the whole congregation assists at 
the many liturgical forms of the various church services; the. 
most important being the Divine Liturgy or the Mass. We 
\Vorship God privately when we pray and perfonn pious 
practices as individuals. 

lndividual worship of God may Ье practised in the home 
or even in church, but as individuals and in that form which 
we have chosen Ьу ourselves and of our free wills. 

Many private forms of prayer have been adopted Ьу 

Christians all over the world. Amongst such private foi·ms of 
prayer \vhich have been generally accepted are: Daily Prayers 
( Our Father, Hail Mary, Creed, Angel Guardian, etc.), Church 
Hymns and other Pious prayers and practices. Many, if not 
most, private prayers have originated directly or indirectly 
from the forms of public church services. The Church does 
not prescribe the form our private prayers should take, but 
encourages the use of various private prayers and practices 
which She has approved and authorized. Private prayer ful
fills our obligation of expressing ou1· faith and belief in God 
externally. 

1) DAIL У PRA YERS 

Daily Prayers are those which we are accustomed to say 
in the morning, evening, and various times of the day. The 
order or number of times these prayers are said are not pre
scribed Ьу the Church. These prayers may Ье quickly found 
in the collections of prayers of any of the various prayer 
books which have been published with ecclesiastical approval 
for the private use of the faithful. The prayers most com
monly used are: Our Father, Hail Mary, and prayers to the 
Trinity, to the Holy Ghost, to the Angels, and to the Saints. 

The Lord's Prayer or the Our Father is the best known 
and most widely used of all private forms of prayer. It 
occurs in almost all the divine services used in church. It 
was composed Ьу Our Lord Himself (Luke: 11, 1). It is а 
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Зрештою, Господня молитва приходить на всіх майже цер

ковних богослужбах. Називається вона Господня тому, бо по

ходить від Господа нашого Ісуса Христа. Він сам навчив 11 

своїх Апостолів, коли вони просили Иого, щоб навчив їх мо

литися (Лук 11, 1 ). 
Молитва "Отче наш'' складається з сімох прохань, корот

ких, але повних змісту. В тих проханнях замикаються най

важніші потреби людського життя, і природного і надпри
родного. 

У вступних словах молитви відзиваємося до Бога слова

ми: "Отче наш", бо Бог є справді для нас усіх спільним Бать
ком. Він не тільки наш Творець і Пан, але добрий батько, 
що дбає про своїх дітей. Через Св. Тайну Хрещення ми стали 

його прибраними дітьми, із правом на небо, нашу батьків

щину. Ось тому додаємо до "Отче наш" слова: "що єси на 
небі". Це небо, де перебуває наш Отець, буде колись і нашим 

вічним місцем перебування. 

Першим проханням до нашого небесного Отця є: "Не

хай святиться Твоє Ім'я!". Це значить, що Божого Імени не 

вільно зневажати, а всі люди повинні вимовляти його з по

шаною. Друге прохання: "Нехай пр,ийде Твоє царство!" вказує 

на ціль нашого життя, якою є приналежність до Божого цар

ства, царства правди і ласки, до якого Бог покликав нас без 

нашої заслуги. Третє прохання: "Нехай буде Твоя воля!'' по

дає спосіб та дорогу, як треба людям доходити до Божого 

царства. Іншої дороги немає, тільки дорога сповнення Божих 

заповідей і приказів, себто Божої волі. 

Дальше прохання Господньої молитви відноситься до по

треб нашого земного життя. У проханню: "Дай нам сьогодні 
наш насущний хліб" молимо Бога не тільки про сам хліб, але 

про всі потреби нашого тіла, бо хліб - це символ усього 

того, що потрібне нам для піддержання нашого життя і здо

ров'я. Опісля, в дальшому проханні, благаємо: "Прости нам 
нашІ провини так, як ми прощаємо тим, що перед нами про

винилися". Гріх - це довг наш перед Богом, і якщо б його 

нам не захотів простити Бог, то ми ніколи не ввійшли б до 
його царства. Та щоб ми могли осягнути Боже милосердя і 

прощення наших гріхів, мусимо бути милосердні і для наших 

ближніх. 

В останніх двох проханнях Господньої молитви благаємо 

Бога, щоб відвертав від нас небезпеку гріха. Слова: "Не дай 
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perfectly balanced prayer, for the first half consists of praise 
of God, and the second half is given over to petitions for 
things to Ье received. 

The Our Father consists of seven short petitions of praise 
and requests, each full of meaning. They include the most 
important material and spiritual needs of а human being. 

The prayer is introduced with the words, 'Our Father', 
for God is the Father of all (and) excluding none. Not only 
is Не the Lord and Creator of all creatures, but Не is the 
loving Father over all His children. Through the Sacrament 
of Baptism we have become His children with the right to 
heaven, our true fatherland. This is why we add the words, 
'Who art in Heaven', for heaven is God's home, and some day 
it will Ье our eternal home also. 

The first petition addressed to the Heavenly Father is, 
'Hallowed Ье Thy name'. This petition reveals our desire for 
God's name to Ье praised and glorified Ьу all men. The second, 
'Thy kingdom come', indicates that the aim and purpose of 
our lives is to become members of God's kingdom, а kingdom 
of truth and grace to which we have been called without any 
merit on our part. The third petition,. 'Thy will Ье done', 
shows us that one can reach God's kingdom Ьу submitting 
to His divine will as revealed in His commandments. 

After these statements of praise, humility, and submission, 
the prayer continues with formal petitions. 'Give us this day 
our daily bread', is not only а request for bread, but for all 
material sustenance, of which bread is the symbol. We con
tinue with, 'Forgive us our trespasses as we forgive those who 
trespass against us'. Sin is а debt before God. If God did not 
forgive us our sins, we would never Ье able to achieve heaven. 
If we wish God to Ье merciful to us Ьу forgiving us our sins, 
we must Ье merciful in the face of the trespasses of our 
neigh,bors. 

The last two petitions are requests asking God to protect 
us from the danger of sin. The words, 'Lead us · not into 
temptation', reveal that every temptation is an opportunity 
to sin or an occasion for sin. Temptation alone із not а 

sin, but without God's help we would easily succumb to 
temptation and so fall into sin. The last words, 'But deliver 
ua from evil', mean that only the grace of God can protect 
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"Да 6уяет воли твои, 
JІКО на не6есн н на земли" 

1'Thy will Ье done on earth as it is in heaven11 

нам попасти в спокусу" звертають увагу на нагоди до гріха, 

якими є кожна спокуса. Без Божої помочі ми можемо дуже 

легко піддатися спокусі до гріха. Тому в останньому прохан

ні молимо Бога: "визволи нас від злого". Тільки ласка Божа 

може нас захоронити перед дияволом, що є спричинником уся

кого зла та спокуси до злого. 

Як бачимо, Господня молитва містить у своїх коротких 

і ядерних проханнях усе те, про що ми повинні Бога просити. 

Тільки треба її мовити спокійно, зі зрозумінням і застановою. 

"Отче наш" - це найкраща молитва, тому не дивно, що вона 

стала щоденною молитвою християн. 

Друге місце після Господньої молитви займає в щоденних 

молитвах "Богородице Діво", себто молитва до Преч. Діви 

Марії. Ця молитва приходить також у церковних богослуж

бах. Як у Господній молитві ми звертаємося до нашого не

бесного Вітця, так у молитві "Богородице Діво" підносимо 

свої очі до нашої небесної Матері, Пресв. Богородиці, Заступ

ниці християн. 

Починаємо нашу молитву до Преч. Діви Марії, називаючи 

її "Богородицею" і "Дівою". У цих двох словах міститься все, 

що можемо найкращого і найдорожчого сказати про Марію. 

Вона є Матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, Богочоловіка, 
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Пресвитаи Воrородице 
спаси нас" 

"Most НоІу Mother save us" 

"Пресвитаи Тройце 
nомилуй нас, Госпо~" 

"Most НоІу Trinity have mercy 
on us" 

us from the devil who is the source of all temptatioв and 
evil ів the final aвalysis. 

If ове ргауs the Lot·d 's prayer \\'ith uпderstaвdiвg авd 

reflectioв, it is easy to see \vhy it is the most beautiful of all 
praye1~s. Tl1e short po\verful petitions iпclude eveгythiвg which 
should Ье said апd requested of God. This is why it is the 
most used daily ргауег. 

The Hail Mary, or ргауе1· to the Blessed Vігgіп 1\іагу, is 
next ів importaпce to the Our Father. This prayer, too, is 
found ів the texts of chuгch seгvices. 

In the Ukrainiaв rite this ргауе1· begiпs \\'Їth the \\'Ords, 
'О God-bearing Virgin'. These two \\'ords express the most 
beautiful thiвgs that can Ье said about Mary. She is at one 
авd the same time the Motheг of Оuг Loгd J esus Chгist, the 
God-man, авd the Immaculate Vігgів wl1o coвceived Chгist 

throнgh the роwсг of the Holy Ghost. The woгds, 'О God
beariвg Vігgів', cmbt·ace all the teachiвgs of the Chuгch 

аЬонt the Virgin M:ary. 
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а водночас є Непорочною Дівою, бо почала Ісуса Христа від 

Святого Духа. У словах "Богородице Діво" міститься ціла 

наука св. Церкви про Преч. Діву Марію. 

Опісля поздоровляємо Пр еч. Діву Марію словами: "Ра

дуйся, обрадованная Маріє, Господь з Тобою". Цими слова
ми привітав Преч. Діву Марію Архангел Гавриїл, коли звіщав 

Уй, що Вона має стати Матір'ю Спасителя світу. Слово "ра
дуйся" значить "вітай", "будь поздоровлена". Знову ж слово: 

"Обрадованная" значить "повна Божої ласІ<и", або благо

датна. Марія знайшла в Бога ласку і тому кажемо Уй з Архан

гелом: "Господь з Тобою". 

Дальші слова: "Благословенна Ти між жінІ<ами" підно

сять велику гідність Преч. Діви Марії. її одну з цілого жіно

чого роду Господь ви.брав на Матір Ісуса Христа. Тому Вона 

благословенна між жінками. Тими словами привітала Преч. 

Діву Марію св. Єлисавета, її тітка, коли Преч. Діва Марія, по 

зачаттю в своїм дівичім лоні Ісуса Христа, прийшла у відві

дини до св. Єлисавети. 

Від св. Єлисавети походять теж дальші слова: "І благо

словенний плід Твого лона". Ті слова повторяє св. Церква 

в молитві "Богородице Діво", щоби підкреслити, чому вона 

так величає Преч. Діву Марію. Причиною того є Ісус Христос, 

її Син, ''плід" її дівичого лона. Тому додає ще св. Церква 
кінцеві слова: "Бо ти народила Христа, Спасителя й ВідІ<упи

теля наших душ". Цими останніми словами визнаємо, що ве

личаємо Преч. Діву Марію не тільки тому, що Вона піднесена 

Богом до найбільшої. гідности Богоматеринства, але також 

тому, що через те стала Вона для нас причиною нашого спа

сіння. 

До щоденних молитов належить молитва до Святого Ду

ха: "Царю небесний". Ця молитва взята з Вечірні празника 

Зіслання Святого Духа. Називаємо Св. Духа "Небесним Ца

рем", бо Він царює в душах людей через освячуючу ласку. 

Він є нашим "Потішителем", бо скріплює й потішає нас у 

nрикрих хвилинах життя. Ісус Христос, коли пращався з Апо

столами на Тайній Вечері, обіцяв післати їм потішителя в 

Особі Св. Духа і цю обіцянку Він виповнив у дні Зелених 

Свят. Тоді на Апостолів зійшов Св. Дух і потішив їх серця. 

Дух Святий - це також "Дух правди", бо Він дає нам, 

як колись Апостолам, можність зрозуміти правди св. віри. Як 

Особа Божа Він є "всюдиприсуmій" та "всеобіймаючий" Від 
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This introductory title is followed Ьу the greeting, 'НаіІ 

Mary full of grace, the Lord is with thee'. These are the same 
words of greeting used Ьу the Archangel Gabriel when he 
announced that Mary would become the Mother of God. The 
angel explains that Mary has found grace in the sight of God, 
and therefore she is hailed as one 'full of grace'. 

The words, 'Biessed art thou amongst women', are ex
pressive of the dignity to which Mary has been raised. Mary 
has been chosen singularly from all women to become the 
Mother of J esus Christ. She is therefore blessed amongst wo
men. It was with these very words, 'blessed art thou amongst 
women', that Elizabeth, the cousin of Mary, greeted Mary 
when she visited her after the conception of J esus Christ. 

It is from Elizabeth also that we obtain the words, 'Bies
sed is the fruit of thy womb'. These \\·ords are included in 
the prayer to Mary Ьу the Church because they stress the 
fact that we Iove and reverence her so highly because J esus 
Christ is the 'fruit' of her womb. This is why the Church adds 
the words ( in the Ukrainian rite), 'F or thou didst give birth 
to the Saviour of our souls'. In other words, the Church 
emphasizes that Mary is the Co-Redemptrix, for through her 
cooperation with God she has given us J esus Christ, the Re
deemer of souls. Without Christ there would Ье no salvation. 

Another prayer commonly used in the schedule of daily 
private prayers is О Heavenly King. This prayer is taken 
from the Vespers service on the vigil of the Feast of the 
Descent of the Holy Ghost (Pentecost). This is а prayer to 
the НоІу Ghost. The Holy Ghost is called the 'Heavenly King' 
because Не reigns in ou1~ hearts and souls through sanctify
ing gтасе. 

'О Heavenly King, consoler, spirit of truth, Thou Who 
art everywhere present and fiiiest all things, treasury of 
graces and giver of life : Come, d well within us, cleanse us 
from all stain, and, О Supreme Goodness, save our souls !' 

The Holy Ghost is the 'consoler' because he strengthens 
and comforts us in our sufferings. The Holy Ghost is the 
Advocate promised to the apostles Ьу Christ at the Last Sup
per, and this promise was fulfilled during Pentecost. 

The Holy Ghost is also the 'spirit of truth', for it is Не 
Who enables us to understand the truths of our faith. The 
Holy Ghost, as one of the Persons of the Holy Trinity, is 
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Нього дістаємо ми Божі ласки, тому називаємо його "скар

бом добродійств". 

Висловивши в цей спосіб нашу віру в Св. Духа прохаємо 

його, щоб Він "прийшов і замешкав між нами" подібно, як 

Він зійшов був колись на св. Апостолів у виді вогняних язи

ків. А ціллю цього приходу Св. Духа є "очистити нас від уся

кого бруду", це значить від бруду гріхів, та "дати спасіння 

нашим душам". 

Крім молитви до Св. Духа маємо між щоденними молит

вами ще три короткі молитовці до Пресв. Трійці. Перша з 

них це пісня: "Святий Боже, святий Сильний, святий Безсмерт

ний, помилуй нас". Ця пісня приходить на Службі Божій та 

на інших церковних богослужбах. Друга молитовця до Пре

святої Тройці - це "Слава Отцеві і Синові і Святому Ду

хові, тепер і. завжди і на вічні віки. Амінь." І ця молитовця 

приходить часто у церковних богослужбах, особливо у воз

гласах при кінці єктенійних прохань. У третій молитовці до 

Пресв. Трійці прохаємо Божого милосердя словами: "Пресвя

та Тройце, змилосердися над нами". Опісля звертаємося до 

Бога Отця, нашого Господа, щоб "очистив наші гріхи", до 

нашого Владики, Сина Божого, щоби "простив наші безза

коння", і до Святого Духа, щоб "відвідав нас та вилікував 

наші недуги", тому що Він Святий. 

Молитва "Царю небесний", всі три молитовці до Пресв. 

Трійці ("Святий Боже", "Слава Отцеві" та "Пресвята Трійце") 

та Господня молитва: "Отче наш" творять разом т. зв. "на

чало обичне", себто є звичайним і загальним початком та 

вступо~ майже всіх церковних богослужб. 

До щоденних молитов можна .б іще додати інші молитви, 

які багато побожних християн відмовляє ранком і ввечорі, 

нпр. "Вірую в єдиного Бога", поканнний псалом "Помилуй 

мене, Боже", молитва до Ангела Хоронителя, молитви до 

Преч. Діви Марії: "Под твою милость", "Достойно єсть" та 

інші молитви на всякі потреби. У молитовниках, видаваних 

для приватного вжитку вірних, подано багато молитов на 

різні потреби, нпр. молитви за батьків, за св. Церкву, за бать

ківщину, за дітей, за молодь, за хворих, потребуючих, пере

слідуваних ітп. Там також поміщено молитви перед і після 

св. Сповіді, перед і після Св. Причастя, молитви до різних 

Святих, що є нашими Іменниками, заступниками чи помічни

ками в різних потребах душі і тіла. 
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'everywhere present and fillest аІІ things'. Не is the 'treasury 
of all graces' and as the Creator is the 'giver of (super
natural) life'. 

After having expressed our belief in the Holy Ghost we 
ask Ніт to 'Come, and dwell within us' as Не did when Не 
descended upon the apostles in the forт of tongues of fire. 
The purpose of the Holy Ghost's coтing is to 'cleanse us of 
all stain', that is, froт the staiп of sin, апd to 'save our souls'. 

Aтongst the daily prayers which are тost often used we 
can find three sho1i prayers in honor of the Holy Trinity. 
The first is the Trisagion which is found is the :Mass and 
other liturgical services: 'Holy God, holy Mighty One, holy 
Iттortal One'. Aпother is: 'Glory Ье to the Father, and to 
the Son, and to the Holy Spirit, now and always and forever 
and ever. Amen'. This prayer is found frequeпtly in the 
various liturgical services. The third prayer to the Holy Trinity 
asks God for теrсу: 'О all-holy Trinity, have теrсу on us! 
О Lord, cleanse us of our siпs! О Master, forgive us оиг 

traпsgressions! О Holy One, visit us and heal ou1· infiгтities. 

for Thy N ате's sake'. 
The prayers, О Heaveпly King, and the th1·ee above to 

the Holy Trinity, with the Our Father сотроsе the 'General 
lntroduction' which is the тost соттоn and general тethod 
of introd ucing тost liturgical services. 

Other daily prayers тost frequently used in the тorning 
and evenings Ьу the faithful are: the Creed, the Penitential 
Psalm (Ps. 50), Prayer to the Guardian Angel, and the 
prayers to the Virgin Mary, such as, 'Under thy protection ... ', 
and 'It is very тееt to bless thee О Birth-giver of God', etc. 

Our everyday prayer books are full of selected prayers 
for daily private use, and for every need and intention. There 
are prayers for our parents, for the Church, for our Father
land, for children, for youth, for the sick, for the suffering, 
for the persecuted, etc. They contain prayers for before and 
after Confession, for before and after Holy Coттunion, to 
the Saints, as well as to our Patгon Saints. 

The purpose of all of these тodels of daily pl~ayer is to 
enable us to concentrate our attentioп during the private act 
of worshipping God, especially when there are таnу distгac
tions about. Of all of theт, the тost beautiful are those taken 
froт the liturgical services. 
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2) ПІСНІ 

Наше приватне богопачитання не обмежується тільки до 

молитов, але обіймає також і пісні. У церковних богослужбах 

знаходимо .багато різних пісень та гимнів. Вони є складовою 
частиною богопочитання. Церковна пісня - це молитва, злу

чена зі співом. Під впливом пісень з церковних богаслужб 

постало теж багато пісень по.божного змісту, що їх христи

яни співають для піднесення свого молитовного настрою. 

Побожні пісні вживаються з різних нагад. їх співаємо в 

церкві перед, після чи між різними церковними богослужбами. 

Особливо співаємо побожні пісні на паходах чи на зібраннях 

релігійно-церковного характеру. Відповідно до свого змісту 

побожні пісні діляться на пісні в честь Пресв. Трійці, в честь 

Ісуса Христа, Преч. Діви Марії та Святих, або з нагоди різних 

свят і празників у церковному році. Пісні на Христове Різдво 

називаються колядками, а на празник Воскресення воскресни

ми піснями. Особливо дуже любить наш нарід колядки. Цер

ковні пісні поміщені в окремих збірках, нпр. Богогласниках, 

Колядниках і т. п., або подають їх молитовники. 

3) ПОБОЖНІ ПРАКТИКИ 

Вкінці треба згадати ще один спосіб приватного богопо

читання, себто різні побожні практики. Побожні практики -
це такі зверхні акти, що ними виявляємо ми наше почитання 

Господа Бога. Ці акти получені з молитвою. 

До таких побожних практик можна нпр. зачислити зви

чай молитви перед і після їди, почитання св. образів (ікон), 

відкриття голови в переході попри церкву чи придорожні хре

сти, звичай хреститися перед чи після праці, відвідування цер

кви, молитви на гробах, проказування вервиці, відбування 

Хресної Дороги, пращі до чудотворних ікон і відпустових 

місць та багато іншого. 

Побожні практики причиняються до поглиблення і скрі

плення нашої віри. Св. Церква вправді їх нам не наказує, однак 

їх похваляє та заохочує вірних до них, бо такі практики пле
кають релігійного духа і збагачують християнське життя. 
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2) REUGIOUS HYMNS 

Private prayer also embraces song. W е find many songs 
and hymns in church services. They are an important element 
in divine services. Church hymns are prayers offered in song. 
Through the influence of church hymns many other songs of 
devotion have been composed which serve to encourage and 
heighten the quality and tone of one's prayer. 

The singing of religious hymns is а practice common to 
all peoples of the world. They are sung before, during, and 
after religious services. They are especially used during pro
cessions and at gatherings having а religious character. Re
ligious songs are also divided according to their content into 
those in honor of the Holy Trinity, in praise of J esus Christ, 
the Blessed Virgin Mary, and the Saints. Those sung at 
Christmas time are called carols, while those at Easter time 
are referred to as Songs of the Resurrection. Christmas carols 
are great favorites of the Ukrainian реор1е. 

3) HOLY PRACTICES 

There are other pious practices which deserve atten
tion for they are also private fonns of prayer through which 
we show external worship of God. 

Amongst these are the practices of: saying grace before 
and after meals, the praying before icons and holy pictures, 
the uncovering of one's head wheн passing Ьу а church, or 
the custom of blessing oneself before undertaking any work 
or duty, visits to the Blessed Sacrament, praying over the 
graves of the dead, the saying of the Rosary, making the 
W ау of the Cross, the making of pilgrimages to shrines, and 
many others. 

These pious practices help greatly in deepening and 
strengthening our faith. The Church does not prescribe these 
practices, but praises and encourages them for they implant 
the spirit of religion and enrich our christian life. 
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nитАННЯ З ДРУГОУ ЧАСТИНИ ЛІТУРГlКИ 

1. Про що говорить нам друга частина Літургіки? 
2. Що це значить "Святі Часи"? 
3. Які є важніші неділі церковного року? 
4. Що це є подвижні і неподвижні свята? 
5. Які є важніші празники в церковному році? 
6. Які є річні, тижневі та однодневні пости? 
7. Коли припадають загальниці а коли задушні дні? 
8. Які є важніші богослужбові слова й знаки (рухи)? 
9. Як називаються богослужби церковного правила? 

1 О. Як довершується Св. Тайна Хрещення? 
11. Нащо встановлена Св. Тайна Миропомазання? 
12. Що є найважніше в св. Тайні nокаяння? 
13. Як приймають хворі Пресвяту Євхаристію? 
14. Хто приймає св. Тайну Єлеопомазання? 
15. Які є ступні св. Тайни Священства? 

16. Що передається новопоставленим у св. Тайні Священства? 

17. Які є головні обряди св. Тайни Подружжя? 
18. Що означають перстені та вінці (корони) в св. Тайні 

Подружжя? 

19. Які є найчастіше вживані Молебні, Освячення і Благослов-

вення? 

20. Які Отці списали формулярі Служби Божої? 
21. З яких головних частин складається Служба Божа? 
22. Що робить священик на nроскомидії? 
23. Коли приходить на Службі Божій обряд кадження? 
24. Коли починається і кінчиться Літургія Оглашенних? 

25. Що означає Малий В ход? 
26. Що означає і як відбувається Великий Вход? 

27. Що є найважніше в Літургії Вірних? 
28. Які єктенії Іприходять у Службі Божій? 
29. Що робить священик на "Вірую", а що на "Отче наш"? 
30. Яку молитву проводить священик перед Св. Причастям? 
31. Які є обряди, властиві архиерейській Службі Божій? 
32. Які є найважніші щоденні молитви? 
33. Що це є церковні пісні і святі практики? 
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QUESTIONS ON PART 11 

1. What is the subiect-matter of Liturgics, Part 11? 
2. What is meant Ьу НоІу Times? 
З. What are the more important Sundays of the Ecclesiastical Year? 
4. What is meant Ьу mobile and Ьу fixed feasts? 
5. Name some of the more important feasts of the Ecclesiastical Year? 
6. What are the names of the annual, weekly, and single-day fasts or 

perїods of lent? 
7. When do the Compact Weeks and Requiem Days occur? 
8. What are the more important liturgical signs and words? 
9. Name the various liturgical offices. 

10. Describe the ministration of the Sacrament of Baptism. 
11. What graces are received in the Sacrament of Confirmation? 
12. What is essential to the Sacrament of Penance or in making а good 

confession? 
1З. What preparations should Ье made when the sick are to receive НоІу 

Communion at home? 
14. Who may receive the Sacrament of Extreme Unction? 
15. What are the three maior grades in the Sacrament of НоІу Orders? 
16. Name the instruments received at the Ordination of а priest. 
17. Discuss the three main rites performed during the Sacrament of 

Matrimony. 
18. What is the meaning of the ring and the wreath (crown) in the 

Sacrament of Matrimony? 
19. Name some of the occasional services and molebens which are per

formed in а church. 
20. Who are the authors of the various methods or forms for celebrating 

the Divine Liturgy (Mass)? 
21. What are the main parts of the Mass? 
22. What does the priest do during the Proskomedia? 
2З. When is incense used during the Divine Liturgy (Mass)? 
24. When does the Liturgy of the Catechumens begin and when does 

it end? 
25. What is meant Ьу the Little Entrance? 
26. DescriЬe the Great Entrance and its meaning. 
27. What is the most important moment during the Liturgy of the Faithful? 
28. Name the various Litanies which occur during the Divine Liturgy 

(Mass)? 
29. What does the priest do during the Creed and during the Our Father? 
ЗО. What prayer is recited Ьу the priest immediately before НоІу 

Communion? 
З1. What differences are found in the rites of а Pontifical Mass? 
З2. What are the most important daily prayers? 
ЗЗ. Discuss religious hymns and holy practices. 
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