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ПОСЛАННЯ БОГОРОДИЦІ З МЕДЖУГОР’Я
“Заохочую вас усіх відмовляти вервицю. Вервицею здолаєте
всі перешкоди, що їх сатана у цій хвилі створює на стежці
Церкви.”

25 червня 1985

“Вервиця, дітоньки, є особливо дорогою для Мене. Через
молитву на вервиці відкрийте ваші серця Мені і Я буду мати
можливість допомагати вам.“

25 серпня 1997

“Тому, дорогі діти, допоможіть моєму Серцю здобути перемогу
у світі гріха. Закликаю вас складати жертви і молитви в моїх
наміреннях, аби Я могла їх донести Богові заради того, що є
найбільш необхідне.”

25 вересня 1991

“Дякую вам за всі ваші жертви і молитви. Моліться, щоб Я ще
більше могла вам допомагати. Ваші молитви мені потрібні.”

25 листопада 1991

“Я закликаю вас посвятитися Моєму Серцю і Серцю Мого Сина.”

25 травня 2004

“Дорогі діти! Я в особливий спосіб закликаю вас усіх молитися
в Моїх намірах, щоб своїми молитвами ви могли зупинити
план сатани щодо цього світу, який кожного дня віддаляється
все далі від Бога, а на місце Бога ставить себе і нищить все
добре і прекрасне в душі кожного з вас.”

25 жовтня 2008

“Дорогі діти! Також і сьогодні взиваю вас до молитви. Нехай
молитва буде для вас, як зерно, котре помістите в Моєму
Серці, а Я за вас пожертвую її Своєму Синові Ісусу за спасіння
ваших душ.”

25 січня 2009
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*Транслітерація не затверджена церковною владою і подана в молитовнику
на правах рукопису, лише для тих, хто не вміє читати латиною та
хорватською мовою з метою допомоги паломникам у молитві. Прошу ні в
якому разі не вважати транслітерацію офіційним текстом чи перекладом,
затвердженим церквою.
о. Петро Кобаль
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МОЛИТВИ ПЕРЕД СВЯТИМ ПРИЧАСТЯМ
Молитва св. Йоана Золотоустого
Господи, Боже наш, знаю, що я негідний (негідна) і
неприготований (неприготована), щоб міг Ти достойно
ввійти під покрівлю дому душі моєї, бо вся вона – пуста й
упала, і не маєш у мені гідного місця.
Однак молю Тебе, Ісусе:
Як Ти, зійшовши з висоти небесної, понизив себе задля нас – так знизись і сьогодні до мене, негідного (негідної);
Як Ти зволив замешкати у вертепі, в яслах нерозумних звірят – так увійди, Ісусе, до мого оскверненого тіла і
поселися в моїй недостойній Тебе душі;
Як Ти, Ісусе, увійшов до дому Симона прокаженого і
не відказався вечеряти з грішниками – так увійди милостиво в дім, хоч грішної, але розкаяної моєї душі.
Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклонення, з
безначальним твоїм Отцем, і з пресвятими, і благим, і
животворящим твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Інша молитва
Господи Ісусе Христе, Боже мій, ослаби, відпусти,
очисти і прости мені, грішному й недостойному рабові Твоєму (грішній і недостойній рабі Твоїй), гріхи й беззаконня
мої, що ними від молодості моєї аж до нинішнього дня
й години я зневажив (зневажила) Тебе – чи свідомо, чи
несвідомо, словом, чи ділом, чи думкою, і всіма моїми
почуваннями.
Молитвами пречистої Приснодіви Марії, Матері
Твоєї, що безсіменно породила Тебе, єдиної надії
й заступниці спасіння мого, сподоби мене без осудження причаститися пречистих, безсмертних, живо-
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творящих і страшних Твоїх таїнств, на відпущення гріхів і життя вічне, на освячення, просвічення, кріпость,
вилікування, здоров’я душі і тіла, на знищення злих
моїх помислів думок, намірів і планів, грішних нічних
мрій, темних і злих духів.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава, з Отцем і Святим
Твоїм Духом, і нині, і повсяк час, і на віки вічні. Амінь.
Молитва св. Йоана Дамаскина
Перед дверима храму Твого стою і від страшних думок
не визволяюся. Але Ти, Христе Боже, що митаря виправдав, і хананеянку помилував, і розбійникові двері
раю відчинив, відкрий і мені милосердя чоловіколюбія
Твого, і прийми мене, як блудницю і кровоточиву. Бо
одна, доторкнувшись до краю одежі Твоєї, зараз зцілення прийняла; а друга, обнявши Твої ноги, відпущення
гріхів одержала. Я ж не щасний (нещасна), що насмілився (насмілилася) все Твоє Тіло прийняти, нехай не буду
опалений (опалена). Але прийми мене, як і їх, і просвіти мої душевні почуття, спаливши мої гріховні провини,
молитвами Пречистої, що безсіменно породила Тебе,
і сил небесних, бо Ти благословенний єси на віки вічні.
Амінь.
Молитва до Пресвятої Богородиці
Добра й благословенна Кормителько життя нашого,
Пресвята Богородице! Ти зродила благословенний плід,
який кормить і кріпить серця вірних хлібом життя і радує
вином покаяння, – допоможи мені цю правдиву безсмертну поживу й напиток Тіла і Крови Сина Твого і Бога нашого
достойно прийняти та Його благодаттю і славою зростати,
прославляючи Його і Тебе з ним повіки. Амінь.
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Ево службеніце Ґосподнє,
Нека мі буде по рієчі твойой.

Zdravo, Marijo ...

Здраво, Марійо...

Здраво, Марійо...

Evo službenice Gospodnje,
Neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo, Marijo ...

Ось я, раба Господня - Нехай
зо мною станеться по Твоєму
слову. Радуйся, Маріє…

Радуйся, Маріє…

Ангел Господній
благовістив Діві Марії
І вона зачала від Святого
Духа

А нгел Господ ній

Анджєо Ґосподні навієстіо
Марії
І она є зачела по Духу
Светому

А н д жєос кі позд ра в

Anđeos ki poz drav

Anđeo Gospodnji navijestio
Mariji.
I one je začela po Duhu
Svetomu.

В ім’я Отця і Сина і Святого
Духа. Амінь. Слава Отцю
і Сину і Святому Духові. І
нині, і повсякчас, і на віки
вічні. Амінь.

У іме Оца і Сіна і Духа
Светоґа. Амен.

ЩОДЕННА
МОЛИТОВНА
ПРОГРАМА

УКРАЇНСЬКА

U ime Oca i Sina i Duha
Svetoga. Amen.

трансліт

ДНЕВНИ
МОЛІТВЕНІ
ПРОҐРАМ

HRVATSKI

DNEVNI
MOLITVENI
PROGRAM

HRVATSKI
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Мол і мось

Помолімо с е

P omo li mo se

Milost svoju, molimo te,
Gospodine, ulij u duše
naše, da mi, koji smo
po anđelovu navještenju
spoznali utjelovljenje Krista,
Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća
privedeni budemo. Po istom
Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Просимо, Тебе, Господи,
наповни нас Твоєю
благодаттю, щоб ми,
які через ангельське
Благовіщення пізнали
втілення Христа, Сина
Твого, через Його
страждання і хрест осягли
славу воскресіння. Через
того ж Христа, Господа
нашого. – Амінь

Щоб ми удостоїлись обітниць
Христових.

Да достойні постанемо
обечянима Крістовіх.

Da dostojni postanemo obećanja
Kristovih.

Мілост свою, молімо те,
Ґосподіне, улій у душе
наше, да мі, кої смо по
анджєлову нав’єштеню
спозналі ут’єловлєнє Кріста,
Сіна твоґа, по муці нєґовой
і кріжу к славі ускрснучя
пріведені будемо. По істом
Крісту, Ґосподіну нашему.
Амен.

Молись за нас, Пресвята
Богородице Діво, -

Радуйся, Маріє…

Молі за вас, Боґородице,

Здраво, Марійо...

Moli za nas, sveta Bogorodice,

Zdravo, Marijo ...

І Слово стало Тілом - І
оселилося між нами.

І Рієч є тієлом постала,
І пребівала меджю нама.

I Riječ je tijelom postala,
I prebivala među nama.
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трансліт

Бо воістину воскрес Господь
наш. Алілуя.

Радій і веселися, Діво
Маріє. Алілуя.

Веселі се і радуй се, Д’євіце
Марійо, алелуя.

Veseli se i raduj se, Djevice
Marijo, aleluja.

Єр є ускрснуо Ґосподін
уістіну, Алелуя.

Царице Неба, веселися.
Алілуя.
Бо Той, якого Ти носила.
Алілуя. Воскрес із мертвих,
як заповідав був. Алілуя.
Молись за нас до Бога.
Алілуя.

Краліце неба, радуй се,
алелуя.
Єр кога сі біла достойна
носити, алелуя. Ускрсну,
како є рекао, алелуя. Молі
за нас Боґа, алелуя.

Kraljice neba, raduj se,
aleluja.
Jer koga si bila dostojna
nositi, aleluja.Uskrsnu, kako
je rekao, aleluja.Moli za nas
Boga, aleluja.

Jer je uskrsnuo Gospodin
uistinu, Aleluja.

(Під час пасхального
періоду замість “Ангел
Господній” відмовляють:
“Царице Неба”).

Цариц е Н еб а

УКРАЇНСЬКА

(Молі се ум’єсто
Анджєоскоґ поздрава у
ускрсно врієме, то єст од
Веліке суботе навечер од
уочі светковіне Пресветог
Тройства)

Кра лі ц е н е б а

HRVATSKI

(Moli se umjesto Anđeoskog
pozdrava u uskrsnc vrijeme,
tj. od Velike subote navečer
od uoči svetkovine Presvetog
Trojstva)

Kralj ice n eba

HRVATSKI
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Боже, кої сі се удостояо
развеселіті свієт
ускрснучєм свого Сіна,
Ґосподіна нашеґа Ісуса
Кріста, дай, молімо те, да
по нєґовой майці, д’євіці
Марії, постигнемо радості
в’єчноґа жівота. По істом
Крісту Ґосподіну нашему.
Амен.

Круніца Б. Д. Маріє
Апостолско в’єрованє

В’єруєм у Боґа, Оца
свемоґучєґа, / Створітеля
неба і землє. / І у Ісуса
Кріста, сіна нєґова і єдіноґа,
Ґосподіна нашеґа / кої є
зачет по Духу Светом, /
роджєн од Маріє Д’євіце,
/ мучен под Понцієм

Krunica B.D. Marije
Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca
svemogućega, / Stvoritelja
neba i zemlje. / I u Isusa
Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega
/ koji je začet po Duhu
Svetom, / rođen od Marije
djevice, / mučen pod Ponci-

Помолімо с е :

Bože, koji si se udostojao
razveseliti svijet uskrsnućem
svoga Sina, Gospodina
našega Isusa Krista, daj,
molimo te, da po njegovoj
majci, djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života.
Po istom Kristu Gospodinu
našemu. Amen.

P omo li mo se :

Вірую в Бога, Отця
Вседержителя, Творця
неба і землі. І в Ісуса
Христа, Його Єдиного Сина,
Господа нашого, що був
зачатий від Духа Святого і
народився від Діви Марії, що
страждав за Понтія Пилата,

Вервиця Б. Д. Марії
Апостольський Символ
віри

Боже, який звеселив світ
воскресінням Твого Сина,
Господа нашого, Ісуса
Христа, дай, просимо Тебе,
щоб через Богородицю,
Діву Марію, ми осягнули
радість вічного життя.
Через Христа, Господа
нашого. Амінь.

Мол і мось :
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* - відхлань - інше значення ад, пекло.

Оче наш, кої єсі на
небесіма, / светі се іме
твоє, / доджі кралєвство
твоє, / буді воля твоя / како
на небу тако і на землі.

Оч е н а ш

Oče naš, koji jesi na nebesima, / sveti se ime tvoje, / dođi
kraljevstvo tvoje, / budi volja
tvoja / kako na nebu tako i na
zemlji.

Oč ena š

трансліт

Пілатом, / распет, умро і
покопан; сашао над пакао,
/ тречі дан ускрснуо од
мртвіх, / узашао на небеса,
/ с’єді о десну Боґа Оца
свемоґучєґа; / одонуд чє
дочі судіті жіве і мртве. /
В’єруєм у Духа Светоґа, /
свету Цркву католічку, /
опчінство светіх, /
опроштенє ґрієха, /
ускрснуче тієла, / жівот
в’єчні. Амен.

HRVATSKI

jem Pilatom, / raspet, umro i
pokopan; sašao nad pakao,
/ treći dan uskrsnuo od
mrtvih, / uzašao na nebesa,
/ sjedi o desnu Boga Oca
svemogućega; / odonud će
doći suditi žive i mrtve. /
Vjerujem u Duha Svetoga,
/ svetu Crkvu katoličku, /
općinstvo svetih, / oproštenje
grijeha, / uskrsnuće tijela, /
život vječni. Amen.

HRVATSKI

Отче наш, що єси на
небесах, нехай святиться
Ім’я Твоє, нехай прийде
Царство Твоє, нехай буде
воля Твоя, як на небі,

О тче наш

був розп’ятий, і помер, і
був похований, і зійшов у
відхлань*. Третього дня
воскрес із мертвих, вознісся
на небеса і сидить праворуч
Бога Отця Вседержителя,
звідки прийде судити живих
і мертвих. Вірую в Духа
Святого, Святу Вселенську
Церкву, сопричастя
святих, відпущення гріхів,
воскресіння плоті, вічне
життя. Амінь.

УКРАЇНСЬКА

11

Здраво, Марійо, мілості
пуна, / Ґосподін с тобом, /
блаґословлєна ті меджю
женама / i блаґословлєн
плод утробе твоє, Ісус.
Марійо, Майко божі’я / молі
за нас ґр’єшніке / сада і на
часу смрті наше. Амен.

Здравома рі йо

Zdrav omari jo

Zdravo Marijo, milosti
puna, / Gospodin s tobom,
/ blagoslovljena ti među
ženama / i blagoslovljen plod
utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, /
moli za nas grješnike / sada i
na času smrti naše. Amen.

Крух наш сваґдані дай нам
данас. / І опрості нам дуґе
наше / како і мі отпуштамо
дужніціма нашім. / I не уведі
нас у напаст, / неґо ізбаві од
зла. Aмен.

Kruh naš svagdanji daj nam
danas. / I otpusti nam duge
naše / kako i mi otpuštamo
dužnicima našim. / I ne uvedi
nas u napast, / nego izbavi
nas od zla. Amen.

Радуйся, Маріє, благодаті
повна! Господь з Тобою!
Благословенна Ти між
жінками і благословенний
плід лона Твого, Ісус.
Свята Маріє, Мати Божа,
молися за нас, грішних,
нині і в годину смерті нашої.
Амінь.

Рад уйся , Маріє

так і на землі.
Хліб наш насущний дай
нам сьогодні і прости
нам провини наші, як і ми
прощаємо винуватцям
нашим. І не введи нас у
спокусу, але визволи нас від
лукавого. Амінь.
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O moj Isuse, oprosti nam
naše grijehe, očuvaj nas od
paklenoga ognja, dovedi u raj
sve duše, osobito one kojima
je najveća potreba tvoga
milosrđa.

О мой Ісусе, опрості нам
наше ґрієхе, очувай нас од
пакленоґа оґня, доведи у
рай све душе, особіто оне
коїма є найвечя потреба
твоґа мілосрджя.

І за с в а коґ а д е с е тка
молі с е :

Iza svakoga desetka
moli se:

трансліт

Слава Оцу і Сіну і Духу
Светому. / Како біяше на
почетку, / тако і сада і вазда
/ i у вієке в’єкова. Aмен.

С ла в а оц у

HRVATSKI

Slava Ocu i Sinu i Duhu
Svetomu. / Kako bijaše na
početku, / tako i sada i vazda
/ i u vijeke vjekova. Amen.

Slava ocu

HRVATSKI

О Ісусе, прости нам наші
гріхи, захорони нас від
пекельного вогню, прийми
усі душі до Царства
Небесного, а особливо ті,
що найбільше потребують
Твого милосердя.

П ісл я кожного
д еся тка м ол имось :

С л ава О тц ю

Слава Отцю і Сину, і
Святому Духу. І нині, і
повсякчас, і на віки вічні.
Амінь.

УКРАЇНСЬКА
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1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу
О мой Ісусе...

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю
О Ісусе...

Відвідини святої
Єлизавети

Маріїн поход светой
Елізабеті

Marijin pohod
svetoj Elizabeti

1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu
O moj Isuse...

О Ісусе, прости нам наші
гріхи, захорони нас від
пекельного вогню, прийми
усі душі до Царства
Небесного, а особливо ті,
що найбільше потребують
Твого милосердя.

О мой Ісусе, опрості нам
наше ґрієхе, очувай нас од
пакленоґа оґня, доведи у
рай све душе, особіто оне
коїма є найвечя потреба
твоґа мілосрджя.

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю

Благовіщення

Р ад і сн і тає мн и ц і

O moj Isuse, oprosti nam
naše grijehe, očuvaj nas od
paklenoga ognja, dovedi u raj
sve duše, osobito one kojima
je najveća potreba tvoga
milosrđa.

1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу

Нав’єштенє анджєла
Ґабріела Марії

Navještenje anđela
Gabrijela Mariji

1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu

Ра дос на ота йс тва

R ados na ot a js t va
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1 Očenaš,

Našašće Isusovo
u hramu

1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu
O moj Isuse...

Prikazanje Isusovo
u hramu

1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu
O moj Isuse...

Rođenje Isusovo
u Betlehemu

HRVATSKI

трансліт

1 Oченаш,

Нашашчє Ісусово
у храму

1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу
О мой Ісусе...

Приказанє Ісусово
у храму

1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу
О мой Ісусе...

Родженє Ісусово
у Бетлехему

HRVATSKI

1 Отче наш,

Знайдення Ісуса
в храмі

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю
О Ісусе...

Жертвування Ісуса в
Єрусалимському храмі

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю
О Ісусе...

Різдво Христове

УКРАЇНСЬКА
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1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu
O moj Isuse...

Isus je bičevan i osuđen
na smrt

1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу
О мой Ісусе...

Ісус є бічеван і осуджєн
на смрт

1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу
О мой Ісусе...

Ісус се зної крвавим
зноєм

Isus se znoji krvavim
znojem

1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu
O moj Isuse...

Жа лос на ота йс тва

10 Здравомарія,
1 Славаоцу
О мой Ісусе...

Ž al osna ot aj st v a

10 Zdravomarija,
1 Slavaocu
O moj Isuse...

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю
О Ісусе...

Бичування Ісуса

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю
О Ісусе...

Ісус у Гетсиманському
саду

С к орб отн і тає мн и ц і

10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю
О Ісусе...
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1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu
O moj Isuse...

Isus umire na križu

1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu
O moj Isuse...

Isus nosi svoj križ

1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu
O moj Isuse...

Isus je okrunjen trnovom krunom

HRVATSKI

трансліт

1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу
О мой Ісусе...

Ісус умире на крижу

1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу
О мой Ісусе...

Ісус носі свой криж

1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу
О мой Ісусе...

Ісус є окрунєн трновом
круном

HRVATSKI

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю
О Ісусе...

Розіп’яття й смерть Ісуса

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю
О Ісусе...

Хресна дорога Ісуса

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю
О Ісусе...

Вінчання Ісуса
терновим вінком

УКРАЇНСЬКА
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Света Марійо,
Света Боґородіце,
Света Д’єво д’євіца,
Майко Крістова,
Майко Бож’є мілості,
Майко мілосрджя,
Майко пребістра,
Майко пречіста,
Майко неоскврнєна,
Майко неповрієджєна,
Майко любезна,
Майко дівна,
Майко доброґ сав’єта,
Майко Створітелєва,
Майко Спасітелєва,
Майко Цркве,
Майко наша,
Д’євіце премудра,
Д’євіце часна,
Д’євіце хвале достойна,

Sveta Marijo,
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Majko Kristova,
Majko Božje milosti,
Majko milosrđa,
Majko prebistra,
Majko prečista,
Majko neoskvrnjena,
Majko nepovrijeđena,
Majko ljubezna,
Majko divna,
Majko dobrog savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva,
Majko Crkve,
Majko naša,
Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
M
O
L
I

Лiтанє лауретанске

Li t an ij e l aur eta ns ke
Свята Маріє,
Свята Богородице Діво,
Свята Діво над дівами,
Мати Христова,
Мати Божої благодаті,
Мати Милосердя,
Мати Непорочна,
Мати Пречиста
Мати Невинна,
Мати Незаймана,
Мати Наймиліша,
Мати Предивна,
Мати Доброї поради,
Мати Творця,
Мати Спасителя,
Мати Церкви,
Мати наша,
Діво розсудлива,
Діво шанована,
Діво прославлена,

Н
А
С

З
А

М
О
Л
И
С
Ь

Літанія Лоретанська
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Djevice moguća,
Djevice milostiva,
Djevice vjerna,
Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,
Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,
Posudo uzorne pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,
Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,
Zdravlje bolesnih,
Utočište grješnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,

HRVATSKI

трансліт

Д’євіце моґучя,
Д’євіце мілостіва,
Д’євіце в’єрна,
Оґледало правде,
Прієстолє мудрості,
Узроче наше радості,
Посудо духовна,
Посудо поштована,
Посудо узорне побожності,
Ружо отайствена,
Торню Давідов,
Торню б’єлокосні,
Кучьо златна,
Шкриньо зав’єтна,
Врата небеска,
Звієздо ютарня,
Здравлє болесніх,
Уточіште грєшніка,
Ут’єло жалосніх,
Помочьніце кршчяна,

HRVATSKI
Діво могутня,
Діво ласкава,
Діво вірна,
Дзеркало праведності,
Престоле мудрості,
Причино нашої радості,
Амфоро духовна,
Амфоро славна,
Амфоро велична побожності,
Трояндо духовна,
Вежо Давида,
Вежо зі слонової кості,
Доме золотий,
Ковчегу Завіту,
Брамо небесна,
Зоре світанкова,
Зцілення хворих,
Прибіжище грішних,
Розрадо скорботних,
Допомого християн,

УКРАЇНСЬКА
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Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola.
Kraljice mučenika,
Kraljice priznavalaca,
Kraljice djevica,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez grijeha začeta,
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice mira,
Kraljice mira.

Краліце анджєла,
Краліце потріярха,
Краліце пророка,
Краліце апостола.
Краліце мученіка,
Краліце признавалаца,
Краліце д’євіца,
Краліце свіх светіх,
Краліце без ґрієха зачета,
Краліце на небо унесена,
Краліце свете круніце,
Краліце міра,
Краліце міра.

Царице Ангелів,
Царице Патріархів,
Царице Пророків,
Царице Апостолів,
Царице Мучеників,
Царице Сповідників,
Царице Дів,
Царице всіх Святих,
Царице, без гріха зачата,
Царице, на небо взята,
Царице Святого Розарію,
Царице миру
Царице миру
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О доджі, Створче, Душе
Свет, Поході душе в’єрніка,
Потеці вішньом мілості
У ґруді штоно створі іх.
Ті називаш се Т’єшітель,
Блаґодат Боґа свевішнєґ,
Студенац жіві, любав, плам
І помазанє духовно.
Дарова седам раздаєш,
Ті прсте десне Очеве,
Од в’єчноґ Оца обечян,
Ті пуніш уста бес’єдом.
Запалі св’єтло у срцу,
Задахні душу любавлю,

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav, plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan,
Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,

трансліт

Молітва Ду х у
Све тому

HRVATSKI

M ol i t va D uh u
S vet om u

HRVATSKI

Любов’ю влийся нам в серця
І дай нам світло пізнання,

Ти є десницею Отця,
Дари нам семикратні шлеш.
Обіцяний по праву Ним,
Ти мову язикові дав.

Тебе Втішителем зовуть,
Тебе Всевишній в дар нам дав.
Ти джерело життя, вогонь,
Любов, бальзам для наших душ.

О Дух-Творець, зійди на нас,
Навідай душі слуг Твоїх,
Наповни милістю з небес
Людські серця, що Ти створив.

Г і мн С в я тому Д уху

УКРАЇНСЬКА

21

У немочіма т’єлеснім
Поткреплюй нас без престанка.
Душмана од нас от’єрай
І постояні мир нам дай,
Іспред нас іді, воді нас,
Да свакоґ зла не клонімо.
Дай оца да упознамо
І Кріста, Сіна нєґова,
І у Те, Духа Ніхова,
Да в’єруємо свеуділь.
Сва слава Оцу в’єчному
І ускрслому Сіну Му,
Са Т’єшітелєм Пресветім
Нек буде сад і увієке.Амен!
Пошалі Духа своєґа і постат
чє. Алелуя!
І обновіт чєш ліце землє.
Алелуя!

U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
Da svakog zla se klonimo.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u Te, Duha Njihova,
Da vjerujemo sveudilj.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu Mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
Nek bude sad i uvijeke.Amen!

Pošalji Duha svojega i postat
će. Aleluja!
I obnovit ćeš lice zemlje.
Aleluja!

Зішли Твого Духа і повстане
життя. Алілуя!
І Ти відновиш обличчя
землі. Алілуя!

Дай через Тебе знать Отця
І Сина нам спізнати дай.
Й Тебе, одне дихання Двох,
Дай визнавати всі віки.
Амінь.

Даруй нам безустанно мир
І віддали всіх ворогів,
Показуй нам дорогу так,
Щоб оминути всякий гріх.

Чеснотами завжди кріпи
Слабкі тіла своїх дітей.

HRVATSKI

УКРАЇНСЬКА

Po m olimo se:

Молімос я:

Bože, koji si svjetlošću Duha
Svetoga poučio srca vjernih,
daj da u tom istom Duhu što
je pravo mislimo i njegovoj
se utjehi vazda radujemo po
Kristu Gospodinu našemu.
Amen.

Боже, Ти навчив серця
вірних світлом Святого
Духа, дай нам у тому Дусі
пізнати, що є істинне і
завжди радіти Його втіхою.
Через Христа, Господа
нашого.
Амінь.

Zdravo Kraljice

Радуйся, Царице

Zdravo Kraljice, majko
milosrđa,
Živote, slasti i ufanje naše,
zdravo.
K tebi vapijemo prognani
sinovi Evini.
K tebi uzdišemo tugujući i
plačući
U ovoj suznoj dolini.
Svrni, dakle, zagovornice
naša,
One svoje milostive oči na
nas
Te nam poslije ovoga
progona
Pokaži Isusa, blagoslovljeni
plod utrobe svoje,
O blaga, o mila, o slatka
Djevice Marijo!

Радуйся, Царице, Мати
милосердя, наше життя,
наша насолодо, наша
надіє, радуйся!
До Тебе кличемо ми бідні,
вигнані діти Єви.
До Тебе шлемо наші
зітхання, наші жалі, наш
плач на цій долині сліз.
Тож зверни Преласкава
Заступнице, свої
милостиві очі на нас
і, після цього нашого
вигнання, покажи нам
Ісуса, блаженний плід
Твого лона.
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О, ласкава, о люба, о
солодка Діво Маріє!

LATINUM

LATINUM трансліт

O r e m us:

Оре му с :

DEUS, qui corda fidelium
Sancti Spiritus illustratione
docuisti: da nobis in eodem
Spiritu recta sapere, et de
eius semper consolatione
gaudere. Per Christum
Dominum nostrum. Amen.

ДЕУС, кві корда
фіделіум Санкті Спірітус
іллюстраціоне доквісті:
да нобіс ін еодем Спіріту
ректа сапере, ет де еюс
семпер консоляціоне
гаудере. Пер Хрістум
Домінум нострум. Амен.

Salve Regina

Сальве Регіна

Salve, Regina, Mater misericordiæ:
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii
Evæ,
Ad te suspiramus, gementes
et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, Advocata nostra,
illos tuos
misericordes oculos ad nos
converte;
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium
ostende.
O clemenе, O pia, O dulcis
Virgo Maria.

Сальве, Регіна, Матер
мізерікордіе:
Віта, дульцедо, ет спес
ностра, сальве.
Ад те клямамус екссулес
філіі Хеве.
Ад те суспірамус,
гементес ет флєнтес ін ак
лякрімарум валлє.
Ейя ерго, адвоката ностра,
ілльос туос мізерікордес
окульос ад нос конверте;
Ет Єзум, бенедіктум
фруктум вентріс туі,
нобіс пост хок екзіліум
остенде.
О клєменс, О піа, О
дульціс Вірго Марія.

*Транслітерація не є канонічним текстом (див. ст. 3)
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Поґледай нас, утєші нас,
своє руке ставі на нас,
Своме сіну препоручі,
Майко міра, молі за нас.

Цієла Црква ґледа у Те,
ко у звієзду заднєґ спаса.
Очісті нас, заґрлі нас,
молімо Те із свеґ ґласа.

Cijela Crkva gleda u Te,
k`o u zvijezdu zadnjeg spasa.
Očisti nas, zagrli nas,
molimo Te iz sveg glasa.

П рис пі в :

Refren :

Pogledaj nas, utješi nas,
svoje ruke stavi na nas,
Svome Sinu preporuči,
Majko mira, moli za nas.

Дошлі смо ті Майко драга,
са свіх страна ове землє
Доніє смо Ті яде своє
і у німа своє желє.

(М е д жюґ орс ка х имн а )

трансліт

Дошлі смо ті Майко
драга

HRVATSKI

Došli smo ti Majko draga,
sa svih strana ove zemlje
Donije smo Ti jade svoje
i u njima svoje želje.

(Me đugo rska him na )

Došli smo ti Majko
draga

HRVATSKI

Ціла церква споглядає тебе,
Як на останню зірку Спаса.
Очисти нас, обійми нас,
Молим тя зі всього гласа

Ти поглянь на нас, потіш нас,
Свої руки поклади на нас,
Свому Сину поручи нас,
Мати миру, молись за нас.

П риспів

Ми прийшли до тебе, Мати,
З різних країв всього світу
Принесли свої скорботи,
Нужди, біди і тривоги.

(Мед жугорсь кий гімн)

Ми прийшли до тебе
Мати

УКРАЇНСЬКА
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Біяково Твоє мало,
Меджуґорйє цієло с німе
разнієше Твою славу,
прославіше Твоє іме.
За свою любав, Майко
драга, што є овдйє, на нас
ізлі. даємо Ті обечянє,
біті болі, неґ смо білі!

Bijakovo Tvoje malo,
Međugorjr cijelo s njime
razniješe tvoju slavu,
proslaviše Tvoje ime.

Za svu ljubav, Majko draga,
što je ovdje, na nas izli
Dajemo ti obećanje,
biti bolji, neg` smo bili!

За твою любов Матусю,
Що тут на нас виливаєш
Обіцяєм на майбутнє,
Бути кращими, ніж були!

Біяково твоє мале,
Меджугор’є ціле з ним
Рознесемо ж славу твою,
Прославивимо ім’я Твоє
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ПОКАЙНІЧКІ ЧІН
Брачьо, прізнаємо
своє ґрієхе да моґнемо
прославіті света отайства.

POKAJNIČKI ČIN

Braćo, priznajmo svoje grijehe da mognemo proslaviti
sveta otajstva.

I s duhom tvojim.

І с духом твоїм.

Мілост Ґосподіна наша
Ісуса Кріста, любав Боґа і
заєдніштво Светоґа духа
са свіма вама.

Амен.

Milost Gospodina našega
Isusa Krista, ljubav Boga i
zajedništvo Svetoga Duha sa
svima vama.

Amen.

У іме Оца і Сіна
і Духа Светоґа.

U ime Oca i Sina
i Duha Svetoga.

УВ ОД Н І ОБ Р Е Д І

UV ODNI OBREDI

трансліт

СВЕТА МІСА

HRVATSKI

S VE TA M I S A

HRVATSKI

Брати і сестри, визнаймо наші
гріхи, щоб ми стали гідними
звершення святих тайн.

АКТ ПОКАЯННЯ

І з духом твоїм.

Благодать Господа нашого
Ісуса Христа, любов
Бога Отця і сопричастя
у Святому Духові нехай
будуть з усіма вами.

Амінь.

В Ім’я Отця, і Сина,
і Святого Духа.

В С ТУ П Н І О БР ЯД И

С В Я ТА МЕ С А

УКРАЇНСЬКА

27

Ісповієдам се Боґу
свемоґучєму і вама, брачьо,
да саґрієшіх врло мноґо
мішлю, річ’ю, д’єлом і
пропустом:
Мой ґрієх, мой ґрієх, мой
превеликі ґрієх.
Зато молім блажену Марію
вазда Д’євіцу, све анджєле
і свете, і вас, брачьо, да се
моліте за ме Ґосподіну,
Боґу нашему. Амен.

Сміловао нам се свемоґучі
Боґ, отпустіо нам ґриєхе
наше i прівео нас у жівот
в’єчні.
Aмен.

Ispovijedam se Bogu
svemogućemu i vama, braćo,
da sagriješih vrlo mnogo
mišlju, riječju, djelom i propustom:
moj grijeh, moj grijeh, moj
preveliki grijeb.
Zato molim blaženu Mariju
vazda Djevicu, sve anđele i
svete, i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu, Bogu
našemu. Amen.

Smilovao nam se svemogući
Bog, otpustio nam grijehe
naše i priveo nas u život
vječni.
Amen.

Нехай помилує нас Бог
Всемогутній * і, відпустивши
наші гріхи, * приведе нас до
вічного життя.
Амінь.

Сповідаюся Господу
Богу Всемогутньому і
вам, брати й сестри,
що безмірно согрішив я
думкою, словом, учинком
і недбальством: моя
провина, моя провина, моя
дуже велика провина.
Тому благаю Пресвяту
завжди Діву Марію, всіх
Ангелів та Святих і вас,
брати і сестри, молитися
за мене до Господа Бога
нашого. Амінь.
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Господи, помилуй.
Господи, помилуй.

СЛАВА
Слава во вишніх Богу,
і на землі мир людям
доброї волі. Прославляємо
Тебе, благословляємо
Тебе, поклоняємось
Тобі, величаємо Тебе.
Подяку Тобі складаємо,
бо велика слава Твоя,

СЛАВА
Слава Боґу на вісіні.
І на землі мір людіма добре
волє. Хвалімо те.
Блаґословлямо те.
Кланямо ті се.
Славімо те.
Захвалюємо ті раді велике
славе твоє. Ґосподіне

SLAVA

Slava Bogu na visini.
I na zemlji mir ljudima dobre
volje. Hvalimo te.
Blagoslivljamo te.
Klanjamo ti se.
Slavimo te.
Zahvaljujemo ti radi velike
slave tvoje. Gospodine Bože,

Gospodine, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Христе, помилуй.

Христе, помилуй.

Господи, помилуй.

Господи, помилуй.

Ґосподіне, смілуй се
Ґосподіне, смілуй се.
Крістe, смілуй се.
Крістe, смілуй се.
Ґосподіне, смілуй се.
Ґосподіне, смілуй се.

Gospodine, smiluj se.

Gospodine, smiluj se

УКРАЇНСЬКА

ЗАКЛИКИ ДО ХРИСТА

трансліт

ЗАЗІВІ КРІСТУ

HRVATSKI

ZAZIVI KRISTU

HRVATSKI
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Помолімо се.

Pomolimo se.
Амен.

ЗБОРНА МОЛІТВА

ZBORNA MOLITVA

Amen.

Боже, Кралю небескі, Боже
Оче свемоґучі.
Ґосподіне Сіне єдінороджєні,
Ісусе Крісте. Ґосподіне
Боже, Яґаньче бож’ї, сіне
Очев.
Кої одузімаш ґрієхе свієта,
смілуй нам се.
Кої одузімаш ґрієхе свієта,
прімі нашу молитву.Кої
с’єдіш с десне Оцу, смілуй
нам се.
Єр ті сі єдіні свет.
Ті сі єдіні Ґосподін. Ті сі єдіні
Свевішні, Ісусе Крісте.
Са Светім Духом, у славі
Боґа Оца. Амен.

Kralju nebeski, Bože Oče
svemogući.
Gospodine Sine jedinorođeni,
Isuse Kriste.Gospodine Bože,
Jaganjče Božji, Sine Očev.
Koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se.
Koji oduzimaš grijehe svijeta,
primi našu molitvu.Koji sjediš
s desne Ocu, smiluj nam
se.Jer ti si jedini svet.
Ti si jedini Gospodin.Ti si
jedini Svevišnji, Isuse Kriste.
Sa Svetim Duhom, u slavi
Boga Oca. Amen.

Амінь.

Молімося.

КОЛЕКТА

Господи Боже, Царю
Небесний, Боже Отче
Всемогутній, Господи
Сину Єдинородний, Ісусе
Христе, Господи Боже,
Агнче Божий, Сину Отця,
що береш гріхи світу,
помилуй нас; що береш
гріхи світу, прийми
благання наші; що сидиш
праворуч Отця, помилуй
нас. Бо лише Ти – Святий,
лише Ти – Господь, лише
Ти – Всевишній, Ісусе
Христе, зі Святим Духом
у славі Бога Отця. Амінь.
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трансліт

ДРУГЕ ЧИТАННЯ
Слово Боже.
Богу подяка.

ЄВАНГЕЛІЄ:
Господь з вами.
Читання Євангелія від N.
Слово Господнє.

ДРУҐО ЧІТАНЄ
Рієч є Ґосподня.
Боґу хвала.

ЕВАНДЖЛЄ:
Ґосподін с вама.
Чітанє Еванджеля по N.,
Рієч є Ґосподня.

DRUGO ČITANJE

Riječ je Gospodnja.

EVANĐELJE:

Gospodin s vama.

Čitanje Evanđelja po N.,

Riječ je Gospodnja.

Slava tebi, Kriste.

Slava tebi, Gospodine.

I s duhom tvojim.

Bogu hvala.

Слава тебі, Крісте.

Слава тебі, Ґосподіне.

Слава Тобі, Христе.

Слава Тобі, Господи.

І з духом твоїм.

Богу подяка.

І с духом твоїм.

Слово Боже.

Рієч є Ґосподня.
Боґу хвала.

Riječ je Gospodnja.

Bogu hvala.

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ

ЛІТУ Р ГІЯ С ЛО В А

УКРАЇНСЬКА

ПРВО ЧІТАНЄ

С ЛУЖБ А Р І Є Ч І

HRVATSKI

PRVO ČITANJE

SLUŽBA RIJ EČI

HRVATSKI
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ГОМІЛІЯ АБО ПРОПОВІДЬ

ВІРУЮ (тільки в неділю)
Вірую в єдиного Бога,
Отця Вседержителя,
Творця неба і землі, всього
видимого і невидимого.
І в єдиного Господа Ісуса
Христа, Сина Божого,
єдинородного, від Отця
родженого перед всіма
віками. Бога від Бога, Світло
від Світла, Бога істинного
від Бога істинного,
родженого, несотвореного,
єдиносущного з Отцем, що
через Нього все сталося. Він
задля нас, людей, і нашого
ради спасіння зійшов із
небес, і воплотився з Духа
Святого і Марії Діви, і став

ХІМІЛІЯ ІЛІ ПРОПОВІЄД

В’ЄРОВАНЄ
В’єруєм у єдноґа Боґа.
Оца свемоґучєґа,
створітеля неба і землє,
Свеґа відлівоґа і невідлівоґа.
І у єдноґа Ґосподінa Ісуса
Кріста, Єдінороджєноґа
Сіна Бож’єґа. Родженоґ
од оца приє свіх в’єкова.
Боґа од Боґа, св’єтло од
св’єтла, правоґа Боґа од
правоґа Боґа. Роджєна,
не створена, істобітна
с Оцем, по коме є све
створено. Кої є раді нас
люді і раді нашеґа спасеня
Сішао с небеса.
На ове рієчі до постао
чов’єком сві се наклоне.

HIMILIJA ILI PROPOVIED

VJEROVANJE

Vjerujem u jednoga Boga.
Oca svemogućega,
stvoritelja neba i zemlje, svega
vidljivoga i nevidljivoga.
I u jednoga Gospodina Isusa
Krista, jedinorođenoga
Sina Božjega. Rođenog od
Oca prije svih vjekova.
Boga od Boga, svjetlo od
svjetla, pravoga Boga od
pravoga Boga. Rođena,
ne stvorena, istobitna
s Ocem, po kome je sve
stvoreno. Koji je radi nas
ljudi i radi našega
spasenjasišao s nebesa.
Na ove riječi do postao
čovjekom svi se naklone.
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I utjelovio se po Duhu
Svetom od Marije Djevice:
i postao čovjekom. Raspet
također za nas:
pod Poncijem Pilatom mučen
i pokopan. I uskrsnuo treći
dan, po Svetom Pismu. i
uzašao na nebo: sjedi s
desne Ocu. I opet će doći
u slavi suditi žive i mrtve, i
njegovu kraljevstvu neće biti
kraja.
I u Duha Svetoga, Gospodina
i životvorca;
koji izlazi od Oca i Sina.
Koji se s Ocem i Sinom
skupa časti i zajedno slavi;
koji je govorio po prorocima;
I u jednu svetu katoličku i
apostolsku Crkvu.

HRVATSKI

трансліт

І ут’єловао се по Духу
Светом од Маріє Д’євіце: і
постао чов’єком. Распет
такоджєр за нас:
под Понцієм Пілатом
мучен і покопан. I ускрснуо
тречі дан, по Светом
Пісму І узашао на небо:
с’єді с десне Оцу.
І опет чє дочі у славі судіті
жіве і мртве, І у нєґову
кралєвству нечє біті края.
І у Духа светоґа, Ґосподіна
і животворца;
Кої ізлазі од Оца і Сіна.
Кої се с Оцем і Сіном скупа
часті і заєдно славі;
Кої є ґоворіо по пророціма;
І у у єдну свету католічку і
апостолску Цркву.

HRVATSKI
чоловіком. І був розп’ятий
за нас за Понтія Пилата, і
страждав, і був похований.
І воскрес у третій день
згідно з Писанням. І вознісся
на небо, і сидить праворуч
Отця. І вдруге прийде зі
славою судити живих і
мертвих, а Його Царству не
буде кінця. І в Духа Святого,
Господа Животворящого,
що від Отця і Сина
ісходить, що з Отцем і
Сином рівнопоклоняємий і
рівнославимий, що говорив
через пророків.
І в єдину, святу,
вселенську й апостольську
Церкву. Ісповідую одне
Хрещення на відпущення

УКРАЇНСЬКА
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ПРИГОТУВАННЯ ДАРІВ
Благословенний Ти, Господи,
Боже Всесвіту, бо з Твоєї
щедрості ми отримали хліб,
який Тобі приносимо, – плід
землі й праці рук людських.
Нехай він стане для нас
хлібом життя.
Благословенний Ти, Боже,
на віки.

Блаґословлєн да сі,
Ґосподіне, Боже свеґа
свієта: Од твоє дарежлівості
прімісмо крух што ті ґа
пріносімо; Овай плод землє
і рада руку чов’єчїх, Постат
чє нам крухом жівота.
Блаґословлєн Боґ у вієке.

Blagoslovljen da si,
Gospodine, Bože svega
svijeta: od tvojedarežljivosti
primismo kruh što ti ga
prinosimo; ovaj plod zemlje
i rada ruku čovječjih, postat
će nam kruhom života.

Blagoslovljen Bog u vijeke.

Є В Х А Р И С ТІЙ Н А
ЛІТУ Р ГІЯ

Е УХА РІ С ТІ Ч КА
С ЛУЖБ А

ПРІПРАВА ДАРОВА

гріхів.
Очікую воскресіння
мертвих і життя будучого
віку.
Амінь.

Iсповієдам єдно крштенє
за опроштенє ґрієха.
І ішчекуєм ускрснучє мртвіх.
I жівот будучєґа вієка.
Амен.

PRIPRAVA DAROVA

EUHARISTI JSKA
SL UŽ BA

Ispovijedam jedno krštenje za
oproštenje grijeha.
I iščekujem uskrsnuće mrtvih.
I život budućega vijeka.
Amen.
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Моліться, брати і сестри,
щоб моя і ваша жертва
стала угодною Богу Отцю
Всемогутньому.
Нехай Господь прийме
жертву з твоїх рук на честь
і славу свого Імені, а також
для блага нашого і всієї Його
святої Церкви. Амінь.

Моліте се, брачьо і сестре:
Да моя і ваша жртва
Буде уґодна Боґу Оцу
свемоґучєму.
Приміо Ґосподін жртву із
твоїх руку На хвалу і славу
своєґа імена, і на коріст
нама і чітавой светой
Цркві. Амен.

Primio Gospodin žrtvu iz
tvojih ruku na hvalu i slavu
svojega imena, i na korist
nama i čitavoj svojoj svetoj
Crkvi. Amen.

Благословенний Ти, Господи,
Боже Всесвіту, бо з Твоєї
щедрості ми отримали вино,
яке Тобі приносимо, – плід
виноградної лози й праці рук
людських. Нехай воно стане
для нас духовним напоєм.
Благословенний Ти, Боже,
на віки.

УКРАЇНСЬКА

Molite, braćo i sestre:
da moja i vaša žrtva
bude ugodna Bogu Ocu
svemogućemu.

трансліт

Блаґословлєн да сі,
Ґосподіне, Боже свеґа
свієта: од твоє арежлівості
прімісмо віно што ті ґа
пріносімо; Овай плод землє
і рада руку чов’єчїх, Постат
чє нам пічє духовно.
Блаґословлєн Боґ у вієке.

HRVATSKI

Blagoslovljen da si,
Gospodine, Bože svega
svijeta: od tvoje darežljivosti
primismo vino što ti ga
prinosimo; ovaj plod trsa i
rada ruku čovječjih, postat
će nam piće duhovno.
Blagoslovljen Bog u vijeke.

HRVATSKI
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Ґосподін с вама.
І с духом твоїм.
Ґоре срца.
І мамо код Ґосподіна.
Хвалу даймо Ґосподіну
Боґу нашему.
Достойно є і праведно.

Gospodin s vama.

I s duhom tvojim.

Gore srca.

Imamo kod Gospodina.

Hvalu dajmo Gospodinu
Bogu našemu.

Dostojno je i pravedno.

Д РУҐА
ЕУХ А Р І С ТІ Й С КА
М ОЛІ ТВ А

Амен.

Amen.

DRUG A
EUHARIST IJSKA
M OLI TVA

ДАРОВНА МОЛІТВА

DAROVNA MOLITVA

Достойне це і праведне.

Подяку складаймо Господу
Богу нашому.

Підносимо їх до Господа.

Угору серця.

І з духом твоїм.

Господь з вами.

Д Р У ГА
Є В Х А Р И С ТІЙ Н А
МО ЛИ ТВ А

Амінь.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ
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tebi steče sveti narod;
trpeći na križu raširi ruke

3. Vršeći tvoju volju on

sve stvorio. Njega si nam,
utjelovljena po Duhu Svetom
i rođena od Djevice,
za Spasitelja i Otkupitelja
poslao.

2. Riječi tvojoj po kojoj si

pravedno, pravo
i spasonosno, svagda i
svagdje zahvaljivati tebi, Oče
sveti, po tvom ljubljenom
Sinu Isusu Kristu.

1.Uistinu, dostojno je i

P RE D SL O VL JE

HRVATSKI
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здобув для Тебе святий люд,
коли розпростер свої руки на

3. Він, виконуючи Твою волю,

3. Вршечі твою волю он

тебі стече светі народ;
трпечі на кріжу рашірі руке

яке Ти все створив. Ти зіслав
нам Його як Спасителя і
Відкупителя, котрий стався
людиною за причиною Святого
Духа і народився вид Діви.

2. Він є Словом Твоїм, через

2. Рієчі твойой по койой

сі све створіо. Нєґа сі
нам, ут’єловлєна по Духу
Светом і роджєна од
Д’євіце, за Спасітеля і
Откупітеля послао.

і праведне, слушне та
спасенне, щоб ми завжди
і скрізь Тобі, Святий Отче,
складали подяку через Твого
улюбленого Сина Ісуса
Христа.

1. Воістину, достойне це

П Р Е ФА Ц І Я

УКРАЇНСЬКА

праведно, право
І спасоносно,сваґда
і сваґд’є захваліваті
тебі, Оче светі,по твом
люблєном Сіну Ісусу Крісту,

1. Уістіну, достойно є і

ПРЕДСЛОВЛЄ
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Священики разом:

Священики разом:

Duha svoga posveti ove
darove, da nam postanu
Tijelo i + Krv Gospodina
našega Isusa Krista.

7. Tebe, zato, molimo: rosom

росом Духа своґа посветі
ове дарове, да нам постану
Тієло і + Крв Ґосподінa
нашеґа Ісуса Крістa.

7. Тебе, зато, молімо:

росою Твого Духа, щоб
вони стали для нас Тілом
і + Кров’ю Господа нашого
Ісуса Христа.

7. Тож освяти ці дари

джерело всякої святості.

6. Воістину святий Ти, Боже,

Ізворе сваке светлості

6. Уістіну свет сі, Ґосподіне,

izvore svake svetosti.

6. Uistinu svet si, Gospodine,

Бог Саваот. Повні небеса і земля
слави Твоєї. Осанна во вишніх.
Благословенний, хто йде в Ім’я
Господнє. Осанна во вишніх.

5. Свят, Свят, Свят Господь

Боґ Сабаот. Пуна су небеса
і земля твоє славе. Хосана у
вісині. Блаґословлєн кої долазі
у іме Ґосподнє. Хосана у вісині.

5. Свет, свет, свет Ґосподін

5. Svet, svet, svet Gospodin

Святими проголошуємо Твою
славу, разом з ними взиваючи:

4. Тому з Ангелами і всіма

хресті, щоб подолати смерть і
об’явити силу воскресіння.

Bog Sabaot. Puna su nebesa
i zemlja tvoje slave. Hosana u
visini. Blagoslovljen koji dolazi u
ime Gospodnje.Hosana u visini.

свіма светіма славу твою
навієш тамо уґлас ґоворечі:

4. І стоґа с анджєліма і са

4. I stoga s anđelima i sa

svima svetima slavu tvoju
naviještamo uglas govoreći:

да смрт унішті, ускрснучє
об’яві.

da smrt uništi, uskrsnuće
objavi.

38

трансліт

10. Істо тако, пошто

10. Isto tako, pošto

ІЗ НЄҐА СВІ:
ОВО Є КАЛЕЖ МОЄ КРВІ

11. УЗМІТЕ І ПІЙТЕ

11. UZMITE I PIJTE

IZ NJEGA SVI:
OVO JE KALEŽ MOJE KRVI

вечераше, узе і калеж:

večeraše, uze i kalež:

ОВОҐА СВІ:
ОВО Є МОЄ ТІЄЛО
КОЄ ЧЄ СЕ ЗА ВАС
ПРЕДАТІ.

9. УЗМІТЕ І ЄДІТЕ ОД

9. UZMITE I JEDlTE OD

OVOGA SVI:
OVO JE MOJE TIJELO
KOJE ĆE SE ZA VAS
PREDATI.

предао на муку, он узе
крух, тебі захвалі, разломі
і даде ученіціма своїм
ґоворечі:

8. Кад се драґовольно

HRVATSKI

predao na muku, on uze
kruh, tebi zahvali, razlomi
i dade učenicima svojim
govoreći:

8. Kad se dragovoljno

HRVATSKI

З НЕЇ ВСІ:
ЦЕ Є ЧАША КРОВІ МОЄЇ

11. БЕРІТЬ І ПИЙТЕ

вечері взяв чашу і знову,
складаючи подяку, подав
своїм учням, кажучи:

10. Так само після

ЦЬОГО ВСІ:
ЦЕ Є ТІЛО МОЄ,
КОТРЕ ЗА ВАС БУДЕ
ВИДАНЕ.

9. БЕРІТЬ І ЇЖТЕ З

віддав себе на страждання,
взяв хліб і, складаючи Тобі
подяку, розламав і дав
своїм учням, кажучи:

8. Він, коли добровільно

УКРАЇНСЬКА
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13. Твою смрт, Ґосподіне,

13. Tvoju smrt, Gospodine,

смрті і ускрснучя твоґа Сіна,
пріносімо ті, Ґосподіне, крух
жівота і калеж спасеня,
і захвалюємо ті што сі нас
позвао да стоїмо пред тобом
і тебі служімо.

*Транслітерація не є канонічним текстом (див. ст. 3)

smrti i uskrsnuća tvoga Sina,
prinosimo ti, Gospodine,
kruh života i kalež spasenja,
i zahvaljujemo ti što si nas
pozvaoda stojimo pred tobom
i tebi služimo.

14. Славечі, дакле, спомен

14. Slaveći, dakle, spomen

Священики разом:

навієштамо, твоє ускрснучє
славімо, твой славні долазак
ішчекуємо.

naviještamo, tvoje uskrsnuće
slavimo, tvoj slavni dolazak
iščekujemo.

Люди:

Тайна в’єре:

Tajna vjere:

1 священик:

HОВОҐА І В’ЄЧНОҐА
САВЕЗА КОЯ ЧЄ СЕ
ПРОЛІТІ ЗА ВАС І ЗА СВЕ
ЛЮДЕ НА ОТПУШТЕНЄ
ҐРІЄХА.
12. ОВО ЧИНИТЕ МЕНІ НА
СПОМЕН.

NOVOGA I VJEČNOGA
SAVEZA KOJA ĆE SE
PROLITI ZA VAS I ZA SVE
LJUDE NA OTPUŠTENJE
GRIJEHA.
12. OVO ČINlTE MENI NA
SPOMEN.

і воскресіння Твого Сина,
жертвуємо Тобі, Боже, хліб
життя й чашу спасіння і
дякуємо за те, що Ти нас
удостоїв предстати перед
Тобою і Тобі служити.

14. Споминаючи смерть

Священики разом:

Твою, Господи Ісусе, сповідуємо
Твоє воскресіння і очікуємо
Твого пришестя в славі.

13. Проголошуємо смерть

Люди:

Це велика тайна віри:

1 священик:

НОВОГО І ВІЧНОГО
ЗАВІТУ, КОТРА ЗА
ВАС І ЗА БАГАТЬОХ
БУДЕ ПРОЛИТА НА
ВІДПУЩЕННЯ ГРІХІВ.
12. ЧИНІТЬ ЦЕ НА МІЙ
СПОМИН.
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16/1. Спомені се,

16/1. Spomeni se, Gos-

Ґосподіне, Цркве своє
шіром свієта: усаврші є
у любаві заєдно с папом
нашім I. і біскупом нашім I. і
свеокупнім свечєнством.
У місама за покойне може се
додаті:

Спомені се слуґе своґа
(службеніце своє) I. коєґа
(кою) сі (данас) с овоґа
свієта позвао к себі.
Дай да он (oна) кої (коя) є

podine, Crkve svoje širom
svijeta: usavrši je u ljubavi
zajedno s papom našim I. i
biskupom našim I. i sveukupnim svećenstvom.

U misama za pokojne može se
dodati:

Spomeni se sluge svoga
(službenice svoje) I. kojega
(koju) si (danas) s ovoga
svijeta pozvao k sebi.
Daj da on (ona) koji (koja) je

1 священик:

нас, прічесніке Тієла і Крві
Крістoве, Дух Светі сабере
у єдно.

15. См’єрно те молімо да

HRVATSKI

nas, pričesnike Tijela i Krvi
Kristove, Duh Sveti sabere u
jedno.

15. Smjerno te molimo da

HRVATSKI

Пам’ятай про Твого слугу
N, якого (Твою слугиню N,
яку) Ти (сьогодні) покликав
до себе з цього світу. Вчини,
щоб той, який був з’єднаний
(та, яка була з’єднана) з

У Месах за померлих:

Твою Церкву, розпорошену по
всій землі. Вдосконалюй її в
любові разом з нашим Папою
(ім’я), з нашим єпископом
(ім’я) та всім духовенством.

16/1. Пам’ятай, Боже, про

1 священик:

Тебе, щоб Святий Дух з’єднав
нас усіх, причасників Тіла і
Крові Христа.

15. Смиренно благаємо

УКРАЇНСЬКА
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свіма нама,да заврієдімо
біті судіоніці в’єчноґа жівота
с блаженом Боґородіцом
Д’євіцом Марійом,
с блаженім Йосіпом,

17. Молімо те, смілуй се

17. Molimo te, smiluj se

svima nama, da zavrijedimo
biti sudionici vječnoga života
s blaženom Bogorodicom
Djevicom Marijom,
s blaženim Josipom, njezinim

брачє, коя уснуше у
наді ускрснучя, і свіх кої
премінуше у твом смілованю:
пріведі іх к св’єтлу своґа ліца.

16/2. Спомені се і наше

16/2. Spomeni se i naše

braće, koja usnuše u
nadi uskrsnuća, i svih koji
preminuše u tvom smilovaniu:
privedi ih k svjetlu svoga lica.

крштенєм урастао (урасла)
у смрт твоґа Сіна постане
діоніком і нєґова
ускрснучя.

krštenjem urastao (urasla)
u smrt tvoga Sina postane
dionikom i njegova
uskrsnuća.

всіх нас і дай нам участь у
вічному житті з Пресвятою
Богородицею Дівою Марією,
зі Святим Йосифом, її
Обручником*, з блаженними

17. Просимо Тебе: помилуй

наших померлих братів і
сестер, що заснули з надією
воскресіння, та про всіх, котрі
в Твоїй благодаті відійшли
з цього світу. Приведи їх до
світла Твого обличчя.

16/2. Пам’ятай також про

Твоїм Сином подобою Його
смерті, також був з’єднаний
(була з’єднана) з Ним
подобою Його воскресіння.
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Люди: Амен.

КРІСТOМ, І У КРІСТУ,
ТЕБІ БОҐУ, ОЦУ
СВЕМОҐУЧЄМУ.
У ЄДІНСТВУ ДУХА
СВЕТОҐА, СВАКА ЧАСТ
І СЛАВАУ СВЕ ВІЄКЕ
В’ЄКОВЕ.

18. ПО КРІСТУ, І С

Люди: Амінь.

З ХРИСТОМ І В ХРИСТІ
ТОБІ, БОЖЕ ОТЧЕ
ВСЕМОГУТНІЙ, В ЄДНОСТІ
СВЯТОГО ДУХА ВСЯКА
ЧЕСТЬ І СЛАВА НА ВІКИ
ВІЧНІ.

18. ЧЕРЕЗ ХРИСТА,

Священики разом:

Священики разом:

УКРАЇНСЬКА
апостолами і всіма святими,
котрі впродовж віків були
Тобі угодні, щоб ми разом
з ними славили і величали
Тебе через Твого Сина,
Ісуса Христа.

трансліт

нєзіним заручніком*, с
блаженнім апостоліма і
свім светіма кої су жів’єлі
у твойой любаві, да те
хвалімо і славімо по Ісусу
Крістu, твоме Сіну.

HRVATSKI

* - 1 травня 2013 року Конгрегація Богослужіння і дисципліни Таїнств додала
в літургійний спомин ім’я Святого Йосифа, Обручника Пресвятої Діви Марії.

Amen.

KRISTOM, I U KRISTU,
TEBI BOGU, OCU
SVEMOGUĆEMU,
U JEDINSTVU DUHA
SVETOGA, SVAKA ČAST
I SLAVA U SVE VIJEKE
VJEKOVA.

18. PO KRISTU, I S

zaručnikom*, s blaženim
apostolima i svim svetima koji
su živjeli u tvojoj ljubavi, da
te hvalimo i slavimo po Isusu
Kristu, tvome Sinu.

HRVATSKI

ПРЕФ А ЦІ Я
ЛАТИНСЬ КОЮ М ОВ ОЮ
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Prefaci o

Пре фа ч іо

1. Vere dignum et iustum

1. Вере діньюм ет юстум

2. Verbum tuum, per quod

2. Вербум туум пер квод

3. Qui voluntatem tuam

3. Кві волюнтатем туам

4. Et ideo cum Angelis

4. Ет ідео кум Анджеліс

5. Sanctus, Sanctus,

5. Санктус, Санктус,

est, æquum et salutare, nos
tibi, sancte Pater, semper
et ubique gratias agere per
Filium dilectionis tuæ Iesum
Christum.
cuncta fecisti: quem misisti
nobis Salvatorem et
Redemptorem, incarnatum
de Spiritu Sancto et ex
Virgine natum.
adimplens et populum tibi
sanctum acquirens extendit
manus cum pateretur,
ut mortem solveret
et resurrectionem
manifestaret.
et omnibus Sanctis gloriam
tuam praedicamus, una
voce dicentes:
Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth. Pleni sunt caeli et
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ест, еквуум ет салютаре, нос
тібі, санкте Патер, семпер
ет убікве граціас аджере пер
Філіум ділекціоніс туе Єзум
Крістум.
кункта фечісті: квем мізісті
нобіс Сальваторем ет
Редемпторем, інкарнатум
де Спіріту Санкто ет екс
Вірджіне натум.
адімпленс ет популюм тібі
санктум аквіренс екстендіт
манус кум патеретур,
ут мортем сольверет
ет резуррекціонем
маніфестарет.
ет омнібус Санктіс глоріам
туам предікамус, уна вочє
дічентес:
Санктус Домінус Деус
Сабаот. Плєні сунт челі ет

LATINUM
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terra gloria tua. Hosanna
in excelsis. Benedictus
qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

терра глорія туа Осанна
ін екчельсіс. Бенедіктус
кві веніт ін номіне Доміні.
Осанна ін ексчельсіс.

6. Vere Sanctus es,

6. Вере Санктус ес,

7. Hæc ergo dona,

Священики разом: 7.

8. Qui cum Passioni

8. Кві кум Пассіоні

9. ACCIPITE ET

9. АКЧІПІТЕ ЕТ

10. Simili modo, postquam

10. Сімілі модо, постквам

Domine, fons omnis
sanctitatis.
quaesumus, Spiritus tui rore
sanctifica, ut nobis Corpus
et Sanguis fiant Domini
nostri Iesu Christi.
voluntarie traderetur,
accepit panem et gratias
agens fregit, deditque
discipulis suis, dicens:
MANDUCATE
EX HOC OMNES:
HOC EST ENIM CORPUS
MEUM, QUOD PRO VOBIS
TRADETUR.
cenatum est, accipiens et
calicem, iterum gratias agens
dedit discipulis suis, dicens:

Доміне, фонс омніс
санктітатіс.

Хек
ерго дона, квезумус,
Спірітус туі роре санктіфіка, ут
нобіс Корпус ет Сангвіс фіант
Доміні нострі Єзу Крісті.
волюнтаріє традеретур,
акчепіт панем ет гратіас
адженс фреджіт, дедіткве
дішіпуліс суіс, діченс:
МАНДУКАТЕ
ЕКС ХОК ОМНЕС:
ХОК ЕСТ ЕНІМ КОРПУС
МЕУМ, КВОД ПРО ВОБІС
ТРАДЕТУР.
ченатум ест, акчіпієнс ет
калічем, ітерум граціас адженс
дедіт дісшіпуліс суіс, діченс:

*Транслітерація не є канонічним текстом (див. ст. 3)
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11. ACCIPITE ET BIBITE

EX EO OMNES:
HIC EST ENIM CALIX
SANGUINIS MEI NOVI ET
ÆTERNI TESTAMENTI,
QUI PRO VOBIS ET PRO
MULTIS EFFUNDETUR IN
REMISSIONEM
PECCATORUM.
12. HOC FACITE IN MEAM
COMMEMORATIONEM
Myst e ri u m fi d e i :

LATINUM трансліт
11. АКЧІПІТЕ ЕТ БІБІТЕ

ЕКС ЕО ОМНЕС:
ХІК ЕСТ ЕНІМ КАЛІКС
САНГВІНІС МЕІ НОВІ ЕТ
ЕТЕРНІ ТЕСТАМЕНТІ,
КВІ ПРО ВОБІС ЕТ ПРО
МУЛЬТІС ЕФФУНДЕТУР
ІН РЕМІССІОНЕМ
ПЕККАТОРУМ.
12. ХОК ФАЧІТЕ ІН МЕАМ
КОММЕМОРАЦІОНЕМ.
1 священик:

М і с те рі у м ф і д е і :

13. Mortem tuam annun-

tiamus, Domine, et tuam
resurrectionem confitemur,
donec venias.

Люди: 13. Мортем туам
аннунціамус, Доміне,ет
твам резуррекціонем
конфідемур донек веніас.

14. Memores igitur mortis

Священики разом: 14.

et resurrectionis eius, tibi,
Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias agens quia nos dignos
habuisti astare coram te et
tibi ministrare.
15. Et supplices

deprecamur ut Corporis
et Sanguinis Christi
participes a Spiritu Sancto
congregemur in unum.
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Меморес іджітур мортіс
ет резуррекціоніс еюс,
тібі, Доміне, панем віте ет
калічем салютіс офферімус,
граціас аджентес квіа нос
діньйос хабуісті астаре
корам те ет тібі міністраре.
15. Ет супплічес
депрекамур ут Корпоріс
ет сангвініс Крісті
партічіпес а Спіріту Санкто
конгреджемур ін унум.

LATINUM
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16. Recordare, Domine,

1 священик: 16.

17. Memento etiam fratrum

17. Мементо еціам фратрум

18. Omnium nostrum,

18. Омніум нострум,

Ecclesiae tuae toto orbe
diffusae, ut eam in caritate
perficias una cum Papa
nostro N. et Episcopo nostro
N. et universo clero.
nostrorum, qui in spe
resurrectionis dormierunt,
omniumque in tua miseratione
defunctorum, et eos in lumen
vultus tui admitte.
quaesumus, miserere, ut cum
beata Dei Genetrice Virgine
Maria, beato Ioseph, eius
Sponso, beatis Apostolis et
omnibus Sanctis, qui tibi a
saeculo placuerunt, aeternae vitae mereamur esse
consortes, et te laudemus et
glorificemus per Filium tuum
Iesum Christum.
PER IPSUM, ET CUM IPSO,
ET IN IPSO, EST TIBI DEO
PATRI OMNIPOTENTI, IN
UNITATE SPIRITUS SANCTI,
OMNIS HONOR ET GLORIA
PER OMNIA SAECULA
SAECULORUM.
Amen.

Рекордаре,
Доміне, Екклезіє туе тото орбе
діффузе, ут еам ін карітате
перфічіас уна кум Папа ностро
(ім’я) ет Епіскопо ностро (ім’я)
ет універсо клеро.
нострорум, кві ін спе
резуррекціоніс дорміерунт
омніумкве ін туа мізераціоне
дефункторум, ет еос ін люмен
вультус туе адмітте.
квезмус, мізерере, ут
кум беата Деі Дженітріче
Верджіне Марія, беато
Йосеф, еюс Спонсо, беатіс
Апостоліс ет омнібус Санктіс,
кві тібі а секульо плакуерунт,
етерне віте мереамур ессе
консортес, ет те лаудемус ет
глоріфічемус пер Філіюм туум
Єзум Крістум.
Священики разом:

ПЕР ІПСУМ, ЕТ КУМ ІПСО,
ЕТ ІН ІПСО, ЕСТ ТІБІ ДЕО
ПАТРІ ОМНІПОТЕНТІ,
ІН УНІТАТЕ СПІРІТУС
САНКТІ, ОМНІС ХОНОР
ЕТ ГЛОРІЯ ПЕР ОМНІЯ
СЕКУЛЯ СЕКУЛЬОРУМ.
Люди: Амен.
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МОЛІТВА ҐОСПОДНЯ

Спасоноснім заповієдіма
потакнуті і божанском
науком поучені усуджюємо
се ґоворити:
Оче наш, кої єсі на небесіма,
светі се іме твоє, доджі
кралєвство твоє, буді воля
твоя, како на небу тако
і на землі. Крух наш сваґдані
дай нам данас. І отпусті
нам дуґе наше како і мі
отпуштамо дужніціма нашім.
I не уведі нас у напаст,
неґо ізбаві од зла.

Spasonosnim zapovijedima
potaknuti i božanskom
naukom poučeni usuđujemo
se govoriti:

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje, dođi
kraljevstvo tvoje, budi volja
tvoja, kako na nebu tako
i na zemlji. Kruh naš svagdanji
daj nam danas. I otpusti nam
duge naše kako i mi
otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

ОБ Р Е Д П РІ Ч ЕС ТІ

HRVATSKI

MOLITVA GOSPODNJA

OBRED PRIČE ST I

HRVATSKI

Отче наш, що єси на небесах,
нехай святиться Ім’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя як на
небі, так і на землі. Хліб наш
насущний дай нам сьогодні і
прости нам провини наші, як
і ми прощаємо винуватцям
нашим. І не введи нас у
спокусу, але визволи нас від
лукавого.

Навчені Спасителем і
послушні Його словам,
осмілюємося взивати:

ГОСПОДНЯ МОЛИТВА

О БР ЯД И П Р И ЧА С ТЯ

УКРАЇНСЬКА
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Ізбаві нас, молімо,
Ґосподіне, од свіх зала,
Дай мілостіво мір у наше
дане, Да с помочю твоґа
мілосрджа Будемо сваґда
і слободні од ґрієха І сіґурні
од свіх нереда: Чекаючи
блажену наду І долазак
Спасітеля нашеґа Ісуса
Кріста.
Єр твоє є кралєвство
і слава і мочь у в’єкове.

КРІСТОВ МИР

Ґосподіне Ісусе Крісте, ті
сі рекао своїм апостоліма:
мір вам оставлям, мір вам
свій даєм; не ґледай наше
ґрієхе, неґо в’єру своє
Цркве; смири є, молімо,

Izbavi nas, molimo,
Gospodine, od svih zala,
daj milostivo mir u naše
dane, da s pomoću tvoga
milosrđa budemo svagda
i slobodni od grijeha i sigurni
od sviju nereda: čekajući
blaženu nadu i dolazak
Spasitelja našega Isusa
Krista.

Jer tvoje je kraljevstvo
i slava i moć u vjekove.

KRISTOV MIR

Gospodine Isuse Kriste, ti si
rekao svojim apostolima: mir
vam ostavljam, mir vam svoj
dajem; ne gledaj naše
grijehe, nego vjeru svoje
Crkve; smiri je, molimo,

Господи Ісусе Христе,
Ти сказав своїм апостолам:
«Мир залишаю вам, мир
Мій даю вам»: не зважай на
наші гріхи, але на віру своєї
Церкви, і, згідно з Твоєю

МИР ХРИСТОВИЙ

Бо Твоє Царство, і сила,
і слава навіки.

Визволи нас, просимо,
Господи, від усякого зла і
обдаруй милостиво наші дні
миром, щоб із допомогою
Твого милосердя ми завжди
були вільні від гріха та
безпечні від усякого сум’яття,
очікуючи блаженну надію
і пришестя нашого
Спасителя Ісуса Христа.
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Пружіте мір єдні другіма.

ЛОМЛЄНЄ КРУХА
ЯҐАНЬЧЕ БОЖ’Ї

Pružite mir jedni drugima.

LOMLJENJE KRUHA

JAGANJČE BOŽJI

Jaganjče Božji, koji oduzimaš
grijehe svijeta, smiluj nam se.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš
grijehe svijeta, smiluj nam se.

Яґаньче Бож’ї, кої одузімаш
ґрієхе свієта, смілуй нам се.
Яґаньче Бож’ї, кої одузімаш
ґрієхе свієта, смілуй нам се.

І с духом твоїм.

Мір Ґосподні біо вазда
с вама.

Mir Gospodnji bio vazda
s vama.

I s duhom tvojim.

Амен.

Amen.

трансліт

і сабери у єдно.
Како є воля твоя. Кої жівіш
і кралюєш у вієке в’єкова.

HRVATSKI

i saberi u jedno.
Kako je volja tvoja.Koji živiš
i kraljuješ u vijeke vjekova.

HRVATSKI

Агнче Божий, що береш гріхи
світу, помилуй нас.
Агнче Божий, що береш гріхи
світу, помилуй нас.

АГНЧЕ БОЖИЙ

ЛОМЛЕННЯ ХЛІБА

Передайте один одному
знак миру.

І з духом твоїм.

Мир Господній нехай
завжди буде з вами.

Амінь.

волею, благоволи обдарувати
її миром та єдністю. Котрий
живеш і царюєш на віки вічні.

УКРАЇНСЬКА
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Ґосподіне,нісам достоян
да уніджєш под кров мой,
неґо само реці рієч
і оздравіт чє душа моя.

СВЕТА ПРІЧЕСТ
Тієло Крістово
МОЛІТВА ПОСЛІЄ
СВЕТЕ ПРІЧЕСТІ

Gospodine, nisam dostojan
da uniđeš pod krov moj,
nego samo reci riječ
i ozdravit će duša moja.

SVETA PRIČEST

Tijelo Kristovo

MOLITVA POSLIJE
SVETE PRIČESTI

Амен.

Ево Яґаньца Бож’єґ, ево
онова кої одузіма ґрієхе
свієта. Блаґо оніма кої су
позвані на ґозбу Яґаньчеву.

Evo Jaganjca Božjeg, evo
onoga koji oduzima grijehe
svijeta. Blago onima koji su
pozvani na gozbu Jaganjčevu.

Amen.

Яґаньче Бож’ї, кої одузімаш
ґрієхе свієта, смілуй нам се.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš
grijehe svijeta, daruj nam mir.

МОЛИТВА ПІСЛЯ
СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ

Амінь.

Тіло Христа.

СВЯТЕ ПРИЧАСТЯ

Господи, я не достойний,
щоб Ти прийшов до мене, але
скажи лише слово, і одужає
душа моя.

Ось Агнець Божий, що бере
гріхи світу. Блаженні ті, що
на трапезу Агнця покликані.

Агнче Божий, що береш гріхи
світу, даруй нам мир.
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Amen.
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Ідіть з миром Христовим.
Після меси

Ідіте у міру.
Посліє місе

Idite u miru.

Poslije mise

Apostolsko vjerovanje
Sedam Očenaš
Sedam Zdravomarija

Bogu hvala.

Amen.

Апостолско в’єрованє
Седам Oченаш
Седам Здравомарія

Боґу хвала.

Амен.

Апостольський символ віри
Сім Отче наш
Сім Радуйся Маріє

Богу подяка.

Амінь.

Нехай благословить вас
Бог Всемогутній, Отець,
і Син, і + Святий Дух.

І з духом cвоїм.

Блоґословіо вас Свемоґучі
Боґ, Отац і сін і + Дух Светі.

І с духом cвоїм.

Blagoslovio vas Svemogući
Bog, Otac i Sin i + Duh Sveti.

I s duhom svojim.

Господь з вами.

ОБРЯД ЗАКІНЧЕННЯ

Амінь.

Мол ім ося .

УКРАЇНСЬКА

Ґосподін с вама.

ЗАВРШНІ ОБРЕД

Амен.

П омолі мо с е .

HRVATSKI

Gospodin s vama.

ZAVR Š NI OB RE D

Pomol imo se.

HRVATSKI
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O moj Isuse, oprosti nam
naše grijehe, očuvaj nas
od paklenoga ognja, dovedi

1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu

О мой Ісусе, опрості нам
наше ґрієхе, очувай нас
од пакленоґа оґня, доведі

1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу

Ус крс н у ч є І с у с ов о
од мртв і х

Молімо с в’єром
за оздравлєнє

Molimo s vjerom
za ozdravljenje

Us krsn uće Isus ovo
od mrtvih

Молітва за оздравлєнє

Molitva za ozdravljenje

Сла вна ота йс тва

Блаґослов набожніх
предмета

Blagoslov nabožnih
predmeta

S l avna ot aj st v a

Седам Славаоцу

Sedam Slavaocu

О Ісусе, прости нам
наші гріхи, захорони нас
від пекельного вогню,

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю,

В оскресіння Ісуса

С л ав н і тає мн и ц і

Молимося з вірою
за оздоровлення

Молитва за оздоровлення

Благословення
релігійних предметів

Сім Слава Отцю

54

O moj Isuse...

1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu

Si laza k
Du ha S vetoga

O moj Isuse...

1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu

Uzaš ašće Isu sov o
n a ne bo

u raj sve duše, osobito one
kojima je najveća potreba
tvoga milosrđa.

HRVATSKI

трансліт

О мой Ісусе...

1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу

С і ла за к
Д у х а С в е тоґ а

О мой Ісусе...

1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу

Уза ш а ш ч є І с у с ов о
на небо

у рай све душе,особіто оне
коїма є найвечя потреба
твоґа мілосрджя.

HRVATSKI

О Ісусе...

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю,

З ісл ання С вя того
Д уха

О Ісусе...

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю,

В ознесіння
Ісуса

прийми усі душі до
Царства Небесного,
а особливо ті, що
найбільше потребують
Твого милосердя.

УКРАЇНСЬКА
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O moj Isuse...

1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu

O krun jenj e M ariji no
na n ebesi ma

O moj Isuse...

1 Očenaš,
10 Zdravomarija,
1 Slavaocu

Uznes enje Ma rijin o
n a ne bo

О мой Ісусе...

1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу

Окру н єн є М а рі ї н о
н а н е б е с і ма

О мой Ісусе...

1 Oченаш,
10 Здравомарія,
1 Славаоцу

Узн е с е н є М а рі ї н о
на небо

О Ісусе...

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю,

Коронування
Богородиці на Царицю
неба й землі

О Ісусе...

1 Отче наш,
10 Радуйся Маріє,
1 Слава Отцю,

В неб овзя ття
П ресвя тої Д іви Марії

МОЛИТВИ ПО СВЯТІМ ПРИЧАСТЮ
Коли гідно запричастишся животворящих і таїнственних
дарів, заспівай зараз же з радості, щиро дякуй і від душі говори
Богові:

Слава Тобі, Боже. Слава Тобі, Боже. Слава Тобі, Боже.
Тоді оцю подячну молитву:

Дякую Тобі, Господи Боже мій, що Ти не відкинув мене,
грішного (грішну), але сподобив мене бути причасником
(причасницею) Твоїх святощів. Дякую Тобі, що Ти сподобив мене, недостойного (недостойну), причаститися Твоїх
пречистих і небесних дарів. Але, Владико Чоловіколюбче,
Ти, що ради нас помер, і воскрес, і 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 супротивного, на просвічення
очей мого серця, на мир моїх душевних сил, на віру непостидну, на любов нелицемірну, на сповнення мудрости,
на додержування Твоїх заповідей, на збільшення Твоєї
божественної благодаті і на присвоєння Твого Царства;
щоб я, охоронюваний (охоронювана) ними в Твоїй святості, завжди пам’ятав (пам’ятала) про Твою благодать і жив
(жила) уже не для себе, але для Тебе, нашого Владики і
Доброчинця, і так, відійшовши з цього життя з надією на
життя вічне, досягнув (досягнула) непроминаючого спокою, де безнастанний голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну красу Твого
обличчя. Бо Ти є істине прагнення і несказанна радість
тих, що Тебе люблять, Христе Боже наш, і Тебе оспівує
все створіння на віки. Амінь.
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Молитва св. Василія Великого
Владико Христе Боже, царю віків і творче всього, дякую
Тобі за всі блага, якими Ти мене обдарував, і за причастя Твоїх пречистих і животворящих Таїнств. Тому благаю
Тебе, благий і чоловіколюбче, охороняй мене під Твоїм
покровом і в тіні крил Твоїх та обдаруй мене чистим сумлінням, щоб я аж до останнього мого віддиху достойно
причащався (причащалася) Твоїх святощів на відпущення
гріхів і на життя нічне. Бо Ти є хліб життя, джерело святості, податель благ, і Тобі славу возсилаємо з Отцем і
Святим Духом, нині і повсяк час, і на віки вічні. Амінь.
Молитва св. Йоана Золотоустого
Таїнственно удостоївшись бути причасником Твого
пречистого Тіла і чесної Крови, Христе Боже, оспівую, і
благословлю, поклоняюся, і славлю, і величаю спасіння
Твоє, Господи, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Молитва св. Йоана Дамаскина
Боже, Боже мій, невгасний і невидимий вогню, Ти,
що чиниш Ангелів Своїх вогнем палаючим, Ти, що в
Своїй несказанній любові передав мені на поживу Твоє
божественне Тіло і прийняв мене за причасника Свого
божества ради прийняття Твого пречистого Тіла і чесної
Крови, проникни все моє тіло і дух, всі мої кості й мозок,
гріхи мої спали, душу мою просвіти й ум мій проясни, тіло
освяти й обитель в мені створи разом з благословенним
Твоїм Отцем і всесвятим Духом, щоб і я завжди перебував (перебувала) у Тобі, молитвами пречистої Твоєї
Матері і всіх Святих Твоїх. Амінь.
Молитва св. Ігнатія
Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене.
Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, об-
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мий мене. Страсте Христова, скріпи мене. Добрий Ісусе,
вислухай мене. У рани Твої святі скрий мене. Не допусти,
щоб я віддалився від Тебе. Від ворога душі моєї стережи
мене. У годині смерті поклич мене прийти до Тебе, щоб я
зі святими Твоїми славив Тебе на віки вічні. Амінь.
Інша молитва
Господи Ісусе Хрите, Боже наш, нехай Твоє святе Тіло
буде мені на життя вічне і Твоя чесна Кров – на відпущення гріхів. А оця Євхаристія нехай бу де мені на радість,
здоров’я і потіху. У час страшного й другого Твого пришестя сподоби мене, грішного (грішну), стати праворуч
слави Твоєї, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх
Святих.
Молитва до Пресвятої Богородиці
Пресвята Владичице, Богородице, світло моєї затьмареної душі, надіє, покрове, захисте, потіхо і радосте
моя, дякую Тобі, що Ти сподобила мене не достойного
(недостойну) бути причасником (причасницею) пречистого Тіла і чесної Крови Сина Твого.
Але Ти, що породила істине світло, просвіти духовні очі серця мого; Ти, що породила
джерело безсмертя, оживи мене, умертвленого (умертвлену) гріхом. Ти, милостивого Бога
милосердна Мати, помилуй мене і дай мені говіння і
сокрушення в серці моєму, покору в думках моїх і визволення з полону помислів моїх.
І сподоби мене аж до останнього віддиху неосудно
приймати святощі пречистих Таїнств на зцілення душі й
тіла. І дай мені сльози покаяння і сповіді, щоб я величав
і славив (величала і славила) Тебе по всі дні життя мого,
бо Ти благословенна і препрославлена на віки. Амінь.
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ВИТЯГ З ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО
МОЛИТОВНИКА
«БЛАГОСЛОВИ, ДУШЕ МОЯ, ГОСПОДА»

*Імпріматур діє, лише на частину молитовника «Витяг з греко-католицького молитовника «Благослови, душе моя, Господа» (ст.59-89).
На частину «Вечірня молитовна програма в Меджугор’ї» (ст.4-58), яка містить текст святої меси та інші розділи, імпріматур не поширюється.
о. Петро Кобаль.
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МОЛ И Т ВА НА ВЕРВИЦІ

«...Нехай вервиця буде в руках кожного із вас
зброєю проти сатани...»

із Послання Богородиці від 25.02.1988 р. Б.

15 ОБІТНИЦЬ МАТЕРІ БОЖОЇ ТИМ,
ХТО МОЛИТЬСЯ НА ВЕРВИЦІ
1. Кожен, хто вірно служитиме Мені, відмовляючи вервицю, одержить особливі ласки.
2. Обіцяю Свій особливий захист і найбільші ласки
всім, хто відмовлятиме вервицю.
3. Вервиця стане потужною зброєю проти пекла; вона
буде руйнувати зло, нищити гріх і перемагати єресі.
4. Вервиця сприятиме процвітанню доброчесности
та добрих трудів; вона отримає для душ щедре Боже
Милосердя, вона відвертатиме серця людей від любови
до світу і його марнот, і піднесе їх до прагнення вічних
цінностей. О, щоб тільки душі себе тим способом освячували!
5. Душа, котра присвятить себе Мені через молитву
на вервиці, не загине.
6. Хто побожно відмовлятиме вервицю, заглиблюючись в розважання її святих таїнств, того не подолає
нещастя. Бог в Своєму правосудді того не каратиме; він
не загине несподіваною смертю; якщо він буде справедливим, то залишиться в Божій ласці і стане достойним
вічного життя.
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7. Кожен, хто матиме правдиву набожність до вервиці,
не помре без святих Тайн Церкви.
8. Ті, що вірно відмовлятимуть вервицю, будуть мати
Боже світло і щедрі Божі ласки протягом життя і в часі
смерти, а в хвилину смерти матимуть свою частку в заслугах святих у раю.
9. Я звільнятиму з чистилища тих, що з набожністю
ставилися до вервиці.
10. Вірні діти вервиці заслужать на високий ступінь
слави у небі.
11. Відмовляючи вервицю, ви одержите все, про що
Мене попросите.
12. Кожному, хто поширює молитву на святій вервиці,
Я допомагатиму в їхніх потребах.
13. Мій Божественний Син запевнив Мене, що кожен,
хто пропагує молитву на вервиці, матиме заступниками
цілий Небесний двір впродовж свого життя та в годину
смерти.
14. Всі ті, що відмовляють вервицю, є Моїми синами
і братами Мого єдиного Сина Ісуса Христа.
15. Любов до Моєї вервиці є важливим передвісником
майбутньої долі людини.

(подано св. Отцями Церкви)
Імпріматур: Стефан Хміляр
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СХЕМА МОЛИТВИ НА ВЕРВИЦІ (НА ЧОТКАХ)
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1 • На хрестику

Щоденні молитви до «Вірую...»*.
2 • Окреме зернятко

Вірую... (стор. 33).
Три зернятка:
3 • Перше

Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.
Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою.
Благословенна Ти між жінками, і благословенний Плід лона Твого,
бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

4 • Друге

Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь.
Богородице Діво...
5 • Третє

Слава Духові Святому, що нас просвітив і в святій
Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Богородице Діво...
6 • Перше велике зернятко

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
*Якщо християнин відбув щоденні молитви та відмовлятиме понад
одну молитву на вервиці або ж, якщо молимося спільно у храмі,
то щоразу повторювати «початок звичайний» не обов’язково,
достатньо розпочати молитву з «Вірую…».
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О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують
Твого милосердя. Свята і непорочно зачата Пречиста
Діво Маріє, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо.
О Мати Божа, зішли на все людство полум’я Своєї любови тепер і в годині нашої смерти. Амінь.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться
ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде
воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на сущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як
і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у
спокусу, але визволи нас від лукавого.
Далі кажемо відповідне розважання
Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа непорочно зачала
На кожному із наступних десяти зерняток
6a • Богородице Діво... 10 разів.
7 • Друге велике зернятко

Слава Отцю...
О найласкавіший Ісусе...
Свята і непорочнозачата...
О Мати Божа...
Отче наш... (див. вище).
Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа, відвідуючи святу Єлизавету,
у лоні носила
7а • Богородице Діво... 10 разів.
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8 • Третє велике зернятко

Слава Отцю...
О найласкавіший Ісусе...
Свята і непорочнозачата...
О Мати Божа...
Отче наш... (див. вище).
Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа нашого
Ісуса Христа у Вифлеємі породила
8а • Богородице Діво... 10 разів.
9 • Четверте велике зернятко

Слава Отцю...
О найласкавіший Ісусе...
Свята і непорочнозачата...
О Мати Божа...
Отче наш... (див. вище).
Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа нашого
Ісуса Христа жертвувала у храмі на службу Небесному Отцеві
9а • Богородице Діво... 10 разів.
10 • П’яте велике зернятко
Слава Отцю...
О найласкавіший Ісусе...
Свята і непорочнозачата...
О Мати Божа...
Отче наш... (див. вище).
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Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа нашого
Ісуса Христа у храмі знайшла
10а • Богородице Діво... 10 разів.
11 • На закінчення вервиці

Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога
нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від
серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу
Богородицю, Тебе величаємо.
Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, єдина чиста і благословенна.
Преслав на Приснодіво Богородице! Прийми молитви
наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас
задля Тебе душі наші.
Усі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть
Бога за нас, грішних.
Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики
і всі святі, моліть Бога за нас, грішних.
Уповання нам — Отець, прибіжище наше — Син, покровитель нам — Дух Святий. Тройце Свята, Боже наш,
слава Тобі.
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тричі.
*Добре є молитися всі чотири розважання вервиці (радісні, світлі,
страсні та славні) щодня. У важких обставинах життя варто
відмовляти п’ять-сім, а то й більше вервиць на день.
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Розважання Богородичні (Радісні)
(понеділок, вівторок)*
Перше радісне таїнство
Благовіщення

1. Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа
нашого Ісуса Христа непорочно зачала.

Друге радісне таїнство
Відвідини св. Єлизавети

2. Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа
нашого Ісуса Христа, відвідуючи святу
Єлизавету, у лоні носила.

Третє радісне таїнство
Різдво Ісуса Христа

3. Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа
нашого Ісуса Христа у Вифлеємі породила.

Четверте радісне таїнство
Стрітення Господнє

4. Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа
нашого Ісуса Христа жертвувала у храмі на
службу Небесному Отцеві.

П’яте радісне таїнство
Віднайдення Ісуса у храмі

5. Розважмо, як Пречиста Діва Марія Господа
нашого Ісуса Христа у храмі знайшла.
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Розважання Йорданські (Світлі)
(четвер)
Перше світле таїнство
Богоявлення

1. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
хрестився у Йордані від Йоана.

Друге світле таїнство
Чудо в Кані Галилейській

2. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
сотворив перше чудо на весіллі у Кані
Галилейській на прохання Своєї Матері.

Третє світле таїнство
Ісус проповідує Царство Боже

3. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
проповідував Царство Боже.

Четверте світле таїнство
Преображення Ісуса Христа

4. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
славно преобразився на Таворській горі.

П’яте світле таїнство
Установлення Євхаристії

5. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
установив пресвяту тайну Євхаристії.

68

Розважання Страсні
(середа, п’ятниця)
Перше страсне таїнство
Молитва на Оливній горі

1. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
в Оливнім саду кривавим потом обливався.

Друге страсне таїнство
Бичування Христа

2. Розважмо, як Господа нашого
Ісуса Христа бичували.

Третє страсне таїнство
Терням увінчання

3. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа
терновим вінком коронували.

Четверте страсне таїнство
Хресна дорога

4. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
ніс тяжкий хрест на Голготу.

П’яте страсне таїнство
Розп’яття Ісуса Христа

5. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа
розіп’яли.
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Розважання Воскресні (Славні)
(субота, неділя)
Перше славне таїнство
Воскресіння

1. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
воскрес із мертвих.

Друге славне таїнство
Вознесіння

2. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
вознісся на небо.

Третє славне таїнство
Зіслання Святого Духа

3. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
зіслав Святого Духа на апостолів.

Четверте славне таїнство
Успіння Пресвятої Богородиці

4. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
Пречисту Діву Марію до неба взяв.

П’яте славне таїнство
Прослава Марії в небі

5. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос
Пречисту Діву Марію у небі коронував
Царицею неба і землі.
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ПРИГОТУВАННЯ ДО СПОВІДІ
(ІСПИТ СОВІСТИ)
МОЛ И Т ВИ П ЕРЕД СПОВІДДЮ
Найперше у молитві до Святого Духа проси про
правдивий іспит совісти та ласку доброї сповіді.

Опісля від душі молися Богові: Вселаскавий і преблагий Господи! Ти не хочеш смерти грішника, але хочеш,
щоб він навернувся до Тебе і жив. Ти завжди готовий
простити грішникові і відновити його, розкаяного, Своєю
благодаттю. І я, грішний (грішна), хочу відкрити перед
Тобою своє серце.
Як блудний син, обтяжений всякими гріхами, приходжу покірно і з повним жалем до найліпшого Отця, і
прошу: «Отче, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Я згрішив (згрішила), Господи, перед Тобою, і негідний
(негідна) зватися сином Твоїм (дочкою Твоєю). Согрішив
(согрішила) я, Господи, прийми мене, що каюся».
Подай мені, Господи, Свою ласку, просвіти мій розум,
щоб я бачив (бачила) мої гріхи; розбуди в серці правдивий жаль і допоможи мені щиро висповідатися.
Духу Святий, пошли мені благодать з висот і просвіти
мій розум, щоб я всі мої гріхи спізнав (спізнала). Поруш
моє серце, щоб я щиро жалував (жалувала) за них і укріпи мою волю, щоб я своє життя направив (направила)
і одному Тобі, Богу небесному, служив (служила).
Пресвята Богородице, змилосердися надо мною і випроси мені правдиве розкаяння.
Пригадавши всі порушення Божих та церковних заповідей,
інші гріхи від часу попередньої сповіді, необхідно збудити в
душі щирий жаль за них і постанову поправи.
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Жаль і постанова поправи
Господи, Ісусе Христе, Спасителю мій! Прости мені
мої гріхи. У Своїй безконечній доброті Ти сказав, що не
хочеш смерти грішника, але чекаєш, щоб він навернувся
і жив. Ти, Милосердний, не хочеш моєї загибелі і кожним словом Своєї божественної науки кличеш мене до
спасення. Прийми ж моє щире каяття, бо з цілого серця
жалую за свої гріхи і гиджуся ними.
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.

МОЛ И Т ВИ ПО СПОВІДІ
Коли священик уже дав розрішення, роблю знак хреста і, подякувавши, відходжу та відбуваю покуту. Відтак промовляю:

Безконечно милосердний Господи, дякую Тобі з цілого серця, що Ти простив мені мої гріхи і очистив мою
душу. Допоможи мені, Господи, щоб я назавжди став
(стала) Твоєю доброю й вірною дитиною. На майбутнє
постановляю не грішити та уникати всього, що мене доводить до злого.
Дякую Тобі, найдорожчий Спасителю, що Ти установив святу тайну покаяння для нещасних грішників. Відтепер хочу радо й вірно Тобі служити, сумлінно виконувати
всі мої обов’язки, поборювати спокуси до гріха та опановувати всі пристрасті.
Навчи мене, Господи Ісусе, гаряче бажати і охоче виконувати все те, що Тобі є миле. Пошли мені ясне пізнання
того, чого від мене жадаєш, і зміцни волю й силу все те
виконувати. Захорони моє серце перед спокусами і навчи
мене пізнати Твою волю і вірно виконувати її в моєму жит-
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ті. Господи Ісусе Христе, умилосердися надо мною.
Пречиста Діво, Богородице, Маріє! Допоможи мені якнайкраще виконувати Божу волю, так як Ти це робила.
Будь моєю заступницею перед Богом.

Покаянні молитви
з Канону св. Андрея Критського
1. Іди, окаянна душе моя, зі своїм тілом: сповідайся
Творцеві твоєму і в розкаянні принеси Богові сльози.
2. Отче! Змалку переступаю Твої заповіді, і в гріхах
та в лінощах проминуло життя моє. Тому кличу до Тебе:
поможи мені Своєю ласкою бодай тепер підвестись із
моїх гріхів.
3. Подай мені, Спасе, руку, як колись Петрові, і виведи
мене, Боже, з гріховної безодні. Ласку й милосердя Своє
подай мені, за молитвами Пречистої Матері, що родила
Тебе в чистоті, і всіх святих.
4. Мене, що припав духом перед дверми Твого милосердя, Спасе, не відкинь, як непотрібного слугу, у вічну
погибіль, але ще перед смертю даруй, Чоловіколюбче,
прощення моїх гріхів.
5. Агнче Божий, що зняв гріхи з усіх людей! Здійми і з
мене великий тягар моїх прогрішень і, як милосердний,
даруй мені сльози покаяння.
6. Ти, судде й серцевідче мій, що маєш знову прийти
з ангелами судити ввесь світ, поглянь милостивим оком
на мене. І хоч я більше згрішив (згрішила), ніж усяка інша
людина, не відкинь, а помилуй мене, Господи. Амінь.
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БОЖІ ЗАПОВІДІ
І. Дві головні заповіді
1. Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією
душею твоєю, всією силою твоєю і всіма мислями твоїми.
Це перша і найбільша заповідь.
2. А друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як
самого себе (Мт. 22,37–39).

ІІ. Десять Божих заповідей (декалог)
1. Я — Господь Бог твій: нехай не буде в тебе
інших богів, окрім Мене
Чи сумнівався (сумнівалася) в правдах віри і такі
сумніви творив (творила) перед кимсь іншим? Чи соромився (соромилася) визнавати віру у Бога? Чи мовчав
(мовчала), коли хтось говорив проти Церкви і віри? Чи
брав (брала) участь у безбожних розмовах? Чи занедбував (занедбувала) щоденні молитви? Чи належав (належала) до атеїстичних і окультних організацій? Чи брав
(брала) участь у викликанні духів та інших окультних заходах? Чи звертався (зверталася) до магів, ворожбитів,
астрологів, екстрасенсів і т.д.? Чи вірив (вірила) у силу
амулетів, у вплив на події певних чисел, у гороскопи, сонники та в інші забобони? Чи вважав (вважала) за найвищу ціль свого життя матеріяльні здобутки, гроші, славу
тощо? Чи ставився (ставилася) з обожненням до певних
осіб, речей?
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2. Не взивай намарне імени Господа Бога твого
Чи вимовляв (вимовляла) без пошани або зі звички
ім’я Господа Бога або святих? Чи взивав (взивала) легковажно Бога за свідка? Чи кляв (кляла) іменем Бога або
святих? Чи присягав (присягала) іменем Бога або святих? Чи вживав (вживала) до жартів святих слів, ім’я Бога
або святих? Чи сквернословив (сквернословила)? Чи насміхався (насміхалася) з церковних обрядів? Чи нищив
(нищила) церковні, священні речі?
3. Пам’ятай день святий святкувати
Чи опускав (опускала) Службу Божу у неділю або свято без поважної причини (необхідно заува жити, як часто)? Чи спізнювався (спізнювалася) на Службу Божу? Чи
працював (працювала) у неділю або свято без нагальної
потреби? Чи занедбував (занедбувала) читання Біблії
(Святого Письма) та доброї релігійної літератури?
4. Шануй батька твого і матір твою, щоб
тобі було добре і щоб ти довго прожив на землі
Чи ставився (ставилася) зі зневагою до когось із
батьків, родичів, учителів та наставників? Чи занедбував
(занедбувала) опікуватися рідними, коли вони того потребували? Чи виявляв (виявляла) непослух до батьків,
родичів, учителів та настав ників? Чи чинив (чинила) наперекір їм? Чи мав (мала) гнів на них? Чи засмучував
(засмучувала) їх, був (була) їм невдячний (невдячна)?
Чи насміхався, глузував (насміхалася, глузувала) з них,
розголошував (розголошувала) їхні хиби? Чи погорджував (погорджувала) рідним краєм, державою, народом,
їхніми інтересами?
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5. Не вбивай

Чи вчинив (вчинила) вбивство людини безпосе
редньо або шляхом евтаназії (медичне забезпечення швидкої та безболісної смерти людини),
аборту, штучного запліднення, клонування (пояснення — див. стор. 85)? Чи був причетний, зацікавлений (була причетна, зацікавлена) у вчинені евтаназії, аборту, штучного запліднення, клонування?
Чи вживала контрацеп тивні засоби, які призводять
до знищення людини у зародку? Чи застосовувала спіралі? Чи був при четний (була причетна) до
стерилізації (позбавлення людини здатности до
дітонародження хірургічним шляхом)?* Чи заподіяв (заподіяла) шкоду здоров’ю ближнього, беручи
участь у бійці? Чи мав (мала) гнів? Чи ворогував
(ворогувала)? Чи належно дбав (дбала) про власне
здоров’я? Чи нищив (нищила) власне здоров’я курінням, вживання наркотиків або алкоголю? Чи розповсюджував (розповсюджувала) наркотичні засоби?
Чи заохочував (заохочувала) до куріння, вживання
алкоголю, наркотиків? Чи карав (карала) у гніві дітей, підвладних? Чи зумисне дратував (дратувала)
когось, спричиняв (спричиняла) смуток комусь, проклинав (проклинала), мстив (мстила), розбуд жував (розбуджувала) ненависть? Чи нищив (нищила)
природу? Чи засмічував (засмічувала) навколишнє
середовище? Чи був байдужим (була байдужою) до
збереження екології?

*Дет. див. стор. 87 — Дитина — дарунок Божий.
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6 і 9. Не чужолож.
Не пожадай жінки ближнього твого
Чи оглядав (оглядала) безсоромні зображення? Чи
дивився (дивилася) непристойні фільми? Чи читав (читала) аморальні книжки, журнали тощо? Чи любувався
(любувалася) у безсоромних думках, бажаннях? Чи носив (носила) непристойний одяг? Чи любувався (любувалася) власним тілом або заохочував (заохочувала) інших любуватися ним? Чи чинив (чинила) безстидні діла
сам (сама) чи з кимсь (зазначити, як часто)? Чи відвідував (відвідувала) будинки розпусти? Чи мав (мала)
перешлюбні тілесні стосунки? Чи жив з жінкою (жила з
чоловіком) не маючи церковного шлюбу? Чи сумлінно
виконував (виконувала) подружні обов’язки? Чи зраджував (зраджувала) подружню вірність? Чи прагнув (прагнула) задоволення інтимних тілесних відчуттів поза подружжям? Чи вживав (вживала) протизаплідні засоби?
Чи вдавався (вдавалася) до подружнього онанізму? Чи
вживав (вживала) непристойні слова, жарти, натяки (зазначити обставини: чи не при дітях)? Чи приставав
(приставала) до безсоромних людей? Чи вчинив (вчинила) гріхи Содоми і Гомори (неприродні стосунки у
всіх проявах (детальне пояснення цих гріхів можна
отримати із уст священика у святій тайні сповіді
або науках)?
7 і 10. Не кради. Не пожадай нічого, що є власністю ближнього твого
Чи привласнив (привласнила) чужу річ, гроші (необхідно зазначити: однієї людини, групи людей,
держави)? Чи ошукав (ошукала) когось на грошах,
майні, товарі? Чи боргував (боргувала) легкодушно,
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не маючи достатньої ймовірности повернення боргу?
Чи бажав (бажала) заволодіти чужими речами, майном? Чи затримував (затримувала) чужу власність?
Чи заподіяв (заподіяла) шкоду власності ближнього
(групі людей, державі)? Чи мав (мала) небажання
виправити вчинену шкоду, повернути привласнене?
Чи нищив (нищила) легковажно матеріяльне добро?
Чи розтрачував (розтрачувала) марно гроші, якими
можна було б допомогти потребуючим? Чи заздрив
(заздрила) комусь?
8. Не свідчи неправдиво на ближнього твого
Чи говорив (говорила) неправду, зводив (зводила)
наклеп, звинувачував (звинувачувала) когось невинного в поганих вчинках перед іншими (необхідно
зазначити: в приватних чи публічних розмовах)? Чи виявляв (виявляла) без потреби чужі хиби,
пліткував, обмовляв (пліткувала, обмовляла)? Чи
виявляв (виявляла) чужі тайни? Чи ображав (ображала) когось? Чи підривав (підривала) авторитет ближнього? Чи виправив (виправила) заподіяну шкоду?

ІІІ. Церковні заповіді
1. Установлені свята святкувати.
2. У неділі і свята брати участь у Святій Літургії.
3. Установлені пости постити.
4. Кожного року, принаймні раз, у пасхальному часі,
сповідатися і причащатися.
5. У заборонені часи весіль і забав не справляти.
6. Злих книжок і листів не читати.
7. На утримування церков пожертви давати,
підтримувати церковні видання.
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Перша і друга церковні заповіді конкретизують третю Божу заповідь.
Третя. У нашій Церкві встановлено чотири пости: Великий піст, Петрівка, Спасівка і Пилипівка (Різдвяний піст).
На спомин Хресної смерти Спасителя кожної п’ятниці (крім
п’ятниць у періоди загальниць) маємо обов’язок постити,
стримуючись, зокрема, від споживання м’яса (дивись приписи посту у своїй єпархії або екзархаті). У перший день
Великого посту і в Страсну п’ятницю приписується строгий
піст, тобто не можна споживати ні м’яса, ні набілу (солонини, тваринного жиру, молочних продуктів).
Звільнення від посту є у дні: Господських і Богородичних
свят, національного свята Дня Незалежности і цивільного
Нового року, а також у періоди загальниць (їх є чотири: від
Різдва до навечір’я Богоявлення, від Неділі митаря і фарисея до Неділі блудного сина, від Пасхи до Томиної неділі і
від Зіслання Святого Духа до Неділі всіх святих).
У період постів слід частіше молитися, уникати зайвих
розмов, чинити діла християнської любови, милосердя,
пильніше остерігатися гріхів.
Четверта. Недотримання цієї заповіді є важким гріхом. Кожен свідомий віри християнин приступає до святого Причастя принаймні у неділі і свята, сповідається
перед великими святами (але не рідше, ніж раз на місяць); а коли б важко згрішив, то негайно жалує за гріх,
поспішаючи примиритися з Богом (приступити до святої
тайни покаяння). Доброю нагодою для забезпечення
регулярної сповіді є використання днів почитання Найсвятішого Серця Ісуса (перша п’ятниця місяця) та Непорочного Серця Матері Божої (перша субота місяця).
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П’ята. До заборонених часів належать періоди постів.
Шоста. Безсумнівною шкодою для душі людини й образою Бога є читання аморальної та антихристиянської
літератури (навіть класичної літератури вказаного характеру), її пропагування в школах та інших навчальних
закладах (на індивідуальному та державному рівнях),
перегляд згіршуючих кінофільмів, телепередач і сторінок
Інтернету, якщо вони поширюють ненависть до релігії,
Христової Церкви, підривають її авторитет або основи
віри й християнської моралі.
Сьома. Тут йдеться про сумлінні внески, які людині
дозволяють її можливості. Церковна громада часто є
єдиним джерелом фінансування парохії, забезпечення її
функціонування й утримання священнослужителів. Зрештою, про цей обов’язок чітко навчають книги Старого і
Нового Завітів.

IV. Головні (смертні) гріхи
та протилежні їм чесноти
1. Гордість — Покора
2. Захланність (Жадібність) — Щедрість
3. Нечистота — Чистота
4. Заздрість — Доброзичливість
5. Непоміркованість — Поміркованість
6. Гнів — Лагідність
7. Лінивство — Пильність

V. Чужі гріхи
1. Наказувати до гріха.
2. Спонукати до гріха.
3. Радити до гріха.		
4. Дозволяти гріх.		
5. Допомагати у гріхові.
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6. Не карати за гріх.
7. Гріх обороняти.
8. Гріх хвалити.
9. На гріх мовчати.

VI. Гріхи проти Святого духа
1. Надмірне уповання на Боже милосердя.
2. Безнадійність на Боже милосердя.
3. Спротив пізнанню правдам християнської віри.
4. Заздрість ближньому Божої ласки.
5. Закаменілість на спасеннім упімненню.
6. Нерозкаяність аж до смерти.

VII. Гріхи, які кличуть про помсту до неба
1. Умисне людиновбивство.
2. Гріх содомський.
3. Скривдження вбогих, вдів і сиріт (у масштабах
однієї людини чи держави).

4. Задержання заробітної плати.
Аби сповідь була доброю, важливо не тільки визнати гріхи, але й пробудити у собі щирий жаль, покаятися і постановити виправитися та надалі чинити
добрі діла.

Добрі діла
«Усе, що ви зробили одному з Моїх братів
найменших — ви мені зробили»

(Мт. 25,40)

Три головні добрі діла
1. Молитва.

2. Піст.

3. Милостиня.
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Сім діл милосердя для душі
1. Грішника навернути.
2. Невіжу (неука) навчити.
3. У сумніві порадити.
4. Сумного потішити.
5. Кривду терпеливо зносити.
6. Образу з серця прощати.
7. За живих і померлих молитися.

Сім діл милосердя для тіла
1. Голодного нагодувати. 5. Недужому послужити.
2. Спраглого напоїти.
6. В’язня відвідати.
3. Нагого зодягнути.
7. Померлого похоронити.
4. Подорожнього в дім прийняти.

Сім дарів Святого Духа (див. Ісая 11,2)
1. Мудрість.
2. Розум.
3. Рада.
4. Кріпость.

5. Знання.
6. Побожність.
7. Страх Божий.

Плоди Святого Духа
1. Любов.
2. Радість.
3. Мир.
4. Терпеливість.
5. Доброта.
6. Милосердя.
7. Віра.
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8. Лагідність.
9. Поміркованість.

* Катехизм Католицької Церкви додає
ще три плоди Святого Духа:

10. Тихість.
11. Скромність.
12. Чистота.

Моральні чесноти
1. Мудрість (второпність). 3. Мужність.
2. Справедливість.
4. Здержливість.

Три Божі (богословські) чесноти
1. Віра.

2. Надія.

3. Любов.

Християнська праведність
Вистерігайся злого – твори добро.

МОРАЛЬНА ОЦІНКА
ШТУЧНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ
Штучне запліднення — вид біомедичної маніпуляції,
внаслідок якої зі статевих клітин донорів з участю медичного
спеціаліста та при допомозі штучного середовища
відбувається запліднення і дається початок існування нової
людини. Такий спосіб зачаття є моральним злом з огляду на
метод його виконання, яким дається початок новій людській
особі, з таких причин:
1) нова людина вже не є плодом любови та статевого єднання
батьків, а зводиться до «продукту» медичного втручання;
2) в зачатті нової людини, крім чоловіка та жінки, беруть
участь сторонні особи — медпрацівник або навіть сторонній
донор. Така участь не лікує безпліддя жінки чи чоловіка, а усуває
їх від участи в зачатті: батька та матір принижують до простих
«донорів медичного матеріалу», а при неспроможности їх до
такого донорства — цілком виключають;
3) виконуючи штучне запліднення в пробірці (in vitro),
одержують «надлишкові» ембріони та проводять їх селекцію.
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Тих, що не пройшли стандартів такої селекції, одразу
знищують, а решту надлишку — заморожують з ризиком
перетворення їх на матеріал для дослідження чи взяття
тканин, що призводить до їх убивства. Таким чином, для того
щоб дати батькам одну дитину, вбивають кілька, зазвичай
навіть не повідомляючи батькам про це.

Святослав Шевчук, д-р морального богослов’я

У кожному людському зачатті задіяний Бог і батьки, які
покликані бути Його співпрацівниками. Так як людська
гідність має своє джерело у факті створення на Божий
образ і подобу, так гідність акту людської прокреації виникає
з цієї «подоби» і участи в божественному акті творення і
гідности людського тіла. Передання людського життя — це
не виключно біологічний процес, це глибоко антропологічна
подія, яка носить в собі людське, духовне, особове і релігійне
знамення. Гідність передання людського життя завжди
вимагає вшанування трьох фундаментальних умов:
1) збереження інтегральности подружнього акту, тобто
єдности між єднальним і дітородним аспектом подружнього акту;
2) збереження природного зв’язку батьків з зачатою
дитиною;
3) пошана до особової гідности зачатої дитини. Усі ці
умови тісно між собою пов’язані, вони виражають об’єктивну
правду людського дітородження, захищаючи перед
маніпуляціями і технічним домінуванням.
Проблема неплідности — це, без сумніву, великий біль
для подружжя. Проте штучне запліднення — це не вихід!
Репродуктивні технології, можливо, в деяких випадках
справді дають змогу мати дитину, але якою ціною?! Це явна
маніпуляція людським життям на його початку. Різні техніки
штучного запліднення не прийнятні з погляду моралі, оскільки
відділяють дітонародження від істинно людського контексту
подружнього акту. Крім цього, іноді у цьому процесі беруть
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участь сторонні особи, донори сперми або яйцеклітин, а це
порушує єдність подружжя та сім’ї. В подружньому контексті ця
ситуація наближена за своїм значенням і моральною оцінкою
до перелюбу, плодом якого є дитина. Штучне гетерологічне
запліднення порушує права дитини, яка є позбавлена синівської
споріднености з батьківськими коренями, і може загальмувати
дозрівання її особистої ідентичности. Воно є причиною розриву
між генетичним батьківством і відповідальністю за її виховання.
А надто, ці техніки ще донині нараховують високий відсоток
невдач: йдеться тут не стільки про сам момент запліднення,
скільки про наступну фазу розвитку ембріона, нараженого
на ризик скорої смерти. Однією з найсерйозніших проблем
при штучному заплідненні є те, що декілька чи кільканадцять
дітей повинно загинути, щоб народилася одна. При штучному
заплідненні жодна з вищезгаданих умов гідного передання
людського життя не виконується. Батьки не можуть забувати,
що дитина — це Божий дар, а не річ, яку можна придбати за
дуже великі гроші, вдаючись до морально негідних технік.

Галина Кришталь, д-р морального богослов’я,
викладач УКУ

МОРАЛЬНА ОЦІНКА КЛОНУВАННЯ
Клонування — це штучний, безстатевий спосіб
розмноження статево роздільних істот, внаслідок якого
утворюється новий організм, генетично подібний на той
організм, який клонують. Такий спосіб одержання нової
людської істоти, наділеної вже від першого моменту свого
існування безсмертною душею та є Образом Божим, є
важкою зневагою її гідности внаслідок:
1) самого протиприродного способу розмноження
(людина втрачає свою особисту генетичну ідентичність та
перетворюється на просту «копію когось», зводиться до простого
«продукту» біомедичної маніпуляції та «ембріонального
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матеріалу», нівелюється гідність сім’ї як природного
середовища народження і розвитку людської особи);
2) злочинної мети, з якою отримано новий людський
організм (чи то експериментальної чи терапевтичної). У
кожному випадку метою такого клонування людини є пряме її
вбивство — знищення цієї нової людської істоти (чи то внаслідок
дослідження результатів такої маніпуляції, чи то з метою взяття
органів та тканин для пересадки клонованому організмові).

Святослав Шевчук, д-р морального богослов’я

Церква засуджує будьякий вид клонування, визнаючи
його тяжким гріхом. Висловлюючи свою позицію, Церква
подає такі аргументи: клонування суперечить гідности
людського відтворення, воно відділяє сферу дітородження
від правдивого людського контексту подружнього акту,
зводить людське життя до рівня «біологічного матеріалу»,
при клонуванні відсутня повага до людських ембріонів, які
будуть знищені, щоб успішно могла відбутися репродукція
цього типу, при цьому порушуються особові відносини між
батьками та дітьми, воно породжує нові форми рабства,
дискримінації та страждання. Клонування недопустиме й
з огляду на гідність клонованої особи: кожна людина має
право на унікальність та неповторність. Її тіло та ґенотип —
це інтегральний елемент гідности й унікальности, тоді
як клонована істота — завжди «копія» когось іншого.
Клонування породжує небезпеку суспільної маніпуляції в
евґенічному напрямку, вибору «ґенетично кращих» людей.
У «терапевтичному клонуванні» йдеться також про
репродукцію людського організму. Єдина відмінність полягає
в тому, що смерть клона спричиняють на стадії бластоцисти
внаслідок взяття з нього стовбурових клітин для лікування
або «виправлення» тканин і органів дорослого організму.
Оскільки від моменту зачаття почи нається життя людської
особи, мова йде про намірене і свідоме припинення розвитку
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нового людського життя з метою використання «цінного
біологічного матеріалу». Термін «терапевтичне клонування»
є лише спробою приховати дійсний характер цього втручання,
насправді це спроба лікувати за рахунок знищення людських
зародків. Така мета маніпуляцій не змінює ні біологічної,
ні онтологічної природи нової людини в початковій фазі
розвитку. Церква завжди навчала, що добра мета ніколи не
виправдовує негідних засобів. У цьому випадку і сам вчинок,
і намір, і засоби заслуговують на моральне засуд ження і
відкинення. Створення «клонів» живих осіб вик лючно як
джерела до трансплантації органів є зведенням людини до
рівня предмета вжитку, що цілковито недопустиме з точки
зору християнського персоналізму.

Галина Кришталь, д-р морального богослов’я,
викладач УКУ

ДИТИНА — ДАРУНОК БОЖИЙ
Спіраль убиває дітей! При її вживанні зачаття відбу
вається, але дитина найчастіше вмирає в перші дні, тому що
спіраль не дозволяє їй імплантуватися (закріпитися) в матці.
Якщо відбувається затримка менструації, то це зна чить, що
дитина все таки вижила. Треба зберегти їй життя.
Спіраль перетворює здорову жінку в хвору (запалення
і нагноєння в матці, маткових трубах, черевній порожнині,
кровотечі, болі, недокрів’я тощо).
Під час прийняття усіх видів так званих «протизап лідних»
таблеток, все ж не рідко відбувається овуляція і зачаття.
У такому випадку дитина найчастіше умирає від голоду,
тому що таблетки сушать залози і зменшують кількість їжі
(глікогену) у слизовій оболонці матки.
Затримка менструації говорить про те, що дитина все ж
вижила. Аборт не дозволено робити й у цьому випадку.
Жінки, що приймають таблетки, частіше за інших хворіють
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на рак грудей, шкіри та матки, схильні до інсультів та
інфарктів, запалення вен з тромбами, що можуть викликати
емболію, у них нерідко виникають ушкодження печінки,
зорового нерва, слабшає імунітет і т.д.
Таблетки не є вирішенням проблеми нерегулярного
менструального циклу.
Зачаття відбувається і під час прийняття більшості
інших так званих «контрацептивних» засобів, але і ці
речовини автоматично вбивають дитину в перші дні. Ісус
сказав: «Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з
Моїх найменших братів, ви Мені зробили» (Мт. 25, 40). А
наш найменший брат чи сестра — це та маленька дитинка,
щойно зачата. Її жодним чином не слід убивати. Треба
довіряти Господеві. Ісус сказав дослівно так: «Не піклуй
теся і не говоріть: «що нам їсти?» чи: «що пити?» чи: «у
що одягтися?», тому що всього цього шукають язичники, і
тому що Батько ваш Небесний знає, що ви маєте нестаток
у всьому цьому. Шукайте ж насамперед Царство Боже і
правди Його, і це все прикладеться вам!» (Мт. 6,3133).
Вселенська Церква є учителькою віри і моралі. Вона
постійно вчить нерозривності зв’язку, що існує між подруж
нім актом і зачаттям, під час якого Бог дає новій людині
душу. Більш докладні пояснення можна знайти в документах
Вселенської Церкви: «Casti Conubii», «Humanae Vitae» і
«Donum Vitae». Так, смертним гріхом є не тільки убивство
ненародженої дитини, але також і контрацепція, стерилізація
і штучне запліднення (запліднення в пробірці та інсемі нація).
Діти, зачаті в пробірці, дуже рідко виживають. Більшість з
них убивають, а багатьох, таких маленьких і ще живих дітей,
тримають замороженими в холо дильниках.
Не дозволено проводити такі процедури як, наприклад,
ранній амніоцентез, мета якого вистежування й убивство
хворих! Ніхто ще не став щасливим, убивши людину, але
можна стати щасливим, постійно рятуючи життя хворого.
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Гріх ніколи не був і не стане засобом вирішенням проблем.
Гріх ніколи не призводив до щастя.
Церква говорить: «Кожне використання шлюбу, при якому
за наміренням людини подружній акт позбавлений своєї
природності зачати життя, порушує Божий закон і ті, хто так
чинять, опоганюють себе тяжким гріхом».
Ті, що виробляють, рекламують і поширюють презерва
тиви, відповідальні не тільки за участь у здійсненні гріхів,
серед яких найчастіші — блуд, перелюбство і контрацепція,
але вони також відповідальні і за те, що дають хибну гаран
тію, що інфікування венеричними хворобами не відбудеться.
Насправді, доведено, що не зважаючи на викорис тання
презерватива все ж таки передаються такі захворю вання,
як СНІД, герпес, гепатит, сифіліс, і відбуваються зараження
хламідією, людським папілома вірусом (HPV), що викликає
рак матки, вагінальний трихомоніаз та низку інших хвороб.
Церковний консиліум про родину в документі «Істина і значення
людської сексуальності» говорить: «Батьки теж повинні
відмовитися від пропаганди так званого «safe sex» (надійного
сексу) чи «safer sex» (більш надійного сексу), небезпечної й
аморальної політики, що базується на помил ковій теорії, нібито
презерватив може забезпечити надійний захист проти СНІДу».
У випадку виправданих причин уникнення зачаття,
дозволяється стриманість у плідні (фертильні) дні. Сьогодні
плідні і неплідні періоди можна дуже просто і точно визначити, навіть при неправильних чи нерегулярних циклах,
за допомогою природних методів: Біллінгса чи симптотермального. Не дозволяється жити сексуальним життям до чи
поза таким шлюбом, який благословить Бог як нерозривний
до смерті одного з подружжя. Давайте прислухатися до голосу Господа, щоб зрозу міти, що ще ми повинні робити
для захисту моральних цінностей і життя, які перебувають
під загрозою.
Антуан Лісец, доктор медицини (Хорватія)

89

ЗМІСТ
Частина 1:
Вечірня молитовна програма в Меджугор’ї
Молитви перед причастям, Молитви після причастя ....... 4
Свята Меса (хорватською,
транслітерація хорватської, українською) ......................... 8
Salve Regina ...................................................................... 23
Префація на латинській мові ............................................43
Частина 2:
Витяг з греко-католицького молитовника
«Благослови, душе моя, Господа»
Молитва на вервиці у візантійському обряді .................. 59
Приготування до сповіді .................................................. 71
Моральна оцінка штучного запліднення ......................... 83
Моральна оцінка клонування ........................................... 85
Дитина - дарунок Божий ................................................... 87

МОЛИТВА ДО СВ. АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА
Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі,
а проти підлості і нечистоти злого духа будь нам
захисником. Нехай Бог подолає його, покірно про це
просимо. А Ти, Владико Небесних громад, диявола
та інших злих духів, які для знищення людських душ
по цьому світі кружляють, силою Бога скинь до пекла.
Амінь.

ТИЖНЕВА МОЛИТОВНА ПРОГРАМА
з 1 червня по 31 серпня*

ПОНЕДІЛОК
7:30 – Свята Меса хорватською
18:00 – Молитва Вервиці (в часі якої
о 18:40 об’явлення Богородиці)
19:00 – Свята Меса, освячення речей
20:00 – Молитви за зцілення душі і тіла
Славні Таїнства вервиці
ВІВТОРОК
7:30 – Свята Меса хорватською
18:00 – Молитва Вервиці (в часі якої
о 18:40 об’явлення Богородиці)
19:00 – Свята Меса, освячення речей
20:00 – Молитви за зцілення душі і тіла
Славні Таїнства вервиці
22:00 – Адорація Найсвятіших Тайн
СЕРЕДА
7:30 – Свята Меса хорватською
18:00 – Молитва Вервиці (в часі якої
о 18:40 об’явлення Богородиці)
19:00 – Свята Меса, освячення речей
20:00 – Молитви за зцілення душі і тіла
Славні Таїнства вервиці
ЧЕТВЕР
7:30 – Свята Меса на Хорватській
мові
18:00 – Молитва Вервиці (в часі якої
о 18:40 об’явлення Богородиці)
19:00 – Свята Меса, освячення речей
20:00 – Адорація Найсвятіших Тайн

П’ЯТНИЦЯ
7:30 – Свята Меса хорватською
18:00 – Молитва Вервиці (в часі якої
о 18:40 об’явлення Богородиці)
19:00 – Свята Меса, освячення речей
20:00 – Поклоніння Хресту
СУБОТА
7:30 – Свята Меса хорватською
18:00 – Молитва Вервиці (в часі якої
о 18:40 об’явлення Богородиці)
19:00 – Свята Меса, освячення речей
22:00 – Адорація Найсвятіших Тайн
НЕДІЛЯ ТА СВЯТА
7:00, 8:00, 11:00 – Свята Меса
хорватською
17:00 – Молитва Вервиці (в часі якої
о 18:40 об’явлення Богородиці)
18:00 – Свята Меса, освячення речей
19:00 – Молитви за зцілення душі і тіла
Славні Таїнства вервиці

Щомісяця 25 числа по завершенні
спільної адорації продовжується
поклоніння Пресвятим Дарам у тиші
до 7:00 ранку наступного дня.

Під час молитовної програми, або раніше, можна приступити до сповіді.
Прохання до всіх священиків бути готовими уділяти Святу тайну сповіді
паломникам.
В Каплиці Адорації, поблизу церкви, з 13:00 до 18:00 Адорація у тиші.
В п’ятницю о 15:00 (в липні та серпні 16:00) Хресна дорога на гору Кріжевац.
В неділю та Богородичні свята - молитва вервиці на горі Подбордо о 15:00 (в
липні та серпні 16:00).
*з 1 вересня до 31 травня програма зміщується на 1 годину раніше

