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ПАТРІЯРХ КИЄВО-ГАЛИЦЬКИЙ
І ВСІЄЇ РУСИ
Мир у Господі І Архиєрейське

Благословення

М іж епархіяльна Л іт ургійна Комісія опра
цювала переклад Божественної Л іт ур гії свя
того Отця нашого Василія Великого і його
передаємо друком для вж итку в нашій Помісній Українській К ат олицькій Церкві. Ц я чер
гова праця нашої Л іт ургійної Комісії відбу
валась за засадами поставленими нами на по
чатку цього корисного діла, щоб дати нашому
народові переклад богослужебних книг у р ід 
ній мові, згідно із духом та вимогами часу,
а теж і постановами Другого Ватиканського
Собору. Хоч церковно-слов^янська мова не вповні
е зрозуміла сьогодні, все одно чимало її слів і

мовних зворотів мають велике значення для
перекладів і тому не слід ними нехтувати.
Вони краще віддають древнього богословського
й молитовного духа правд віри ними висловле
ного, вони надають окремого поетичного й літургічного змісту молитвам і тим підносять
думку та почування богомольця на висоти не
буденні, а надприродні, що є важною ціллю
молитви і благочестя.
Л іт ургія святого Отця нашого Василія Ве
ликого є прадавньою із незвичайно глибокими
змістом молитвами, які відчитує ієрей. У цих
молитвах поставлений високо покаянний настрій
і розкаяна мисль священослужителя, а перед
самим принесенням безкровної Ж ертви в ній
є чудовий і по-мистецько му зладж ений опис
історії нашого спасення. П ри тому постійно
підкреслене в ній велике Бож е милосердя до
нас і Бож а доброта у відношенні до людства,
що своїм упадком від Бога віддалилось. Не диво,
що наші літ ур гій н і устави приписують слу
ж ит и цю Святу Л іт ургію в найваж ніші празники й неділі літ ургійного р о к у : Різдво Х рис
тове — початок нашого спасення, Богоявлення
— основа нашого спасення у Пресвятій Т р ій ц і,
Великий Четвер — пам^ять установлення святої

Тайни Євхаристії в навечер'^я Христових страстей, Велика Субота і з нею Воскресення —
завершення нашого спасення, час Святого й Ве
ликого Посту — наше покаяння як зміст на
шого спасення, день св, В асилія — як вияв
вдячности і прослави для цього великого Отця
Східньо ї Церкви у що лиш ив нам зразок святости
і цю святу Л іт ургію ,
Святий Отець наш Василій Великий у
чудовий спосіб схопив своєю глибокою і чистою
думкою незвичайну гідність лю дини, якою вона
у своїй нищеті може Богові приносити хвалу,
честь і прославу. Свята Л іт ургія — це най
вищий спосіб прослави Бога тут на землі, бо
це рівночасно Христова жертва і Його молитва
в наш их устах. Тому св. Василій писав: « Су
щий Владико, Господи, Бож е Отче Вседер
ж ителю, поклоняємий, достойно воістину, пра
ведно і благо, як годиться величності святости
Твоєї Тебе хвалит и. Тебе оспівувати. Тебе бла
гословити, Тобі поклонятися. Тебе благодарити,
Тебе славити, єдиного істинно сущого Бога,
і Тобі приносити з серцем сокрушеним і духом
смиренним цю словесну служ бу нашу; Ти єси
Той, хто дарував нам пізнання Твоєї істини ».
Тому повторимо слова, даючи цей переклад
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у р ук и наш их священиків і вірних у які висло
вили ми на вступі до перекладу Л іт ур гії св.
Йоана Золотоустого і які е постійно важ ними
у нашій дійсност і: « Нехай приношені в на
ш ім народі і в його мові Христові ж ертви
вимолять і на дальше всі пот рібні благодаті у
так конечні в н и ніш ніх печальних і прескорбних
часах і стануть завдатком кращої долі ».
Благословення Господнє на вас, Того благо
даттю і чоловіколюбіем, завж ди у нині і по
всякчас, і на віки віків. А м інь,
Дано в Р им і в день Покрова Пресвятої Б о 
городиці, 14 ж овтня 1980 р ,Б .

чин
СВЯЩЕННОЇ І БОЖЕСТВЕННОЇ
ЛІТУРГІЇ
Ієрей у хотячи совершати божественне тайнодійствоу найперше повинен бут и примирений
з усіма і не мати нічого ні на кого, і серце,
скільки сили, берегти від лукавих помислів,
здержуватися від вечора і трезвитися аж до
часу священодійства. А коли настав час, вхо
дить у храм і, з"^єднавшися з дияконом, разом
творять т ри поклони до сходу перед святими
дверми.
Тоді говорить диякон: Благословй, владйко.
Іє р е й :
Благослов^н Бог наш завжди, нйні і повсякчас,
і на віки віків.
Д и як о н : Амінь.
І починає говорити д и як о н :
Слйва Тобі, Боже наш, слава Тобі.
Царю небесний, утішйтелю, Душе істини, що
всюди єсй і все наповняєш, скйрбе дібр і життя
подателю, прийдй і вселйся в нас, і очйсти нас
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від усякої скверні, і спасй, благйй, душі наші.
Святйй Боже, святйй кріпкнй, святйй безсмерт
ний, помйлуй нас. Тричі.
Слава Отцю, і Сйну, і Святому Духові, і
нйні, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Пресвята Трой це, помйлуй пас; Господи, очйсти гріхй нйші; Владйко, простй беззаконня
наші; Святйй, посіти і зцілй немочі наші імени
Твого рйди.
Господи, помйлуй. Тричі. Слава; і нйні:
Отче наш. Ти, що єсй на небесйх, нехйй
святйться імя Твоє, нехйй прййде царство тво^,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам днесь; і простй
нам довгй наші, як і ми прощйємо довжникйм
нйшим; і не введй нас у спокусу, але ізбави
нас від лукавого.
Ієрей: Бо твоє є царство, і сйла, і слйва.
Отця, і Сйна, і Святого Духа, нйні і повсякчас,
і на віки віків. Амінь.
Тоді мовлять:
Помйлуй нас. Господи, помйлуй нас; бо ніякого
одвіту не знаючи, оцю Тобі молйтву, як Владйці,
ми грішні приносимо: помйлуй нас.
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С лава:
Господи, помйлуй нас, бо на Тебе ми уповали,
не прогнівайся дуже на нас, ні не пом’янй без
законь наших: але зглянься і нйні, як милосерд
ний, і ізбйв нас від ворогів нйших. Бо Ти єсй
Бог наш, а ми люди Твої, всі діла рук Твоїх,
і ім’я Тво^ призивйємо.
І нйні :
Милосердя дзері відкрйй нам, благословенна
Богородице, щоб надіючися на Тебе, ми не погйбнули, але щоб ізбавились тобою від бід: ти
бо єсй спасення роду християнського.
Потім відходять до ікони Христової і ці
лують її, м овлячи:
Пречйстому образові Твоєму поклоняємося,
благйй, просячй прощення прогрішень наших,
Хрйсте Боже, бо волею благоволйв єсй плоттю
зійтй на хрест, щоб ізбавити тих, що їх створйв
єсй, від неволі ворожої. Тому благодарственно
клйчемо Тобі: Ти рйдістю сповнив усе, Спйсе
наш, прийшовши спастй світ.
Тоді цілують і ікону Богородиці, мовлячи
т ропар:
Милосердя єсй джерело, мйлости сподоби нас,
Богородице, зглянься на людей, що згрішйли.
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яви, як зйвжди, сйлу твою; бо иа тебе уповаючи,
радуйся, клйчемо тобі, як колйсь ГавриІл,
безплотних архистратйг.
І приклонивши голову у ієрей мовить оцю мо
лит ву :
Господи, пошлй руку Твою з висотй святого
жилйща Твого і укріпй мене на предлежачу
службу Твою, щоб я неосудно став перед страшнйм престолом ТвоІм і безкровне священодійство
совершйв. Бо Твоя єсть сйла на віки віків.
Амінь.
Тоді творять і до ликів по одному поклонові
і так відходять у святилище^ м овлячи:
Увійду в дім Твій, поклонюся до хрйму свя
того Твого в страсі ТвоІм. Господи, настйв мене
прйвдою Тво^ю, ворогів моіх ради іспрйв перед
Тобою путь мою. Бо немйє в устйх їх істини,
серце їх суєтне, гріб відкрйтий гортань їх,
язиками своіми лукйвили. Судй їм. Боже, щоб
відняли В І Д зймислів своіх: по множеству не>
честя їх відкйнь, їх, бо преогірчйли Теб^, Госпо
ди. І нехай возвеселяться всі, що уповйють на
Тебе, вовік возрйдуються, і вселишся в них: і
похваляться Тобою ті, що люблять ім’я Тво^.
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Бо Ти благословйш праведника, Господи; як
оружжям благовоління вінчйв Ти нас.
І ввійшовши в святилище у творять т ри по
клони перед святою трапезою і цілують святе
евангеліву святу трапезу і напрестольний хрест.
Також беруть в свої р ук и , кож ний, стихар
свій і творять т ри поклони до сходу, говорячи
кож ний про себе:
Боже, милостйвий будь мені грішному.
Тоді диякон приходить до ієрея, тримаючи
в правій р у ц і стихар з орарем, і, склонивши
перед ним голову, каж е:
Благословй, владйко, стихар з орарем.
Ієрей м овит ь:
Благословен Бог наш завжди, нйні і повсяк>
час, і на віки віків.
Тоді диякон відходить в одну сторону свя
т илищ а й одягається в ст ихар, молячись так:
Возрадується душй моя в Господі, бо облачйв
мене в рйзу спасення й одежею рйдости зодяг
нув мене; як на женихй положйв на мене вінець
і як невісту украсйв мене красою.

14

Чин

/ поцілувавши орар^ накладає на ліве рам^я.
А коли накладає нарукавники на р ук и , то на
праву мовит ь:
Деснйця Твоя, Господи, прославилася в сйлі;
права Твоя рука. Господи, сокрушйла ворогів,
і мибжеством слави Твоєї стер єсй супротйвииків.
А на ліву м овит ь:
Руки Твої сотворйли мене і збудували мене;
врозумй мене, і навчуся заповідям ТвоІм.
Тоді відходить до трапези предлож ення і
приготовляв священні р е ч і: святий дискос ста
вить по лівій стороні, а потир, себто святу
чашу, по правій, і все інше з ним и,
А ієрей одягається т а к : Бере в ліву р ук у
стихар і, поклонившись т ричі до сходу. як вже
сказано, знаменує, каж учи:
Благословен Бог наш завжди, нйні і повсяк»
час, і на віки віків. Амінь.
І одягається, к а ж учи :
Возрадується душа моя в Господі, бо облачйв
мене в рйзу спасення й одежою радости зодяг
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нув мене; як на жениха положив на мене вінець
і як невісту украсйв мене красою.
Тоді бере епітрахиль і, назнаменувавши, накладае на себе і м овит ь:
Благословен Бог, що зливає благодать свою
на священиків своїх, як мйро на голові, що
снливйє на бороду, бороду Ааронову, що спли
ває на омети* одежі його.
Тоді бере пояс у опоясується і мовит ь:
І
Благословен Бог, що перепоясує мене сйлою
і положйв непорочною путь мою, що чйнить
ноги мої, як оленеві, і на висотах ставить мене.
А коли накладає нарукавники на руки , то
на праву м овит ь:
Деснйця твоя. Господи, прославилася в сйлі;
права Твоя рука. Господи, сокрушйла ворогів,
і миожеством слави Твоєї стер єсй супротйвників.
А на ліву м овит ь:
Руки Твої сотворйли мене і збудували мене;
врозумй мене, і навчуся заповідям твоїм.
* краї
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Також бере набедреник у якщо має, благосло
вить його у цілує і м овит ь:
Перепояши меч твій по бедрі твоім, сйльний,
красотою тво^іо і добротою тво^ю; і натягнй
лук, і успівай і царюй, істини ради і лагідности
і справедлйвости, і дивно наставить тебе деснйця
твоя завжди, нйні і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Тоді бере фелоНу благословить у цілує і так
м овит ь:
Священики ТвоІ, Господи, зодягнуться в пра
ведність, і преподобні твоі рйдістю возрйдуються
завжди, нйні і повсякчйс, і на віки віків. Амінь.
Тоді відходять до трапези предлож ення, вми
вають р уки і м овлят ь:
Умйю в невйнності руки мої і обійду жертовник
твій. Господи, щоб почути мені голос хвалй
Тво^ї, і повідати всі чудеса ТвоІ. Господи,
возлюбйв я красу дому Твого і місце перебування
слави Тво^ї. Не погубй з печестйвими душі моєі
і з мужйми кровожадними життя мого, що в
їх руках беззаконня, а деснйця їх повна підкупу.
А я в незлобності моїй ходйв, ізбави мене.
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Господи, і помйлуй мене. Нога моя стйла на
правоті, в церквйх благословлю Тебе, Господи.
Тоді творять т ри поклони перед трапезою
предлож ення, і кож ний м овит ь:
Боже, милостйвий будь мені грішному.
Вйкунив Ти нас від прокляття закону чесною
Тво^ю кровю: давши себе на хресті прибйти і
копієм проколоти, безсмертя вйлляв Ти людям:
Спйсе наш, слава Тобі.
Тоді диякон мовить:
Благословй, владйко.
Ієрей починає:
Благослов^н Бог наш зйвжди, нйні і повсякчйс, і на віки віків.
Д иякон : Амінь.
\ Тоді ієрей бере лівою рукою просфору, а пра
вою святе копіє, знаменує ним т ричі поверх
печаті просфори і мовит ь:
На спомин Господа і Бога і Спаса нйшого
Ісуса Христй. Тричі.
І зараз устромлює копіє в правий бік печаті,
крає і м овит ь:
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Як овеча на заколення ведено його.
А в л ів у :
І як агнець непорочний перед тим, що стриже
його, безголосий, так і він не відкриває уст
своіх.
А в горіш ній бік печат і:
В смиренні його суд над ним відбувся.
.4 в доліш ній б ік :
А рід його хто оповість.
А диякон споглядає побожно на таке таїнство
і говорить т ри кож нім р іза н н і: Господу помолімся, тримаючи й орар в р уц і. Пот ім гово
рит ь : Візьмй, владйко.
Ієрей вкладає святе копіє скісно з правого боку
просфори, виймає святий хліб і мовить т ак:
Бо візьметься від землі життя його.
І
кладе його навзнак на святім дискосі, при
словах диякона:
Жертвуй, владйко.
Ріж е його хрестовидно і так м овит ь:
Жертвується Агнець Божий, що бере гріх
світу, за жіптя світу і спасання.

Священної Літургії
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/ обертав догори другу сторону, що мав
хрест.
Диякон каж е:
Проколй, владйко.
А іерей, проколюючи його копіем в правий
бік, м овит ь:
Одйн з воїнів копієм ребра його проколов,
і зараз вййшла кров і водй: І той, хто вйдів,
засвідчив, і правдйве є свідчення його.

А диякон, взявши вино і воду, говорить до
івр ея:

20
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Благословй, владйко, святе з ’єднання.
/ прийнявш и благословення над ним и, вливає
разом до святої чаші — вина і трохи води.
2 А ієрей бере в р уку другу просфору і мовить :
На честь і пам’ять преблагословенної Вла
дичиці нйшої Богородиці і Приснодіви Марії;
ЇІ молйтвами приймй, Господи, жертву цю в
пренебесний Твій жертовник.
/ взявши частицю, кладе її праворуч святого
хліба, близько середини його, і м овит ь:
Предстйла царйця праворуч тебе, в рйзи по
золочені одягнена, преокрашена.
3 Тоді бере третю просфору, і мовить.
Чеснйх небесних сил безплотних.
1 1 бере першу частицю, кладе її з лівого боку
святого хліба, починаючи перший ряд, і мовить :
Чесного слйвного пророка, предтечі і Хрестйтеля Йойна, і всіх святйх пророків.
2 / бере частицю і благочинно кладе її внизу
першої.
Тоді знову м овит ь:
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Святих славних і всехвальних апостолів Петра
і Павла, і всіх інших святйх апостолів.

З/

так кладе третю частицю внизу другої^
закінчуючи перший ряд.
Тоді мовить:

Святйх отців наших святйтелів: Васйлія Велйкого, Григорія Богослова і Йоана Золотоустого, Атанйсія і Кирйла, Николая, що в
Мйрах, Кирйла і Методія, учителів слов’ян
ських, святого священомученика Йосафата і всіх
святйх святйтелів.
1 І бере четверту частицю, кладе її побіч
першої, зачинаючи другий ряд.
Тоді знову м овит ь:
Святого апостола, первомученика і архидиякона Стефана, святйх велйких мучеників: Димйтрія, Юрія, Тебдора Тйрона і всіх святйх
мучеників і мучениць.
2 / взявши п^яту частицю, кладе
першої, що започатковує другий ряд.
Тоді м овит ь:

її внизу

Преподобних і богоносних отців наших: Антбнія, Євтймія, Сави, Онуфрія і всіх преподобних
отців і матерей.
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З/

так взявши шосту частицю, кладе її внизу
другої частиціу закінчуючи другий ряд.
Тоді мовить:
Святйх і чудотворців безсребреників: Космй
і Дам’яна, Кйра і Йоана, Пантелеймона і Єрмолая і всіх святйх безсребреників.
1 / взявши сьому частицю, кладе її зверху,
зачинаючи т рет ій ряд, по ч и н у :
Тоді знову мовить:
. Святйх і праведних богоотців Йоакйма і Анни.
2 1 кладе благочинно восьму частицю внизу
першої.
І ще м овит ь:
Святого (ім^ярек, якого храм і якого день)
і всіх святйх; Гх молйтвами носітй нас, Боже.
«І / взявши дев'^яту частицю, кладе її в кінці
третього ряду, на закінчення.
4^ Тоді бере четверту просфору і мовить:
Пом’янй, Владйко чоловіколюбче, святішого
вселенського Архиєрея (ім^ярек) Пану Рймського, іблаженнішого Патріярха нашого (ім 'я р ек), і
нреосвященнішого Митронолйта нашого Кир
( ім^ярек), нреосвященнішого Лрхиєнйскопа нашо
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го Кир (ім^ярек), або: боголюбйвого Єпйскопа
нашого Кир ( ім^ярек) і все єпископство православ
них, чесне пресвітерство, в Христі дияконство
і весь священичий чин: (якщо в обит елі: всечеснішого отця нйшого Архимандрйта ім''ярек й Ігу
мена ім^ярек), брйтію і співслужйтелів нйших
священиків і дияконів, і всю братію нашу, що
її Ти з велйкої Твоєї мйлости призвав до спіль
ноти Тво^ї, всеблагйй Владйко.
/ бере частицю, кладе її внизу святого хліба.
Тоді поминає по імені т их, яки х повинен
пом'^янути, ж ивих, і на кожне ім^я виймав
частицю, м овлячи:
Пом’япй, Господи, (ім^ярек).
з / так узявши частиці, кладе їх внизу святого
хліба.
Тоді бере п^яту просфору і м овит ь:
За блаженну пам’ять і відпущення гріхів бла
женним ктйторам святого храму цього (якщо в
обит елі: святої обйтелі цеї^.
Тоді поминає архиєрея, що його рукополож ив,
і інш их усопших, яких хоче, по імені. Н а кожне
ім^я виймає частицю, м овлячи:
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Пом’янй, Господи, душу усопшого раба Твого
(ім 'яр ек).
І на кінець мовить т а к :
І всіх в иадії воскресення, життя вічного і
Тво^ї спільноти усопших православних отців і
братів нйших, чоловіколюбче Господи.
1 виймає частицю. По цім мовить:
Пом’янй, Господи, по багатьом щедротам
Твоїм, і моє недостоїнство і простй мені всяке
прогрішення, вольне і невольне.
І виймає частицю.
І бере губку, збирає частиці на дискові,
внизу святого хліба, щоб були забезпечені, і
щоб ніщо не впало.
Тоді диякон бере кадильницю, вкладає до неї
тиміям і каже до ієр ея:
Благословй, владйко, кадйло.
І зараз сам говорит ь:
Господу помолімся.
А ієрей молитву ка д и ла :
Кадйло Тобі приносимо, Христе Боже наш,
як приємний запах духовний; Ти ж приймй його
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в пренебесний Твій жертовник і зішлй нам благодйть пресвятого Твого Духа.
Д и яко н : Господу помолімся.
Іерей, покадивши звізду, кладе її зверху свя
того хліба і мовит ь:
І прийшла звізда і стала зверху, де було
Дитя.
Д иякон: Господу помолімся.
Іврей, покадивши перший покровець, покри
ває святий хліб з дискосом і м овит ь:
Господь воцарйвся, в красу одягнувся, одяг
нувся Господь в сйлу і перепоясйвся. Він бо
утвердйв вселенну, вона не порушиться. Відтоді
готовий престіл Твій, від віку Ти єсй. Піднеслй
ріки, Господи, піднеслй ріки голос свій. Підні
муть ріки рокіт свій від шуму вод многих.
Дйвні хвйлі морські, дйвний на висотах Господь.
Свідоцтва ТвоІ вельми вірні. Домові Твоєму,
Господи, належить святість на довгі дні.
Д иякон:
Господу помолімся. Покрйй, владико.
Ієрейу покадивши другий покровець, покри
ває святу чашу і мовит ь:
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Покрйла небеса доброта Твоя, Христе, і хвалй
Тво^ї повна земля.
Д иякон:
Господу помолімся. Покрйй, владйко.
Іерей кадить покрову себтд воздух, і, покри
ваючи обоє, м овит ь:
Покрйй нас покровом крил ТвоІх, відженй від
нас усякого ворога і супостата. Умирй наше
жнгтя, Господи, помйлуй нас і світ Твій, і
спасй душі наші, як благйй і чоловіколюбець.
Тоді іерей у взявши кадильницю, кадить предлож ення і м овит ь:
Благословен Бог наш, що так ізволив.
А диякон каж е:
Завжди, нйні і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
І оба благоговійно поклоняються.
Тоді диякон мовить:
За предложені чесні дарй Господу помолімся.
Ієрей бере кадильницю
предлож ення:

і мовить молитву
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Боже, Боже наш, Ти, що послав небесний
хліб, пожйву всьому світові. Господа нашого і
Бога Ісуса Христа, спаса і ізбавйтеля і благотворця, що благословляє і освячує нас, сам благословй предложення оце і приймй його в пренебесний
Твій жертовник. Пом’янй, як благйй і чоловіколюбець, тих, що принеслй, і тих, за кого
принеслй; і нас неосудними збере жй в священодійстві божественних Твоїх таїн.
Бо святе і прославлене пречесне і велйчне
ім’я Тво^, Отця, і Сйна, і Святого Д уха, нйні
і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
/ по цім творить т ут відпуст, мовлячи т а к :
Слйва Тобі, Христе Боже, уповання наше,
слйва Тобі.
Диякон:
Слава: і нйні. Господи, помйлуй. Тричі. Благословй.
Ієрей мовить відпуст :
Коли н ед іл я :
Христос, що воскрес із мертвих. Якщо н і :
Христбс, істинний Бог наш, молйтвами пречйстої сво^ї Матері, святого отця нашого Васйлія Велйкого, архиєпйскопа Кесарії Канадо-
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кіиської 1 ВСІХ святих, помилує 1 спасе нас, як
благйй і чоловіколюбець.
Д иякон: Амінь.
По відпусті диякон кадить святе предлож ення. Тоді відходить і кадить святу трапезу
навкруги^ хрестообразно, мовлячи:
У гробі плоттю, а в йді з душею як Бог,
в раю ж із розбійником, і на престолі був єсй,
Христе, з Отцем і Духом, все наповняючи, неопйсаний.
Також Псалом 50.
І покадивши святилище, намісні ікони, крилоси і людей, входить знову у святий вівтар і,
знову покадивши святу трапезу і ієрея, кладе
кадильницю на своє місце, а сам приходить до
ієрея.
І ставши разом перед святою трапезою, тричі
поклоняються, молячись і ка ж учи :
Царю небесний, утішйтелю. Душе істини, що
всюди єсй і все наповняєш, скйрбе дібр і життя
подателю, прийдй і вселйся в нас, і очйсти нас
від усякої скверні, і спасй, благйй, душі наші.
Слава во вйшніх Богу, і на землі мир, в лю
дях благовоління. Двічі.
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Господи, губи моі відкрйй, і устй мої сповістять
хвалу Твою.
Тоді цілують, іврей святе ввангеліе, а диякон
святу трапезу.
І по цім диякон, склонивши свою голову перед
ієреем і, тримаючи орар трьома пальцями пра
вої р ук и , промовляє:
Час правити Господеві, владйко, благословй.
Іврей, знаменаючи його, м овит ь:
Благословен Бог наш зйвжди, нйні і повсяк
час, і на віки віків.
Тоді диякон :
Помолйся за мене, владйко.
Іє р е й :
Нехай направить Господь стопй твої.
1 знову д ияко н :
Пом’янй мене, владйко святйй.
Іє р е й :
Нехйй пом’яне тебе Господь Бог в царстві
своім зйвжди, нйні і повсякчас, і на віки віків.
Д и я к о н : Амінь.

зо
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І поклонившись, виходить північними двер
ми. Царські двері до входу не отвираються. І
ставши на звичайнім місці, напроти святих
дверей, вклоняється з благоговінням т ричі, про
себе молячись:
Господи, губи моі відкрйй і уста мо! спо
вістять хвалу Твою.
І по цім починав м овит и: Благословй, владйко. А ієрей починає: Благословенне цйрство.
Треба зн а т и : Якщо ієрей служ ить без ди
якона, то нехай не говорить дияконських слів
на проскомидії і на літ ур гії, перед євангелієм,
і на відповідь його: Благословй, владйко, і Проколй, владйко, і Час правити, т ільки єктенії
і те, що належ ить до чину.
Коли ж соборно служ ить багато священиків,
дійство проскомидії творить один ієрей, а інш і
служ ителі нехай осібно нічого з проскомидії не
мовлять.
Якщо є архиєрейське служ іння, ієрей починає
проскомидію, як звичайно; кладе частиці Б о 
городиці і святих, а потім покриває святий
дискос і святу чашу воздухом, нічого не мовлячи.
А коли співають херувимську пісню, сам архиєрей, перед великим входом, закінчує проско
мидію.

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ
во святих отця нашого
ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО
З най, що ця божественна літ ургія Великого
Василія не завжди співається, а т ільки у ви
значений час, т обт о: в неділі великої чотиридесятниці, крім квітної неділі, у святий ве
ликий четвер й у велику суботу, і в навсчер'‘я
Різдва Христового, і Богоявлення, (коли в навечер'я не є субота або неділя), і в день празника
святого Василія,
А пояснення й устав цього священодійства
т і самі, що і святого Йоана Золотоустого.
Д иякон:
Благословй, владико.
Іє р е й :
Благословенне цйрство Отця, і Сина, і Свя
того Духа нйні і повсякчас, і на віки віків.
Л и к ^ : Амінь.

Люди, співці.
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Д иякон:
В мйрі Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуіі.
За мир з висот і спасення душ наших Господу
помолімся.
Л и к : Господи, помйлуіі.
За мир всього світу, добриіі стан святйх божих
церков і з ’єднання всіх Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
За святйй храм цей і тих, що з вірою, благо
говінням і стрйхом божим входять до нього,
Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
За святішого вселенського Архиєрея (ім 'я р ек),
Папу Рймського, і за блаженнішого Патріярха
пікшого (ім 'я р е к ), преосвященнішого Митрополйта нашого Кир ( ім 'ярек) , преосвященнішого Архиєпйскопа пкшотоКні^ (ім 'я р е к ), або : боголюбйвого Єпйскопа нашого Кир (ім 'я р ек), чесне
пресвітерство, у Христі диякоиство, за ввесь
прйчет і людей Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
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За Богом бережений народ наш, за правління
і все воїнство Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
За город цей (або;За село це або;За святу
обйтель цю), і за всякий город, краіну і за тих,
що вірою живуть в них. Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
За добре поліття, за врожай плодів земийх і
часй мйрні Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
За плаваючих, подорожуючих (на землі і в
повітрі), недужих, страждаючих, полонених і за
спасення їх Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
Щоб ізбйвитися нам від усякої скорби, гніву,
(бідй) і нужди. Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
Заступй, спасй, помйлуй і охоронй нас. Боже,
Тво^ю благодаттю.
Л и к : Господи, помйлуй.
Війліотека)?
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Пресвяту, пречйсту, преблагословенну, славну
Владйчицю нашу Богородицю і прнснодіву Ма
рію, з усіма святими пом’янувши, самі себе,
і одйн одного, і все життя наше Христу Богові
віддаймо.
Л и к : Тобі, Господи.
Ієрей говорить тайно молитву першого ан
тифону :
Господи Боже наш. Твоя влада несказанна і
слава неосяжна, Твоя мйлість безмірна і чоловіколюбіє невимовне. Сам, Владйко, по добро
сердечності Твоїй споглянь на нас і на святйй
храм цей, і створй з нйми і тйми, що моляться з
нами, багаті мйлості Твої і щедроти ТвоІ.
В иголос:
Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклонення. Отцю, і Сйну, і Святому Духові, нйні і
повсякчас, і на віки віків.
Л и к : Амінь.
По єктенії співці співають перший антифон.
Коли ієрей тихо говорить молитву у святилищ і, в цей час диякон мовить поза святилищем
єктенію.
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Якщо ж нема диякона^ то сам ієрей мовить
єкт енію :
Ще і ще в мйрі Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
Заступй, спасй, помйлуй і охоронй нас, Боже,
Твоєю благодаттю.
Л и к : Господи, помйлуй.
Пресвяту, пречйсту, преблагословенну, славну
Владйчицю нашу Богородицю і приснодіву Ма
рію, з усіма святйми поминувши, самі себе, і
одйн одного, і все життя наше Христу Богові
віддаймо.
Л и к : Тобі, Господи.
Молитва другого ант иф ону:
Господи Боже наш, спасй людей ТвоІх і
благословй насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї
охоронй, освятй тих, що люблять красу дому
Твого; Ти їх прослав божественною Твоєю сйлою і не остав нас, що уповаємо на Тебе.
В иголос:
Бо твоя є влада і Твоє є царство, і сйла, і
слава. Отця, і Сйна, і Святого Духа, нйні і
повсякчас, і на віки віків.
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Л и к : Амінь.
По другій ект енії співці співають другий ан
тифон.
Д иякон м овит ь:
Ще і ще в мирі Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
Заступй, спаси, помйлуй і охоронй нас. Боже,
Тво^ю благодаттю.
Л и к : Господи, помйлуй.
Пресвяту, пречйсту, преблагословепну, славну
Владйчицю нашу Богородицю і присиодіву Ма
рію, з усіма святйми поминувши, самі себе, і
одйн одного, і все життя наше Христу Богові
віддаймо.
Л и к : Тобі, Господи.
Молитва третього ант иф ону:
Ти, що дарував нам ці спільні й суголосні
молйтви. Ти, що обіцяв вволити прохання двох,
або трьох, що згодяться в ім’я Твоє, сам і
нйні прохання рабів Твоіх на пожйток сповнй,
подаючй нам і в теперішнім віці пізнання Твоєї
істини, і в будучому даруй життя вічне.
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Виголос:
Бо Ти благий і чоловіколюбець Бог єси, і
Тобі славу возсилйємо, Отцю, і Сину, і Святому
Духові, ийиі і повсякчас, і на віки віків.
Л и к : Амінь.
І т ут у як на літ ур гії Золотоустого, співці
те саме співають. А ієрей і диякон так само
все говорять і чинять.
Молитва входу:
Владйко Господи Боже наш, що установйв на
небі чйни, і воїнства ангелів і архангелів на
служіння Твоєї слави, вчинй з входом нашим,
щоб був входом святйх ангелів, які сослужать
нам і разом славословлять Твою благість.
Бо Тобі належить всяка слава, честь і поклонення. Отцю, і Сйну, і Святому Духові, нйні і
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
По цьому чинять вхід. Д иякон мовить:
Премудрість, прості:
І входять у святий вівтар.
К оли співають тропарі^ ієрей мовить молитву
трисвятого:
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Боже святйй, що в святих перебуваєш, Тебе
трисвятйм голосом серафйми оспівують, і херувйми славословлять, і всі небесні сйли Тобі
поклоняються. Ти з небуття в буття привів усе,
створйв чоловіка на образ Твій і на подобу і
всякими дарйми йогб прикрасйв. Ти да^ш тому,
хто просить, премудрість і розум, і не погбрджуєш грішником, а встановляєш покаяння на
спасення. Ти сподобив нас, смиренних і недостойних рабів ТвоІх, і в цю хвилйну стйти перед
славою святого Твого жертовника і належне Тобі
поклонення і славослов’я приносйти. Сам, Владйко, приймй і з уст нас, грішних, трисвяту
піспю і посітй нас благостю Тво^ю. Простй
нам всяке прогрішення, вольне і невольне, освятй
нйші душі й тілй і дай нам побожно служити
Тобі всі дні життя нашого, молйтвами святої
Богородиці і всіх святйх, що від віку Тобі
угодні булй.
К оли ж співці прийдуть на останній тропар,
диякон мовить до ієр ея:
Благословй, владйко, час трисвятого.
А ієрей, знаменуючи його, виголошує:
Бо Ти святйй єсй. Боже наш, і Тобі славу
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возсилйємо, Отцю, і Сйну, і Святому Духові,
нйні і повсякчас.
А диякон приходить ближче святих дверей і,
вказуючи орарем^ мовить голосно до тих^ що
стоять у хр а м і:
І на віки віків.
Л и к : Амінь.
К оли співається трисвяте у мовлять і самі,
іврей і диякон, трисвяте, при чому творять
т ри поклони перед святою тг)апезою.
Тоді диякон до іврея:
Повелй, владико.
І відходять до горного місця, а ієрей, відхо
дячи, м овит ь:
Благословен, що гряде в ім’я Господнє.
Д иякон:
Благословй, владйко, горне сідйлище.
Іе р е й :
' Благословен єсй на престолі слави цйрства
Твого, що сидйш на херувймах, завжди, нйні і
повсякчас, і на віки віків.
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По закінченні трисвятого диякон приходить
перед святі двері і мовит ь:
Будьмо уважні.
Ієрей виголошує:
Мир всім.
І знову д и як о н : Премудрість, будьмо уважні.
/ співці — прокімен, Псалом Давидів.
П от ім д и я к о н : Премудрість.
А читець — надпис апостола:
До Євреїв або: До Корннтян, або: До Рим
лян нослйння святого апостола Павла читання.
/ знову диякон: Будьмо уважні.
К оли ж скінчиться апостол^ мовить ієрей:
Мир тобі.
Д иякон: Премудрість, будьмо уважні.
Л и к : Алилуя, зі стихами.
Молитва перед евангелієм.
Засвітй в серцях нйших, чоловіколюбче Владйко, нетлінне світло Твого богопізнання і відкрйй мисленні очі нйші, щоб ми розуміли ТвоІ

Василія Великого

41

євангельські проповідування. Вложй в нас і
страх блаженних Твоїх заповідів, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне
життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі.
Бо Ти єсй просвічення душ і тілес нйших, Христе
Боже, і Тобі славу возсилйємо з безначальним
ТвоІм Отцем і пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нйні і повсякчас, і на віки
віків. Амінь.
Диякон^ відставивши кадило на звичайне місце,
приходить до ієрея і, склонивши перед ним
свою голову, тримаючи орар крайніми пальцями
і, показуючи на святе євангеліє, мовить:
Благословй, владйко, благовістйтеля святого
апостола і євангелйста ім'ярек.
Ієрей, знаменуючи його, м овит ь:
Бог, молйтвами святого, славного, всехвйльного апостола і євангелйста ім'ярек, нехай дасть
тобі слово благовістйти сйлою велйкою для
сповнення євангелія возлюбленного Сйна свого.
Господа нашого Ісуса Христй.
/ подає йому святе євангеліє,
А диякон, сказавш и: Амінь і, поклонившись
святому євангелію, бере його і, вийшовши свя
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т ими дверми^ йде за свічконосцями, приходить
і стає на амвоні або на установленому місці,
А ієрей у стоячи перед святою трапезою і
дивлячись на захід, виголошує:
Премудрість, прості, вйслухаймо святого єван
гелія.
Т акож :
Мир всім.
Л и к : І духові твоєму.
Д иякон:
Від ім^ярек святого євйнгелія читання.
Л и к : Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Ієр ей : Будьмо увйжні.
Якщ о є двох дияконів у то один нехай говорит ь:
Премудрість, прбсті. Також і : Будьмо увйжні.
По закінченні євангелія каже ієр ей :
Мир тобі благовіствуючому.
Л и к : Слйва Тобі, Господи, слйва Тобі.
І диякон відходить аж до святих дверей,
віддає святе євангеліє ієреєві і знову замика
ються святі двері.
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Д иякон, ставши на звичайнім місці, починав
т ак:
Промовмо всі з усієї душі і з усі^ї мислі нйшої промовмо.
Л и к : Господи, помйлуй.
Господи вседержителю, Боже отців ийших,
молимось Тобі, вйслухай і помйлуй.
Л и к : Господи, помйлуй.
Помйлуй нас. Боже, по велйкій мйлості Твоїй,
молимось Тобі, вйслухай і помйлуй.
Л и к : Господи, помйлуй. Тричі,
Молитва усильного благання.
Господи Боже наш, усйльне це моління приймй від рабів Твоїх і помйлуй нас по множеству
мйлости Тво^ї, і щедроти ТвоІ зішлй на нас і
на всіх людей ТвоІх, що очікують від Тебе
багйтої мйлости.
В приходських х р а м а х :
Ще молимось за святішого вселенського Архиєрея ім^ярек, Папу Рймського, і за блаженнішого Патріярха нашого ім^ярек, і за преосвященнішого Митрополйта нашого Кирш^я/^е/с, пре-
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освященнішого Архиєпйскопа нашого Кир ім^ярек,
або боголюбйвого Єпйскопа нашого Кир ім^ярек,
за тих, що служать і послужйли у святім храмі
цім, і за отців наших духовних, і всю во Христі
братію нашу.
Л и к : Господи, помйлуй. Тричі,
В м онаст ирях:
Ще молимось за святішого вселенського Архиєрея ім^ярек, Пйпу Рймського, і за блаженнішого Патріярха нйшого ім^ярек, і за преосвященнішого Митрополйта нйшого Кир ім^ярек^ преосвященнішого Архиєпйскопа нашого Кир ім^ярек,
або боголюбйвого Єпйскопа нашого Кир ім^ярек,
і за всечесніших отців наших Архимандрйта^
ім^яреКу Протоігумена ім^ярек, Ігумена ім^ярек,
затих, що служать і послу жйли в святій обйтелі
цій, за отців наших духовних, і всю в Христі
брйтію нйшу.
Л и к : Господи, помйлуй. Тричі.
Ще мблимось за Богом бережений народ наш,
за правління і за все воїнство.
Л и к : Господи, помйлуй. Тричі.
Тут додається єктенія про окреме прошення.
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Ще молимось за предстоячих людей, що очі
кують від Тебе велйкої і багатої мйлости, за
тих, що творять нам мйлостиню і за всіх пра
вославних християн.
Л и к : Господи, помйлуй. Тричі,
В иголос:
Бо милостивий і чоловіколюбець Бог єсй, і
Тобі славу возсилаємо. Отцю, і Сйну, і Святому
Духові, нйні і повсякчас, і на віки віків.
Л и к : Амінь.
Д иякон:
Помоліться, оглашенні, Господеві.
Л и к : Господи, помйлуй.
Вірні, за оглашенних помолімся, щоб Господь
помйлував їх.
Л и к : Господи, помйлуй.
Огласйв їх словом істини.
Л и к : Господи, помйлуй.
Відкрйв їм євангеліє прйвди.
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Л и к : Господи, помйлуй.
Приєдннйв їх до святої сво^ї соборної і апо
стольської церкви.
Л и к : Господи, помйлуй.
Спасй, помйлуй, заступй й охоронй їх. Боже,
Тво^ю благодйттю.
Л и к : Господи, помйлуй.
Оглашенні, голови ваші Господеві прикло
ніть.
Л и к : Тобі, Господи.
Молитва за оглаш енних:
Господи Боже наш, що на небесйх жив^ш і
споглядаєш на всі діла Твої, споглянь на ра
бів Твоїх оглашенних, що склонйли свої шйї
перед Тобою, і дай їм легке ярмо, створй їх
чесними членами святої Твоєї церкви, і сподоби
їх купелі зновубуття, відпущення гріхів і одежі
нетління, на пізнання Тебе, істинного Бога на
шого.
Виголос:
Щоб і вонй з нами слйвили пречесне і велйчне
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ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині
і повсякчас, і на віки віків.
Л ик : Амінь.
І по виголосі іерей простирає ілитон як зви
чайно.
Д иякон:
Всі оглашенні, вййдіть.
К оли в другий диякон, виголошує і в ін :
Оглашенні, вййдіть.
Тоді знову перш ий:
Всі оглашенні, вййдіть.
Щоб ніхто з оглашенних не залишйвся, тільки
вірні, ще і ще в мйрі Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
А якщо в т ільки один диякон^ або якщо іврей
служ ить без диякона^ тоді мовить т ак:
Всі оглашенні, вййдіть, оглашенні, вййдіть,
всі оглашенні, вййдіть, щоб ніхто з оглашен
них не залишйвся, тільки вірні, ще і ще в мйрі
Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
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Молитва вірних перш а:
Ти, Господи, показав нам це велйке таїнство
спасення; Ти сподобив нас, смиренних і недостойних рабів Твоїх, бути служителями святого
Твого жертовника. Ти сйлою Святого Твого
Духа вчини нас здатними до служби цієї, щоб
ми, неосудно станувши перед святою славою
Тво^ю, принесли Тобі жертву хвали: Ти бо дієш
усе в усіх. Дай, Господи, щоб і за гріхй наші,
і за людські невідання була прийнятна і приємна
жертва наша перед Тобою.
Коли іврей молиться^ диякон (якщо є) мовить
єктенію поза свят илищ ем:
Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже,
Тво^ю благодаттю.
Л и к : Господи, помйлуй.
Д и яко н : Премудрість.
Ієрей виголос:
Бо Тобі належить всяка слава, честь і поклонення. Отцю, і Сйну, і Святому Духові, нйні і
повсякчас, і на віки віків.
Л и к : Амінь.
І знову д и як о н :
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Ще і ще в мирі Господу помолімся.
Л и к : Господи, помилуй.
Молитва вірних друга:
Боже, Ти, що в милості і щедротах посітйв
смирення нйше, поставив нас, смиренних, і гріш
них, і недостойних рабів ТвоІх, перед святою
слйвою Тво^ю служйти святому Твоєму жертовни
кові. Ти укріпи нас сйлою святого Твого Духа
на службу цю і дай нам слово на відкривання
уст нйших, щоб призивати благодать Святого
Твого Духа на дарй, що мають бути предложені.
Д иякон (а без нього^ іерей) мовить:
Заступй, спасй, помйлуй і охорони нас. Боже,
Тво^ю благодаттю.
Л и к : Господи, помйлуй.
Д иякон: Премудрість.
Іерей виголос:
Щоб під владою Твоєю завжди бережені.
Тобі славу возсилали. Отцю, і Сйну, і Святому
Духові, нйні і повсякчас, і на віки віків.
Л и к : Амінь.
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Також і т ут чинять та говорять ^ ієрей і
диякон, як на літ ургії Золотоустого,
Молитва, яку мовить ієрей тихо, коли спі
вається херувимська п існ я :
Н іхто не достойний із зв’язаних ТІЛеСНИіМИ
похотями і прйстрастями приходити, або приближатися, або служйти Т обі, царю слави, бо
служйти Тобі — велйке і страшне і самим не
бесним сйлам. Та одначе, ради несказанного і
безмірного Твого чоловіколюбія, безперемінно
і незмінно став Ти чоловіком і архиєрей нам
був єсй, і богослужебної цеї і безкровної жертви
священодійство передав Ти нам, як Владйка
всіх. Ти бо єдиний. Господи Боже наш, воло
дієш небесними і земними. Тебе на престолі
херувймському нбсять. Ти серафймів Господь і
цар Ізрйїлів, Ти єдйний святйй і в святих спо
чиваєш. Тебе, отже, молю єдйного благого і
благоуважного: споглянь на м^не грішного і
непотрібного рабй Твого і очйсти мою душу і
серце від совісти лукйвої; і зроби мене спосібним силою Святого Твогб Д уха, одягненого
благодаттю священства, стйти перед ці€ю Тво^ю
святбю трапезою і священодіяти святе і пре
чисте Тво^ тіло і чесну кров. Бо до Тебе прихо
дж у, приклонйвши мою шию, і молюся Тобі,
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щоб Ти не відвернув лиця Твого від мене, ні не
відкйнув мене з отроків ТвоІх, а сподоби мене,
щоб я, грішний і недостойний раб Твій, приніс
Тобі ці дарй; Ти бо єсй той, хто приносить і
кого приносять, і хто приймає і кого роздають,
Христе Боже наш, і Тобі славу возсилйємо з
безначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим
і животворящим Твоїм Духом, нйні і повсякчас,
і на віки віків. Амінь.
По закінченні молитви і кадженні ієрей і
диякон у ставши перед святою трапезою ^мовлять
разом херувимську пісню тричі і по кожному
закінченні поклоняються один раз.
Ми, херувймів тййно являючи і животворящій
Тройці трисвятую пісню співйючи, всяку нйні
житейську відложім печйль.
Щоб і царя всіх ми прийнялй, (що) його в
слйві невйдимо супроводять Ангельські чйни.
Алилуя, алилуя, алилуя.
А оце співається тільки у великий четвер:
Вечері Тво^ї тййної днесь, Сйну Божий, мене
причасника приймй, бо ворогйм ТвоІм тййни не
повім і поцілунку не дам Т обі, як Ю да, але як
розбійник ісповідаю Тебе: пом’янй мене, Гбсподи, у царстві ТвоІм. Алилуя, алилуя, алилуя.
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А в велику суботу співають оце:
Нехйй мовчить всяка плоть людська і нехйй
стоіть із страхом і трепетом, і ні про що земне
в собі нехйй не помишляє. Цар бо царюючих
і Господь володіючих приходить у жертву себ^
принести і дйти себе на поживу вірним. Перед
ним ідуть чини йнгельські, з усяким начйлом
і властю, многобкі херувйми і шестикрилі се
рафими, лиця закриваючи і співаючи пісню:
Алилуя, алилуя, алилуя.
Тоді ієрей і диякон відходять у предложення,
і кадить іерей чесні дари у тихо молячись:
Бож е, милостйвий будь мені грішному.
Диякон:
Візьми, владйко.
А іер ей :
Піднесіть руки вйші до святйні і благословіть
Г оспода.
Диякон говорить:
Всіх вас, православних християн, нехйй пом’яне
Господь Бог в цйрстві своїм зйвжди, нйні і
повсякчйс, і на віки віків.
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Ієрей м о в и т ь :

Святішого вселенського Архиєрея ш ’л^9ек,Папу
Римського, блаженнішого Патріярха нашого
ім^яреКу преосвященнішого Мигрополйта нашого
К н р ім 'я р е к , преосвященнішого Архиєпйскопа на
шого Кир ім^ярек, або боголюбйвого Єнйскопа
нашого Кир ім'яреКу [в монастирі всечеснішого
отця нйшого Архимандрйта ім^ярек, Протоігум ен аш ’л/?ек, Ігумена
і ввесь священичий,
дияконський і монйший чин, Богом бережений
народ наш, правління і все воїнство, благород
них і приснопйм’ятних ктйторів і доброчйнців
святого хрйму цього (святої обйтелі цієї) і всіх
вас, православних християн, нехай пом’яне Го
сподь Бог в царстві своім завжди, нйні і повсякчйс, і на віки віків.
Л и к : Амінь. І співав:
Щоб і царя всіх ми прийнялй, (що) його в
слйві невйдимо супроводять ангельські чйни.
Алилуя, алилуя, алилуя.
А ієрейу покадивши воздух^ покривав ним чесні
дари^ мовлячи:
Благообразний Йосиф, з древа знявши пречйстеє тіло Тво^, плащанйцею чйстою обвйв й
аромйтами, в гробі новім, покрйвши, положйв.
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І бере кадильницю у кадить чесні дари тричі
і мовит ь:
Ущаслйв, Господи, благоволінням ТвоІм Сіон,
і нехйіі здвйгнуться стіни єрусалймські. Т оді
уподобаєш собі жертву прйвди, приношення і
всепйлення, тоді положать на вівтйр Твій тельців.
І мовить до диякона:
Пом’янй мене, брате і сослужйтелю.
А диякон до нього:
Нехай пом’яне Господь Бог священство твоє
в царстві своїм.
І ієрей:
Помолйся за мене, сослужйтелю мій.
Тоді і диякон мовить до ієрея:
Д ух Святйй найде на тебе і сйла Вйшнього
осінить тебе.
Ієрей.
Той же Д ух нехай співдіє з нйми всі дні
життя нйшого.
І диякон до нього:
Пом’янй мене, владйко святйй.
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Ієрей:
Нехйй пом’яне тебе Господь Бог у царстві
своім завжди, нйні і повсякчас, і на віки віків.
Д иякон: Амінь.
/ поклонившись івреєві, виходить північними
дверми^ став на звичайнім місці і мовить:
Сповнім молйтву нйшу Господеві.
Л и к : Господи, помйлуй.
За предложепі чесні дарй Господу помолімся.
Л и к : Господй, помйлуй.
За святйй храм цей, і тих, що з вірою, благого
вінням і страхом божим входять до нього. Го
споду помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву,
(бідй) і нужди. Господу помолімся.
Л и к : Гбсподи, помйлуй.
Молитва приношення^ після поставлення бо
жественних дарів на святім престолі, яку ієрей
мовить т и х о :
Гбсподи Боже наш, що створйв нас й увів
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в оце життя, показав нам путі до спасання,
дарував нам відкриття небесних Тйїнств, Ти бо
єсй Той, хто поставив нас на службу оцю сйлою
Д уха Твого Святого. Благозволь ото, Господи,
стйти нам служйтелями Нового Твого Заповіту,
слугами святйх ТвоІх Таїнств; приймй нас, що
приближаємося до святого Твого жертовника, по
множеству мйлости Тво^ї, щоб ми стали достой
ними приносити Тобі цю словесну і безкровну
жертву за нйші гріхй і людські невідання;
прийнявши ЇІ у святйй і пренебесний і мйсленний
Твій жертовник як приємний зйпах, зішлй нам
благодйть Святого Твого Д уха. Споглянь на
нас, Бож е, і подивйсь на цю нашу службу, і
приймй ЇІ, як прийняв єсй Авелеві дарй, Н6єві жертви, Авраамові всепалення, Мойсеєві
й Ааронові священства, СамуІлові мйрні жер
тви. Як Ти прийняв від святйх ТвоІх апосто
лів істинну цю службу, так і з рук нас грішних
приймй ці дарй в блйгості ТвоІй, Господи, щоб
ми, сподобившись служйти без пороку святому
Твоєму жертовникові, знайшлй нагороду вірних
і мудрих управйтелів у страшнйй день Тво^ї
прйведної відплйти.
Диякон мовить:
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Заступй, спаси, помйлуй і охорони нас, Боже,
Тво^ю благодаттю.
Л и к : Господи, помйлуй.
Дия всього звершеного, святого, мйрного і
безгрішного у Господа просім.
Л и к : П одай, Господи.
Ангела мйру, вірного наставника, хоронйтеля
душ і тілес наших у Господа просім.
Лігк; П одай, Господи.
Прощення і відпущення гріхів і прогрішень
нйших у Господа просім.
Л и к : П одай, Господи.
Доброго і пожйточного душам нашим і мйру
для світу у Господа просім.
Л и к : Подай, Господи.
Осталий час життя нйшого в мйрі і покаянні
скінчйти у Господа просім.
Л и к : Подай, Господи.
Християнської кончйни життя нашого, безболізної, бездоганної, мирної, і доброго одвіту на
страшнім судищі Христовім просім.
Л и к : П одай, Господи.
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Пресвяту, пречисту, преблагословенну, слйвну
Владйчицю нашу Богородицю і приснодіву М а
рію, з усіма святими пом’янувши, самі себе, і
одйн одного, і все життя наше Христу Богові
віддаймо.
Л и к : Т обі, Господи.
Виголос:
Щедротами єдинородного Сйна Твого, що з ним
благословен єсй, з пресвятйм і благйм і животворящим ТвоІм Духом, нйні і повсякчас, і
на віки віків.
Л и к : Амінь.
І є р е й : Мир всім.
Л и к : І духові твоєму.
Д иякон:
Возлюбім друг друга, щоб однодумно визнавати.
Лик:
Отця і Сйна і Святого Д уха, Трбйцю єдино
сущну і нероздільну.
Ієрей поклоняється тричі^ мовлячи т и х о :
Возлюблю Тебе, Господи, кріпосте моя. Го
сподь твердйня моя і прибіжище
Тричі,
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Диякон поклоняється тричі, цілує свій орар
і виголошує.
Двері, двері, в премудрості будьмо уважні.
Л и к : Вірую в єдйного Бога Отця, вседержйтеля, творця неба й землі і всього вйдимого і
невйдимого. І в єдйного Господа Ісуса Христа,
Сйна Бож ого, єдинородного, від Отця родже
ного перед всіма віками. Світло від світла.
Бога істинного від Бога істинного, родженого,
несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через
нього все стйлося. Він задля нас людей і на
шого ради спасення зійшов із небес, і воплотйвся
з Д уха Святого і М арії Діви, і стався чоловіком.
І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страж
дав, і був похований. І воскрес у третій день,
згідно з писанням. І вознісся на небо, і сидить
праворуч Отця. І вдруге прййде зо славою, су
дити живйх і мертвих, а його цйрству не буде
кінця. І в Д уха Святого, Господа, животворящого, що від Огця [і Сйна] ізхбдить, що з
Отцем і Сйном рівнопоклопяємнй і рівнославимий, що говорйв через пророків, в єдйну,
святу, соборну й апостольську Церкву. Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очі
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кую воскресення мертвих: І
віку. Амінь.

життя будучого

А по скінченню святого Символа диякон ви
голошує :
Станьмо ГІДНО, станьмо зі страхом, будьмо
уважні, щоб святе приношення в мйрі приносити.
Л и к : Милість мйру, жертву хвалення.
Ієрей виголошує:
Благодать Господа нйшого Ісуса Христа, і
любов Бога і Отця, і причастя Святого Д уха,
нехаіі буде з усіма вами.
Л и к : І з духом твоїм.
Ієрей ,*
Вгору піднесім серця.
Л и к : Піднесли до Господа.
Ієрей:
Благодарім Господа.
Лик:
Достойно і прйведно єсть поклонятися Отцю
і Сйну і Святому Духові, Тройці єдиносущній і
нероздільній.
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Ієрей у склонившись у молиться т и х о :
Сущий Владйко, Господи, Боже Отче Вседержйтелю, поклоняємий, достойно воістину, пра
ведно і благо, як годиться величності святости
Твоєї Тебе хвалити, Тебе оспівувати. Тебе благословйти. Тобі поклонятися, Тебе благодарйти. Тебе славити, єдйного істинно сущого Бога,
і Тобі приносити з серцем сокрушеним і духом
смиренним цю словесну службу нйшу; Ти єсй
Той, хто дарувйв нам пізнання Тво^ї істини.
І хто спроможний вйсловити сйли Твої, голоснйми
вчинйти всі хвалй Твої, або повісти всі чудеса
ТвоІ кожного часу? Владйко всіх. Господи неба
і землі, і всі^ї тварі, вйдимої і невйдимої: Ти,
що сидйш на престолі слйви і споглядаєш на
безодні, безначальний, невйдимий, незбагнен
ний, неопйсаний, незмінний. Отче Господа на
шого Ісуса Христй, велйкого Бога і Спасйтеля,
уповання нашого. Він є образ Твоєї благости,
печать рівнообразна, що в Собі являє Тебе,
Отця, Слово живе. Бог істинний, предвічна
премудрість; життя, освячення, сйла, світло іс
тинне; через Нього Д ух Святйй явйвся. Д ух
істини, дар усиновлення, запорука будучого
насліддя, почйток вічних благ, животворяща
сйла, джерело освячення; вся твар словесна і
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розумна Ним укріпляючись, Тобі служить і
Тобі возсилйє повсякчасне славословіє, бо все
служить Тобі. Бо Тебе хвалять ангели, архан^
гели, престоли, господьства, начала, власті,
сйли і многобкі херувйми; перед Тобою стоять
навколо серафйми: шість крил в одного і шість
крил у другого, і двомй ото покривають вонй
лиця своі, а двома ноги, і двомй, літаючи,
взивають одйн до одного, безперестанно устйми,
в певмовкаючих славословленнях.
Ієрей голосно:
Побідну пісню співаючи, виклйкуючи, взи
ваючи і промовляючи.
Лик:
Свят, свят, свят Господь саваот, повне небо
і земля слави Твоєї, осанна в вйшніх. Благословен, хто йде в ім’я Господнє, осанна в вйшніх.
І тут диякон так само чинить як і в літ ургії
Золотоустого.
Ієрей молиться т и х о :
З цйми блаженними сйлами, Владйко чоловіколюбче, і ми грішні клйчемо і мовимо: святйй
єсй воістину і пресвятйй, і немйє міри величчю
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святости Тво^ї, і праведний єсй в усіх ділах
Твоїх, бо по правді й істинному суді Ти все
здійснив на нас. Ти створйв чоловіка, взявши
прах із землі і, вдостоївши образом Твоїм,
Боже, поставив ти його у рясному раю, і обітував
йому безсмертне життя і насолоду вічних благ
за збереження заповідей Твоїх. Колй ж він не
послухав Тебе, істинного Бога, Створйтеля свого,
і дав себе звестй приманою змієвою та вмертвйв
себе своїми прогрішепнями. Ти вйгнав його
праведним Твоїм судом, Боже, з раю у світ цей
і повернув до землі, з якої він був узятий, і
справляючи йому спасепня через зновубуття в
самому Христі Твоєму. Бо не одвернувся Ти
докрйю від створіння Твого, яке Ти створйв,
Благйй; і не забув Ти діла рук Твоїх, але посітйв
Ти многообразно, рйди милосердя мйлости Твоєї;
пророків послав Ти, творив Ти чудеса через
святйх Твоїх, що в кожному роді добровгодили
Тобі; говорив Ти до нас устами рабів Твоїх
пророків, провіщаючи нам прийдешнє спасепня;
закон дав Ти па поміч; ангелів поставив Ти хоронйтелями. Колй ж прийшла повнота часу. Ти
говорив до нас через самого Сина Твого, що
Ним і вікй сотворив Ти. Він, бувши сяйвом слави
Тво^ї і начертйнням іпостасі Твоєї, що, носячй
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все глаголом сйли сво^ї, не вважйв за посягнення
бути рівним Тобі, Богу й Отцю, але як Бог
сущий нревічний, на землі явйвся і з людьми
снівжйв; і воплотйвшись із Діви Святої, сам
умалйв себе, вид раба прийнявши, ставши співобразним до тіла смирення нашого, щоб нас
співобразними створйти до образу слави сво^ї.
Бо тому, що через чоловіка гріх увійшов .у світ,
а через гріх — смерть, благозволив Єдинородний Твій Син, — сущий у лоні в Тебе, Бога й Отця,
що народйвся від жени. Святої Богородиці і
Приснодіви Марії, — бувши під законом, осудити
гріх плоттю своєю, щоб в Адамі вмираючи
оживотворйлися в самім Христі Твоїм. І пожйвши
у світі цьому,(Він дав спасйтельні повеління і,
відвернувши нас від ідольської примани, привів
до пізпйппя Тебе, істинного Бога й Отця, прид
бав собі нас у народ вйбраний, цйрське священство, рід святйй і, очйстивши водою і освятйвши Духом Святйм, віддав себе як заміну
смерті, що в собі держйла нас, за проданих
гріхові. І зійшовши через хрест до аду, щоб на
повнити собою все. Він розрішйв болізні смертні,
і воскрес у третій день, і путь прзстелив усякій
плоті воскресенням з мертвих, бо неможлйво
було, щоб тління держало Начальника жйзні;
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Він став початком померлих, первородженим із
мертвих, щоб бути самому усім, серед усіх
першим. І зійшовши на небеса, сів праворуч велйччя Твого на висотах. Він і прийде віддати
кожному за ділами його. Нам же, оставив на спо
мин спасенного свого страждання те, що ми
предложйли за його заповідями; бо Він, маючи
вййти на вольну і приснопам’ятну і животворящу
свою смерть, вночі, в яку віддав себе за життя
світу, взяв хліб на святі сво! і пречисті руки,
показав Т обі, Богові й Отцеві, благодарйв,
благословйв (і благословляє) ^ освятйв, переломйв:
І голосно мовить:
Дав святйм своім ученикйм і апостолам, кйжучи: Прийміть, Іжте, це єсть тіло мо^, що за
вас ламається на відпущення гріхів.
Л и к : Амінь.
А ієрей і диякон те саме і тут чинять^
подібно як на літ ургії Золотоустого,
Ієрей т и х о :
Так само взяв і чашу з плодом виноградним,
розвів, благодарйв, благословйв (і знову бла
гословляє), освятйв:
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/ знову виголошує о ц е:
Дав святйм своїм ученикам і апостолам, ка
жучи: Пййге з неї всі, це єсть кров моя нового
завіту, що за вас і за многих проливається на
відпущення гріхів.
Л и к : Амінь.
Іврей, склонивши голову, молиться т и х о :
Це чиніть на мій спомин; бо кожного разу,
як їсте хліб цей і п’єте цю чашу, мою смерть
звіщаєте, моє воскресення сповідуєте. Отож і
ми, Владйко, споминаючи спасйтельні його страдання, животворящий хрест, триденне погребення, з мертвих воскресення, на небеса возшестя,
праворуч Тебе, Бога й Отця, сидіння, і славне,
і страшне його друге пришестя.
Ієрей виголошує:
Тво^ від твоіх Тобі приносимо за всіх і за все.
Лик:
Тебе оспівуємо. Тебе благословимо. Тебе благодаримо. Господи, і молимось Тобі, Боже наш.
Ієрей, склонивши голову, молиться тихо:
Ради цього, Владйко Пресвятйй, і ми, грішні
і недостойні раби ТвоІ, сподобившися служити
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святому Твоєму жергознику, не за праведні
діла наші, бо не вчннйли ми нічого доброго
на землі, але ради мйлости Твоєї і щедрот
ТвоІх, що Ти їх щедро зілляв на нас, зі смілйвістю приближаємося до святого Твого жертов
ника і, поклавши містообразне святого Тіла і
Крбви Христа Твого, Тобі молимось і Тебе
призиваємо, Святий над Святйми, щоб благово
лінням Тво^ї благости прийшов Д ух Твій Святий
на нас і на предлежачі дарй оці, і благословйв
їх , і освятйв, і показав.
Диякон кладе ри п іду, що її державу або покровецЬу і приходить близько до ієрея й обидва
тричі поклоняються перед святою трапезою.
Тоді диякон у склонивши голову ^ показує орарем на святий хліб і мовить т и х о :
Благословй, владйко, святйй хліб.
А іврейу знаменуючи святий хліб, мовить:
Хліб ото цей самйм чеснйм тілом Господа і
Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.
Д иякон: Амінь.
І знову диякон:
Благословй, владйко, святую чашу.
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А ієрей, благословляючи, мовить:
А чйшу оцю самою чесною кров’ю Господа і
Бога і Спаса нашого Ісуса Христй.
Д иякон: Амінь.
А ієрей, благословляючи рукою обоє святощів,
мовить:
Пролитою за життя світу.
Д и я к о н : Амінь, амінь, амінь.
Диякон, склонивши голову перед ієреєм, переходить на те місце, де перше стояв.
А ієрей молиться:
А нас усіх, що від одного хліба і чаші прича
щаємося, з ’єднай одного з однйм на причастя
єдиного Д уха Святого, і вчинй, щоб ні одйн з
нас не причастйвся святого Тіла і Крови Хрнста
Твого на суд або на осудження, але, щоб знайшлй
ми мйлість і благодать з усіма святйми, що від
віку Тобі благовгоднли; праотцями, отцями, патріярхами, пророками, апостолами, проповідни
ками, благовісниками, мучениками, ісповідниками, вчйтелями і з усяким духом праведним,
що у вірі скончйвся.
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/ , взявши кадило у іврей виголошує:
Особливо з пресвятою, пречйстою, преблагословенною, славиою Владйчицею нашою Бо
городицею і приснодівою Марією.
Також диякон кадить святу трапезу навколо
і поминав, кого хоче з померлих.
Л ик співає:
Тобою радується, Благодатная, всяка твар,
ангельський собор і чоловічеський рід, освя
щений храме і раю словесний, дівственна похва
ло, що із неї Бог воплотйвся і младенцем став,
перед віками сущий Бог наш. Лоно бо Твоє
престолом сотворйв і утробу Твою просторішою
небес учинив. Тобою радується. Благодатная,
всяка твар, слйва Тобі.
А яки^о у великий четвер і в велику суботу,
тоді співають ірмос 9-ої пісні того дня.
А ієрей, склонившисЬу молит ься:
Із святйм Йоаном пророком, предтечею і хрестйтелем, зо святйми славними і всехвальними
апостолами, святйм (ім^ярек), що його пам’ять
творимо, і зо всіма святйми Твоїми, їх молйтвами посітй нас. Бож е.
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І пом’янй всіх, передше померлих, в надії
воскресення життя вічного.
Тут іврей поминає померлих по імені ^ кого
хоче у і мовить :
За упокой і відпущення гріхів душі рабй
Твого (ім^ярек)у на місці світлім, звідки втекл^
печйль і зітхання, упокой. Боже наш.
І упокой їх , де сяє світло лиця Твого.
Потім мовить:
Ще молимося Т обі, пом’янй. Господи, святу
Твою соборну й апостольську Церкву, що від
кінців і аж до кінців вселенної, і умиротворй
ЇІ, яку Ти набув чесною кров’ю Христа Твого,
і святйй храм цей утвердй аж до кончини віку.
Пом’янй, Господи, тих, що ці дарй Тобі принеслй,
і тих, за кого, ким і ради кого їх принеслй.
Пом’янй, Господи, тих, що плодй приносять і
добро творять у святйх ТвоІх церквах і пам’ята
ють про вбогих; воздай їм ТвоІми багатими і
небесними дарувйннями; дйруй їм зймість зем
ного — небесне; зймість дочасного — вічне;
зймість тлінного — нетлінне. Пом’янй, Господи,
тих, що в пустйнях, і горах, і вертепах, і прбпастях земнйх. Пом’янй, Господи, тих, що в
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дівстві, і благоговінні, і подвижнйцтві, і в
чйстому житті перебувають. П ом’яни, Господи,
Богом бережений народ наш, правління і все
воїнство. Даруй їм глибокий і невід’ємний мир;
натхнй серця їх прихйльністю до Церкви ТвоЄї
і до всього народу Твого, щоб за Іхнього спо
кою ми провадили тйхе і мйрне життя в усякому
благочесті і чистоті. Пом’янй, Господи, всяке
начальство і влйду, братів наших в палаті і все
воїнство; добрих у блйгості збережй, лукавих
добрими вчинй з благістю ТвоЄю. Пом’янй, Го
споди, тут присутніх людей і з оправданих
причйн відсутніх, і помйлуй їх та нас по мнбжеству мйлости ТвоЄї; скарбнйці їх сповнй вся
ким добром; подружжя їх в мйрі й одномйслії
збережй, младенців вйгодуй, молодь навчй, стар
ців піддерж , малодушних потіш, розсіяних соберй, заблуканих повернй і приєднай до святої
ТвоЄї соборної і апостольської Церкви, паві же
них від духів нечйстих звільни, з плаваючими
пливй, з подорожніми подорожуй, вдовицям
стань на поміч, сиріт захистй, полонених вйзволи,
недужих зцілй, тих, що на судищах, І в рудни
ках, і на засланнях, і на гіркйх рабських робо
тах, і в усякій скбрбі, і нужді, й утисках, — пом’я
нй, Боже. І всіх, що потребують велйкого Твого
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милосердя і тих, що люблять нас, і тих, що
ненавидять, і тих, що доручили нам, недостойним, молйтися за них, і всіх люд^й ТвоІх пом’я
ни, Господи Боже наш, і на всіх вйлий багйту
Твою мйлість, даючй всім те, чого просять па
спасення. А кого ми пе пом’янули, через невідан
ня, або забуття, або через множество імен. Ти
сам пом’янй. Бож е, що знаєш вік і ім ’я кож
ного, знаєш кожного в ід лона матері його.
Бо Ти єсй. Господи, поміч безпомічним, надія
безнадійним, бурями гнаним спасйтель, плава
ючим пристановище, недужим лікар. Сам для
всіх будь усім, відаючи кожного і прохання
його, дім і потребу його. Ізбави, Господи, го
род цей {а б д : село це, а б о : обйтель цю) і всякий
город і краіну від голоду, пошести, землетрусу,
потопу, вогпю, мечй, нашестя чужйнців та м іж 
усобної брані.
/ виголошує іє р е й :
Найперше пом’янй. Господи, святішого, все
ленського Архиєрея (ім^ярек) Папу Рймського,
блаженнішого Патріярха нашого (ім^ярек), преосвященнішого Митрополита нашого Кир (ім^яр ек ), боголюбйвого Єпископа нашого Кир (ім^Я'
рек) і даруй їх святим ТвоІм церквам, щоб в
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довголітні

прйво

Л и к : І всіх і все.
Диякон читає пом^яник живих.
Іерей молиться т и х о :
Пом’янй, Господи, рабй Божого (ім^ярек), за
спасення, посіщення і відпущення гріхів ііогб.
Пом’яни, Господи, всяке єпйскопство право
славних, що право правлять слово Твоєї істини.
Пом’янй, Господи, по мибжеству щедрот Твоїх
і мо^ недостоїнство, простй мені всяке прогрішення вольне і невбльне, і, щоб, ради гріхів
м оіх. Ти не заборонйв благодаті Святбго Твбго
Д уха від предлежачих дарів.
Пом’янй, Гбсподи, пресвітерство, в Христі
дияконство і весь священичий чин, і не посоромй
ні одногб з нас, що стоїмб навкбло святбго Твогб
жертбвника. Посітй нас блйгістю Тво^ю, Гбс
поди, явйся нам багйтими Твоїми щедрбтами,
даруй нам дббре і корйсне поліття, дощі мйрні
даруй землі на врожйй, благословй вінець літа
блйгости Тво^ї, угамуй роздбри церкбв, угасй
гордовйтість нарбдів, вйникнення бресей скбро
розорй сйлою Святбго Твогб Духа; всіх нас
приймй в Царство Тво^, показавши нас синами
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світла і синйми дня, Твій мир і Твою любов
даруй нам, Господи Боже наш, бо воздав все
Ти нам.
Виголос:
І дай нам єдйними устйми і єдиним серцем
слйвити й оспівувати пречесне і велйчне ім’я
Тво^, Отця, і Сина, і Святого Д уха, нйні і повсякчйс, і на ВІКИ віків.
Л и к : Амінь.
Іврей, обернувшись до дверей і, благословля
ючи, мовить:
І нехай будуть мйлості велйкого Бога і Спйса
нашого Ісуса Христй з усіма вйми.
Л и к : І з духом твоім.
Диякон, якщо є (а якщо нема у то ів р ей ),
виходить і, ставши на звичайнім місці, го
ворить :
Всіх святйх пом’янувши, ще і ще в мйрі
Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
За принесені й освячені чесні дарй Господу
помолімся.
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Л и к : Господи, помйлуй.
Щоб чоловіколюбець Бог наш, прийнявши їх
у святий і принебесний і мисленний свій жертов
ник, як приємний запах духовний, зіслйв нам
божественну благодать і дар Святого Д уха,
помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву,
(біди) і нужди. Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
Ієрей молиться т и х о :
Боже наш. Боже спасення. Ти нас навчй
достойно благодарйти Тебе за благодіяння ТвоІ,
що їх Ти творйв і твориш нам. Ти, Боже наш,
прийнявши ці дарй, очйсти нас від усякої скверні
тіла і духа і навчй звершувати святощі в страсі
ТвоІм, щоб ми із чйстим свідченням сумління
нашого приймаючи часть святощів Твоїх, з ’єд
налися зі святйм Тілом і Кров’ю Христй Твого
і достойно прийнявши їх , мйли Христй, що
живе в серцях нйших, і стйли хрймом Святого
Твого Д уха. Ей, Боже наш, і щоб ні одного з
нас не вчинйв Ти повйнним у цих ТвоІх страшнйх
і небесних тййнах, йні немічним душею і тілом.
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щоб недостойно їх причащатися, але дай нам
до останнього нашого зідхання достойно прий
мати надію святощів Твоїх як напуття життя
вічного, на добрий одвіт на страшному суді
Христй Твого, щоб і ми з усіма святими, які
од віку благовгодили Т обі, стали причйсниками
вічних ТвоІх благ, що їх приготовив Ти для
тих, що люблять Тебе, Господи.
Диякон:
Заступи, спасй, помйлуй
Бож е, тво^ю благодаттю.

і охорони

нас.

Л и к : Господи, помйлуй.
Дня всього звершеного, святого, мйрного і
безгрішного у Господа просім.
Л и к : Подай, Господи.
Ангела мйру, вірного наставника, хоронйтеля
душ і тілес наших у Господа просім.
Л и к : П одай, Господи.
Прощення і відпущення гріхів і прогрішень
наших у Господа просім.
Л и к : Подйй, Господи.
Доброго і пожиточного душам нйшим і мйру
для світу у Господа просім.
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Л и к : Подай, Господи.
Осталий час життя нашого в мйрі і покаянні
скінчити у Господа просім.
Л и к : Подйй, Господи.
Християнської кончйни життя нашого, безболізної, бездоганної, мирної, і доброго одвіту на
страшнім судищі Христовім просім.
Л и к : Подай, Господи.
Єдність віри і причйстя Святого Д уха вйпросивши, самі себе, і одйн одного, і все життя
наше Христу Богові віддаймо.
Л и к : Т обі, Господи.
Іерей виголос:
І сподоби нас, Владйко, зі смілйвістю, неосуд
но сміти призивати Тебе, небесного Бога Отця,
і мовити.
Лик:
Отче наш. Ти, що єсй на небесйх, нехйй
святйться ім’я Тво^, нехйй прййде царство Тво^,
нехйй буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам днесь, і простй
нам довгй нйші, як і ми прощйємо довжникйм
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нйшнм, і не введи нас у спокусу, але ізбавн
нас від лукйвого.
Ієр ей :
Бо Тво^ єсть цйрство, і сила, і слава. Отця,
і Сйна, і Святого Д уха, нйні і повсякчас, і на
віки віків.
Л и к : Амінь.
Ієрей: Мир всім.
Л и к : І духові твоєму.
Диякон:
Голови вйші Господеві приклоніть.
Л и к : Т обі, Господи.
Ієрей молиться:
Владико Господи, Отче шедрот і Боже всякої
утіхи, тих, що приклонйли перед Тобою свої
голови, благословй, освятй, збережй, укріпй,
утвердй, від усякого лукйвого діла відведй, до
всякого ж доброго діла приєднай, і сподоби
неосудно причастйтися цих пречйстих і животворящих Твоїх тайн на відпущення гріхів, на
причйстя Д уха Святого.
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Виголос:
Благодаттю і щедрбтами і чоловіколюбієм
єдинородного Сйна Твого, що з ним благословен єсй, з пресвятйм і благим і животворящим
ТвоІм Духом , нйні і повсякчас, і на віки віків.
Л и к : Амінь.
Ієрей молиться:
Зглянься, Господи Ісусе Христе Боже наш,
від святого жилйща Твого і від престолу слйви
царства Твого і прийдй, щоб освятйти нас, Ти,
що вгорі з Отцем сидйш і тут з нйми невйдимо
перебуваєш, і сподоби нас могутньою Тво^ю
рукою подйти нам пречйсте Тво^ тіло і чесну
кров, а через нас всім людям.
Тоді ієрей поклоняється у а також диякон^
на цьому місці^ де стоїть ^ мовлячи стиха
т р и ч і:
Бож е, милостйвий будь мені грішному.
А коли диякон побачить, що ієрей простягає
рук и і дотикається святого хліба, щоб творити
святе піднесення, виголошує (якщо ж його не
має, сам ієрей) :
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Будьмо увйжні.
А іерейу підносячи святий хліб, виголошує:
Святее святим.
Лик:
Єдйн свят, єдйн Господь, Ісус Хрнстос, на
славу Бога Отця. Амінь.
І співці співають причасний (кінонік) дня
або святого.
А диякон входить у святий вівтар і, ставши
праворуч ієрея^ мовить.
Роздроби, владико, святйй хліб.
А ієрей, роздробляючи його на чотири части
ни, мовит ь:
Роздроблюється і розділюється агнець бо
жий, роздроблюваний і нероздільний, що його
завжди їдять і ніколи не з ’їдають, але нричасників він освячує.
А ієрей чинить все, як приписано на літ ургії
Золотоустого.
Диякон:
Сповни, владйко, святу чашу.
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Ів р е й :
Повнотй Святбго Д уха.
Д и я кон : Амінь.
І взявши теплоту^ мовить до іерея:
Благословй, владико, теплоту.
А іврей благословляв і мовить:
Благословенна теплота святих Твоїх зйвжди,
нйні і ^повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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/ диякон хрестовидно вливає дещо до святої
чаші у мовлячи:
Теплота віри повна Д уха Святого. Амінь.
Ієрей мовить :
Дняконе, прнступй.
Диякон:
Подай мені, владйко, чесне і святе тіло Гос
пода і Бога і Спаса нашого Ісуса Христй.
Ієрей мовить:
Ім'ярек у священо дияконові, подасться чесне і
святе і пречисте тіло Господа і Бога і Спйса
нашого Ісуса Христа на відпущення його гріхів
і на життя вічне.
І молиться як ієрей^ к а ж уч и :
Вірую, Господи: і решту.
Подібно ієрей у взявши одну частицю святого
Хлібйу мовить:
Чесне і пресвяте тіло Господа і Бога і Спйса
нашого Ісуса Христа подасться мені, ім'ярек^
ієреєві, на відпущення гріхів і на життя вічне.
Амінь.
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приклонивши голову у молиться, к а ж уч и :

Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти єсй
воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов
у світ грішників спасти, з якйх перший я.
Також :
Вечері Тво^ї тайної днесь, Сйиу Божий, мене
причасника приймй, бо ворогйм Твоїм тайни не
повім і поцілунку не дам Тобі, як Ю да, але,
як розбійник сповідаюся Тобі:
Також :
Пом’япй мене. Господи, коли прййдеш, у
цйрстві ТвоІм.
Пом’янй мене, Владйко, колй прййдеш, у
царстві ТвоІм.
Пом’япй мене, Святйй, колй прййдеш, у
царстві Твоїм.
Нехай не на суд і не в осудження буде мені
причйстя святйх ТвоІх тйїн. Господи, а на зці
лення душ і і тіла.
Бож е, милостйвий, будь мені грішному.
Бож е, очйсти мої гріхй і помйлуй мене.
Без числй нагрішйв я. Господи, простй мені.
/ тоді причащаються того, що держать на
руках, зі страхом і всякою обережністю.
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Тоді ієрей, поклонившись, приймає обома р у 
ками, з покровцем, святу чашу і причащається
з неї, к а ж уч и :
Чесної і святої крови Господа і Бога і Спаса
нашого Ісуса Христй причащйюся я, раб божий,
ієрей ім'ярек, на відпущення гріхів моіх і на
життя вічне. Амінь.
І отерши тоді свої губи і край святої чаші
платком, що його держить в руках, мовит ь:
Оце діткнулося уст м оіх, і відійме беззаконня
моі, і гріхи МОІ очйстить.
Тоді призиває диякона, мовлячи:
Дияконе, приступй.
І диякон приходить і поклоняється раз, мо~
влячи:
Ото приходжу до безсмертного царя і Бога
нйшого. І :
Подйй мені, владйко, чесну і святу кров Гос
пода і Бога і Спйса нашого Ісуса Христа.
Ієрей мовить:
Причащається раб божий, диякон ім'ярек,чесної
і святої крови Господа і Бога і Спйса нашого
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Ісуса Христй на відпущення гріхів своіх і на
життя вічне.
А коли диякон запричастився, мовить іє р е й :
Оце діткнулося уст твоїх, і відійме безза>
коння твоі, і гріхй твоі очистить.
І тоді відкривають двері святого вівтаря.
І диякон :
Зі стрйхом божим і вірою приступіть.
Лик:
Благословен, хто йде в ім’я Господнє, Бог
Господь і явився нам.
І відбувається причастя вірних,
А ієрей у причащаючи, мовит ь:
Чеснбго, і пресвятого, і пречйстого тіла, і
крови Господа і Бога і Спйса нашого Ісуса
Христа причащається раб божий (рабй божа)
ім^яреКу на відпущення гріхів своїх і на життя
вічне. Амінь.
Ієрей благословить людей, виголошуючи:
Спасй, Бож е, людей ТвоІх і благословй насліддя Тво^.
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І ієрей обертається до святої трапези і ка
дить тричі^ кажучи тихо :
Вознесися на небесй, Бож е, і по всій землі
слава Твоя.
А лик співає:
Ми вйділи світло істинне, ми прийнялй Д уха
небесного, ми знайшлй віру істинну, нерозділь
ній Тройці поклоняємося, вона бо спасла нас.
А ієрей мовить т и х о :
Благословен Бог наш.
І голосно :
Зйвжди, нйні і повсякчас, і на віки віків.
Л и к : Амінь.
Нехйй сповняться уста наші хвалення Твого,
Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти
сподобив нас причаститися святйх Твоїх, бо
жественних, безсмертних і животворящих таїн;
збережй нас у ТвоІй святині, ввесь день поуча
тися прйвді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
Диякон:
Прості, прийнявши божественних, святйх, пречйстих, безсмертних, небесних і животворящих.
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благода-

Л и к : Господи, помйлуй.
Заступй, спасй, помйлуй і охоронй нас, Боже,
Тво^ю благодаттю.
Л и к : Господи, помйлуй.
День весь звершений, святйй, мйрний і безгріш
ний вйпросивши, самі себе, і одйн одного, і
все життя нйше Христу Богові віддаймо.
Л и к : Т обі, Господи.
Молитва благодарення:
Благодаримо Тебе Господи Боже наш, за
причастя святйх, пречистих, безсмертних і не
бесних Твоїх таїнств, що їх Ти дав нам на бла
годіяння, і освячення, і зцілення душ і тіл
нйших. Сам, Владйко всіх, дай, щоб причйстя
святого Тіла і Крови Христа Твого було нам на
віру незастйдну, любов нелицемірну, на умно
ження премудрости, на зцілення душі і тіла,
на прогнйння всьогб супротйвного, на збере
ження заповідей Твоїх, на сприятливий одвіт,
що на страшному судищі Христй Твого.
Виголос:
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Бо ти єсй освячення нйше і Тобі слйву возсилйємо, Отцю, і Сину, і Святому Д ухові, нйні
і повсякчас, і на віки віків.
Л и к : Амінь.
І є р е й : В мйрі вййдім.
Л и к : В імені Господнім.
Диякон: Господу помолімся.
Л и к : Господи, помйлуй.
Ієрей виголошує заамвонну молит ву:
Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе бла
гословляють, і освячуєш тих, що на Тебе упо
вають, спасй людей ТвоІх і благословй насліддя
Твоє, повноту церкви Твоєї охоронй, освятй тих,
що люблять красу дому Твого: Ти їх прослав
божественною Твоєю сйлою і не остав нас, що
уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй,
церквам ТвоІм, ієреям. Богом береженому на
родові нашому, правлінню і всім людям ТвоІм.
Бо всяке добре даяння і всякий звершений дар
з висоти є, сходячи від Тебе Отця світла, і Тобі
славу, і благодйрення, і поклонення возсилаємо.
Отцю, і Сину, і Святому Д ухові, нйні і повсяк
час, і на віки віків.
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Л и к : Амінь.
Т о д і:
Ієрей молиться тихо:
Сповнйлося і звершйлося, скільки в нашій
сйлі, Хрйсте Боже наш, Твого промислу таїнство:
бо мйємо смерти Тво^ї пам’ять, ми вйділи воскресення Твого образ, ми сповнилися безконечної
Тво^ї жйзні, ми насолодйлися невйчерпною Твоєю
пожйвою, благоізволь, щоб і в будучому віці
всі ми сподобилися її, благодаттю безначального
Твого Отця, і Святого, і благого, і животворящого Твого Д уха, нйні і повсякчас і на віки
віків. Амінь.
Будь ім’я Господнє. Тричі і Псалом 5 5 ;
Благословлю Господа на всякий час, завжди
хвала Його в устйх моїх.
У Господі похвйлиться душй моя, нехйй по
чують лагідні і возвеселяться.
Возвелйчте Господа зо мною, і вознесімо ім’я
Його вкупі.
я шукав Господа, і Він вйслухав мене, і від
усіх скорбот моіх ізбавив м ен е.'
Приступіть до Нього і просвітіться, і лиця
ваші не постидаються.
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Оцей убогий візвав, і Господь вйслухав його,
і від усіх скорбот його спас його.
Ополчйться ангел Господень навкруг тих, що
бояться Й ого, і ізбавить їх.
Вкусіте і вйдіте, що благйй Господь; бла
жен муж, що уповйє на Нього.
Бійтеся Господа, всі святії Й ого, бо немй
недостатку в тих, що бояться Його.
Багйті збідніли і зголодніли, а тим, що шу
кають Господа не забракне ніякого добра.
Прийдіте, чада, послухайте мене, страху Гос
поднього навчу вас.
Хто є той чоловік, що, люблячи життя, бажає
вйдіти дні благі?
Стрймай язик твій від зла і губи твої, щоб не
говорйти лести.
Відхйлися від зла і твори добро, шукай мйру
і біжи за ним.
Очі Господні на праведних, а уші Його на
молитву їх.
Лице ж Господнє проти тих, що творять зло,
щоб вйкорениги з землі пам’ять їх.
Візвали праведні, і Господь вйслухав їх , і
від усіх скорбот їх ізбавив їх.
Блйзький Господь до сокрушених серцем, і
смиренних духом спасе.
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Багато скорбот у праведних, і від усіх них
ізбавить їх Господь.
Охороняє Господь всі кості їх , ні однй з них
не сокрушиться.
Смерть грішників люта, і т і, що ненавидять
праведного, згрішать.
Ізбйвить Господь душі рабів своіх, і не згрі
шать усі, що уповйють на Нього.
Диякон ж е, увійгиовши північною стороною,
споживає святі дари зі страхом і з усякою
обережністю. А ієрей виходить і дає людям
антидор.
По закінченні Псалма і роздачі антидора
мовить:
Благословення Господнє на вас Того благо
даттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсяк
час, і на віки віків.
Л и к : Амінь.
Ієрей :
Слйва Т обі, Христе Бож е, уповання наше,
слйва Тобі.
Л и к : Слава: і нйні. Господи, помилуй. Тричі.
Благословй.
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Іб рей :
Хрнстос, що воскрес із мертвих, (якщо в
неділю) істинний Бог наш, молйтвами пречистої
сво^ї Мйтері ( і проче)у во святйх отця нашого
Васйлія Велйкого, архиєнйскопа Кесарії Кападокійської і святого ім^ярек^ якого є храМу і
якого є день, і всіх святйх, помйлує і спасе нас,
як благйй і чоловіколюбець.
Л и к : Амінь.*
Л ієрей у увійшовши в святий олтар, роздя
гається з священних одеж, мовлячи: Нйні від
пускаєш, Трисвяте, І по Отче наш:
Тропар, глас 1 :
На всю землю вййшло вістування твоє, прий
няла бо вонй слово тво^, що ним боголіпно навчйв ти; природу того, що існує, пояснйв ти,
звичаї людські прикрасйв ти: цйрське священство. Отче преподобний Васйліє, молй Христй
Бога, спастйся душам нйшим.
Слава, Кондак, глас 4 : Явйвся єсй основою не-
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похйтною церкви, подаючи всім людям владйцтво неукрадне, запечатавши твоїми велін
нями, небоявленний Васйліє преподобний.
І ниніу богородичен:
Ти, що від йнгела слово прийняла в утробі
Твоїй і родйла воплочене Слово — Емануїла:
Й ого, Богородице, молй за душі наші.
А якщо хочеш у скажи і тропар дня.
Господи, помилуй.

Чеснішу. Слава: і нйні.

/ творить відпуст.

Кінець божественної літ ургії святого
Василія Великого.

молитви по

СВЯТІМ ПРИЧАСТЮ

Коли гідно запртастишся животворящих таїнственних дарів, заспівай зараз з радости,
вельми благодари й оце тепло з душі говори
Б о го в і:
Слава Т обі, Боже. Слава Т обі, Боже. Слава
Т обі, Боже.
Тоді оцю благодарну молитву
Благодарю Тебе, Господи Боже мій, що Ти
не відкинув мене грішного, але сподобив мене
бути причйсником ТвоІх святощів. Благодарю
Тебе, що Ти сподобив мене недостойного при
частитися ТвоІх пречйстих і небесних дарів.
Але, Владйко Чоловіколюбче, Ти, що ради нас
умер і воскрес та дарував нам ці страшні і животворящі таїнства на благодіяння й освячення
душ і тіл наших, дай, щоб вони були й мені
на зцілення душі і тіла, на прогнання всього
супротйвного, на просвічення очей мого серця,
на мир моїх душевних сил, на віру непостйдну,
на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на
додержування Твоїх заповідей, на збільшення
Твоєї божественної благо дати і на присвоїння
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Твого цйрства: щоб я, ними охорбнюваний у
ТвоІй святості, завжди пам’ятав про Твою бла
годать і вже жив не для себе, але для Тебе,
нашого владики і доброчинця, і так, відійшов
ши з цього життя в надії на жигтя вічне, досяг
нув непроминаючого спокою, де безнастанний
голос тих, що торжествують, і безконечна на
солода тих, що оглядають невимовну красоту
Твого облйччя, бо Ти єсй істинне прагнення і
несказанна радість тих, що Тебе люблять,
Христе, Боже наш, і Тебе оспівує все сотворіння на віки. Амінь.
Молитва св. Василія Великого
Владико Христе Бож е, цйрю віків і творче
всього, благодарю Тебе за всі блага, якими Ти
мене обдарував, і за причастя ТвоІх пречйстих
і животворящих таїнств. Тому благаю Тебе,
благйй і чоловіколюбче: охоронй мене під Твоїм
покровом і в тіні крил Твоїх та обдаруй мене
чйстою совістю, щоб я аж до мого останнього
віддиху достойно причащався Твоїх святощів на
відпущення гріхів і на жигтя вічне. Бо Ти є
хліб жигтя, джерело святости, податель благ,
і Тобі славу возсилаємо з Огцем і Святйм Духом,
ийиі і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
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Молитви

Молитва св. Йоана Золотоустого
Таїнственно удостоївшись бути причасииком
Твого пречйстого тіла і чесної крови, оспівую
і благословлю, поклоняюся і славлю і величаю
спасіння Твої, Господи, нині і повсякчас, і на
віки віків. Амінь.
Молитва св. Йоана Дамаскина
Боже, Боже мій, иепостоянний і невйдимий
вогню, Ти, що чиниш Ангелів своіх вогнем
горющим. Ти, що в ТвоІй несказйнній любові
передав мені на пожйву Тво^ божественне тіло
і прийняв мене за причасника свого божества
ради прййняття Твого пречйстого тіла і чесної
крови: пронйкни усе моє тіло і дух, крізь мої
кости і мозки! Гріхй моі спалй, душу мою просвітй й ум мій прояснй! Тіло освятй й обйтель в
мені сотворй разом із благословенним ТвоІм
Отцем і всесвятйм Духом , щоб і я був у Тобі
завжди, заради молитов Тво^ї пречйстої Матері
і всіх святйх ТвоІх. Амінь.
Інша молитва
Господи Ісусе Христе, Боже наш! Нехай Твоє
святе тіло буде мені на життя вічне і Твоя чесна
кров на відпущення гріхів! А оце благодарення.
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нехйй буде мені на радість, здоров’я і потіху.
На Твоєму ж страшному й другому пришестю
сподоби мене грішного достойним станути пра
воруч слави Тво^ї, молйтвами Твоєї пречйстої
Матері і всіх святйх.
Молитва до Пресвятої Богородиці
Пресвята Владйчице Богородице, світло моєї
затьмареної душ і, надіє, покрове, прибіжище,
потіхо і радосте моя! Благодарю Тебе, що Ти
сподобила мене недостойного бути причасником
пречйстого тіла і чесної крови Сйна твого. Але
Ти, що породйла істинне світло, просвітй ду
хові очі мого серця! Ти, що породйла джерело
безсмертя, оживй мене, умертвленого гріхом!
Ти, милостйвого Бога милосердна Мати, помйлуй мене і дай мені говіння і сокрушення в
серці моім і смирення у мйслях моіх і вйзволення
з полону думок моїх! І сподоби мене аж до остан
нього віддиху неосудно приймати святощі пречйстих таїнств на зцілення душ і й тіла! Дай мені
теж сльози покаяння і сповіді, щоб я величав
і славив Тебе по всі дні мого життя, бо Ти бла
гословенна і препрославлена на віки. Амінь.
Кінець молитов по Святім Причастю.

ВІДПУСТИ
Н а Різдво Христове і в його Навечер^я:
Христос, істинний Бог наш, що родйвся в
вертепі у Вифлеємі Ю дейськім і в яслах возліг
спасення нашого ради, молйтвами пречистої своєї
М атері, во святих отця нашого Васйлія Велйкого,
архиєпйскопа Кесарії Кападокійської, і всіх
святйх, помйлує і спасе нас, як благйй і чоловіколюбець.
Н а О брізання:
Христос, істинний Бог наш, що прийняв по
закону восьмиденне обрізання спасення нашого
ради:
Н а Богоявлення і в його Навечер^я:
Христос, істинний Бог наш, що в Йордані
хрестйтися зволив від Йоана спасення нашого
р іди :
У великий Четвер:
Христос істинний Бог наш, що ради премнбгої блйгости лучшу путь показав смиренням на
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умиванні НІГ учеників і зійшов аж до хреста
і гробу;
У святу і велику С у б о т у :
Христос істинний Бог наш, що задля нас людей
і нашого ради снасення волею плоттю положився
у гробі і зійшов на ад:

