Візит Блаженнішого Патріарха Святослава
(Шевчука) в Ґурові Ілавецькому з нагоди

1025-ліття
ХРЕЩЕННЯ
РУСІ-УКРАЇНИ

ВЕЧІРНЯ
Священик: Благословéнний Бог наш зáвжди, нині і повсякчáс, і
на вíки віків.

Хор: Амíнь. Слáва тобí, Бóже наш, слáва тобí.
Цáрю небéсний, утішителю, Дýше íстини, * що
всюди єсй і все наповняєш,* скáрбе дібр і життя
подáтелю,* прийди і вселися в нас,* і очисти нас від
усякої сквéрни,* і спаси, Благий, дýші нáші.
Святий
Бóже,
святий
Крíпкий,
Безсмéртний, помилуй нас (3 р.).

святий

Слáва Отцю, і Сину, і Святóму Дýхові,* і нйні і
повсякчáс, і на вíки віків. Амíнь.
Пресвятá Трóйце, помйлуй нас;* Гóсподи, очйсти
гріхй нáші;* Владйко, простй беззакóння нáші;*
Святий, завітáй і зцілй нéмочі нáші íмени твогó рáди.
Гóсподи, помйлуй (3 р.).
Слáва Отцю, і Сйну, і Святóму Дýхові:*
I нйні і повсякчáс, і на вíки віків. Амíнь.

Ґурово Ілавецьке 28-29 червня 2013 р.Б.
упорядник: Ігор Губач

Отче наш, що єсй на небесáх,* нехáй святйться
ім'я твоє,* нехáй прййде цáрство твоє,* нехáй бýде
вóля твоя, як на нéбі, так і на землí.* Хліб наш
насýщний дай нам сьогóдні,* і простй нам провйни
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нáші,* як і ми прощáемо винувáтцям нáшим,* і не
введй нас у спокýсу,* алé вйзволи нас від лукáвого.
Священик: Бо твоє є цáрство, і сйла, і слáва, Отця, і Сйна, і
Святóго Дýха, нйні і повсякчáс, і на вíки віків.

Хор: Амíнь. Гóсподи, помйлуй (12 р.).
Слáва Отцю, і Сйну, і Святóму Дýхові:*
I нйні і повсякчáс, і на вíки віків. Амíнь. Прийдíте,
поклонíмся* Царéві нáшому Бóгу.
Прийдíте, поклонíмся* Христóві, Царéві нáшому
Бóгу.
Прийдíте, поклонíмся і припадíм* до самóго
Гóспода Ісýса Христá, Царя і Бóга нáшого.
Псалом 103
Благословй, душé моя, Гóспода!* Гóсподи, Бóже
мій, ти вéльми велйкий!
Ти одягнýвся вéличчю і красóю,* ти свíтлом, нáче
рйзою, покрйвся.
Ти розіп'яв, ненáче намéт, нéбо,* ти збудувáв твої
гóрниці в вóдах.
Із хмар собí рóбиш коліснйцю,* хóдиш на крйлах
вíтру.
Вітрй своíми посланцями учиняеш,* пóлум'я
вогнéнне - слýгами своíми.
Ти заснувáв зéмлю на їí підвáлинах,* не
захитáється по вíки вíчні.
Безóднею, немóв одéжею, покрйв їí,* пóнад
гóрами стáли вóди.
Пéред погрóзою твоєю вонй тікáли,* пéред
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гóлосом грóму твогó тремтíли.
Підвелйся гóри, зійшлй долйни до мíсця,* що ти
їм признáчив.
Постáвив їм гранйцю, якóї не перéйдуть,* - щоб
знóву покрйти зéмлю.
Джерéла посилáєш у рíки,* якí течýть прóміж
гóрами.
Усю звіринý, що в пóлі, вонй напувáють,* дйкі
ослй там гáсять свою спрáгу.
Над нйми кýблиться небéсне птáство,* з-пóміж
гілляк дає свій гóлос.
Ти напувáєш гóри з твоíх гóрниць,* земля
насйчується плóдом діл твоíх.
Вирóщуєш травý для скóту, зéла - на вясйток
людям,* щоб хліб із землí добувáли:
Винó, що сéрце людське звеселяє, олíю, щоб від
нéї яснíло облйччя,* і хліб, що скрíплює сéрце
людське.
Насйчуються дерéва Госпóдні,* кéдри ливáнські,
що посадйв їх.
На них гніздяться птйці;* 6ýсли - на кипарйсах
їхнє житлó.
Висóкі гóри для óленів,* скéлі — для зайцíв
притýлок.
Ти створйв мíсяць, щоб значйти пóри;* сóнце знáє
свій зáхід.
Навóдиш тéмряву, і ніч надхóдить,* що в ній
ворýшаться усí звíрі дібрóвні.
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Левенята рикáють за здóбиччю своéю,* пожйви
від Бóга для сéбе прóсять.
Ховáються, як тíльки зíйде сóнце,* лягáють у своїх
нóрах.
Вихóдить чоловíк до свогó дíла,* і до своéї прáці
аж до вéчора.
Якá їх, твоíх діл, Гóсподи, сйла!* У мýдрості все ти
створив, - пóвна землá твоíх створíнь.
Ось мóре велйке, преширóке, * у ньóму плазунíв
без лíку, звíрів малйх і велйких.
Там кораблí прохóдять,* є і левіятáн, якóго ти
створив, щоб ним бáвитися.
Усí вонй від тéбе дожидáють,* щоб дав їм у свій
час пожйву.
Колй даєш їм, вонй їí збирáють,* як розтýлювш
гвою рýку, вонй насйчуються блáгом.
Вонй бентéжаться, колй ховáєш вид свій;* як
забирáєш дух у них, вонй гйнуть і повертáються у
свій пóрох.
Зішлéш свій дух, - вонй оживáють,* і ти
віднóвлюєш лицé землí.
Нехáй слáва Госпóдня бýде повíки,* нехáй
Гóспóдь радíє твóрами своíми.
Спогляне він на зéмлю, і вонá стрясáеться,*
торкнéться гір, вонй димýють.
Я бýду Господеві співáти пóки життя могó,*
псалмй співáтиму, пóки бýду жити.

Нехáй бýде приéмна йомý моя пíсня;* у Гóсподі я
веселйтимусь.
Нехáй грíщники з землí щéзнуть, і беззакóнних
бíльше нехáй не бýде.* Благословй, душé моя,
Гóспода.
Сонце знає свій захід* наводиш темряву і ніч
надходить.
Якá їх, твоíх діл, Гóсподи, сйла!* У мýдрості все ти
створив
Слáва Отцю, і Сйну, і Святóму Дýхові
I нині і повсякчáс, і на вíки віків Амíнь. Алилýя,
алилýя, алилýя: Слáва тобí, Бóже! (Зр.).
Єктенія
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В мирі Господеві помолíмся.

Хор: Господи, помилуй
За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві помолíмся.

Хор: Господи, помилуй
За мир всього свíту, добрий стан святих Божих Церков і
з’єднáння всіх, Господеві помолíмся.

Хор: Господи, помилуй
За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю і страхом
Божим входять до нього, Господеві помолíмся.

Хор: Господи, помилуй
За святішого вселенського Архиєрéя нашого (ім’я), Папу
Римського, Господеві помолíмся.

Хор: Господи, помилуй
За блажéннішого Патріярха нашого Кир (ім’я), і за
преосвящéннішого Митрополита нашого Кир (Ім’я), і за
боголюбйвого Єпископа нашого Кир (ім’я), чесне пресвíтерство,
у Христí дияконство, за ввесь причет і людей, Господеві
помолíмся.

Хор: Господи, помилуй
За Богом бережений народ наш, за правління і все військо,
Господеві помолíмся.

Хор: Господи, помилуй
За місто це (або за село це, або за святу обитель цю), і за кожне
місто, країну і за тих, що вірою живуть у них, Господеві
помолíмся.

Хор: Господи, помилуй
За добре полíття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві
помолíмся.

Хор: Господи, помилуй
За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих,
полонених і за спасіння їх, Господеві помолíмся.

Хор: Господи, помилуй
Щоб визволитися нам від усякої скóрби, гнíву і нужди, Господеві
помолíмся.

Що даcтьcя тобі або що приложитьcя тобі до
язика зрадливого?* Гоcтрі cтріли cильного з
вугіллям, що нищить.
Лихо мені, що подорож моя продовжилаcя;*
оcеливcь я між оcелями кидарcькими.
Довго подорожувала душа моя:* з тими, що
ненавидять мир, був я cумирний.
Коли промовляв до них,* вони без вини
ворогували проти мене!
Слáва Отцю, і Сйну, і Святóму Дýхові
I нині і повсякчáс, і на вíки віків Амíнь.
Алилýя, алилýя, алилýя: Слáва тобí, Бóже! (Зр.).
Мала єктенія
Ще і ще в мирі Господеві помолíмся.

Хор: Господи, помилуй

Хор: Господи, помилуй

Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.

Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.

Хор: Господи, помилуй

Хор: Господи, помилуй

Пресвяту, пречисту, преблагословéнну, славну Владичицю нашу
Богородицю і приснодíву Марíю, з усіма святими пом’янýвши,
самі себе, і один одного, і все життя наше Христý Богові віддаймо.

Пресвяту, пречисту, преблагословéнну, славну Владичицю нашу
Богородицю і приснодíву Марію, з усіма святими пом’янýвши,
самі себе, і один одного, і все життя наше Христý Богові віддаймо.

Хор: Тобí, Господи.

Хор: Тобí, Господи.

Священик: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння,
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на вíки віків.

Священик: Бо твоя є влада і твоє царство, і сила, і слава, Отця, і
Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на вíки віків.

Хор: Амíнь.

Хор: Амíнь.

Катизма 18
Псалом 119
До Гоcпода в cкорботі моїй взивав я,* і він
виcлухав мене.
Гоcподи, визволь душу мою* від уст
неправедних і від язика зрадливого!

Псалом 140
Господи, взиваю я до тебе, вислухай мене.*
Вислухай мене, Господи.* Господи, взиваю я до тебе,
вислухай мене.* Почуй голос молíння могó,*колй
взиваю до тебе.* Вислухай мене, Господи.
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Нехай піднесеться молитва моя,* мов кадило
перед тобою;* підношення рук моїх,* як жертва
вечірня.* Вислухай мене, Господи.
Постав, Господи, моїм устам сторожу;* до
дверей губ моїх — варту!
Не дай схилитися серцеві моєму * до чогось
злого.
Анí чинити лихí вчинки з людьми, що творять
беззаконня,* - ні ласощів їхніх я не хочу їсти.
Нехай праведник по доброму б’є мене й
виправляє,* а олíя грíшного нехай не намастить
голови моєї.
Я все-таки молитимусь,* незважаючи на їхні
злі вчинки.
Якщо суддíв їхніх скинуть в ущелини скелі,* то
почують, що слова мої любі.
Немовби хтось розбив і розрив землю,*
розкидано їхні кості перед áдом.
Бо до тебе, Господи, мій Боже, мої очі;* до тебе
прибігаю, не губи душí моєї.
Збережи мене від петлі, що їí наставили на
мене,* і від сильця тих, що творять беззаконня.
Нехай грішники впадуть у власні сіті всі
разом,* а я пройду безпечно.
Псалом 141
Я голосом моїм до Господа взиваю,* я голосом
моїм до Господа молюся.

Скаргу мою перед ним виливаю,* мою скруту
йому я виявляю.
Коли тривожиться в мені дух мій, ти знаєш
мою стежку.* На дорозі, де я ступаю, тайно
розставили сильце на мене.
Поглянь праворуч і подивися:* нема нікого,
хто дбав би за мене.
Нема куди мені втікати,* нема нікого, хто
піклувався б мною.
До тебе, Господи, взиваю й кажу:* Ти моє
прибіжище, в землі живих ти — моя доля!
Зверни увагу на моє благання,* бо я вельми
нещасний.
Спаси мене від гонителів моíх,* бо вони
сильніші від мене*.
Виведи з в’язнйці мою душу,* щоб дякувати
імені твоєму.
Мене обступлять праведники,* бо ти добро
мені вчиниш.
Псалом 129
3 глибин взиваю до тебе, Господи,* Господи,
почуй мій голос.
Нехай будуть твої вуха уважні,* до голосу
благання мого.
(На 6) Коли ти, Господи, зважатимеш на
беззаконня,* то хто встоїться, Господи. Та в тебе є
прощення.
(г.1) П’ятидесятницю святкуємо і прихід Духа,*
здійснення обітниці і сповнення надії.* Яке ж це
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велике і святе таїнство!* Тому й кличемо до тебе:*
Творче всіх, Господи, - слава тобі!
Задля íмени твого надіюсь на тебе, Господи,*
надіється душа моя на слово твоє; надіється душа
моя на Господа.
Мовами чужими наділив ти, Христе, своїх учнів,* щоб ними проповідували тебе - безсмертне
Слово і Бога,* який дає нам велику млість.
(На 4) Від ранньої сторожі до ночі,* від ранньої
сторожі нехай уповає Ізраїль на Господа.
Усе подає Дух Святий:* пророків посилає, священиків удосконалює,* неграмотних мудрості
навчає,* рибалок богословами появляє,* і єднає
всю церковну спільноту.* Єдиносущний і
співпрестольний Отцеві й Синові,* Утішителю, слава тобі!
Бо в Господа милість і відкуплений велике в
нього;* він визволить Ізрáїля від усього беззаконня
його.
(г.2): Ми бачили світло істинне,* ми прийняли
Духа небесного,* ми знайшли віру істинну,*
нероздільній Тройці поклоняємось,* вона бо
спасла нас.
Псалом 116
(На 2) Хвалíте Господа всі народи!* Прославляйте
його всі люди!
Тройці єдиносущну піснями звеличуємо:* Отця
і Сина зі Святим Духом,* бо так проповідували всі
пророки* й апостоли з мучениками.

Велике бо до нас його милосердя,* і вíрність
Господа повíки.
Пославши твого Святого Духа,* сповнив ти,
Христе, обітницю,* дану своїм учням,* - послати
силу з висоти,* і доказав ти нам, що ти — Істина.*
Тому ті, що покладаються на тебе, Добрий,* воістину не засоромляться.
Слава і нині (г.8) Прийдіть, народи світу,
поклонімся Богові в трьох особах:* Синові в Отці
зі І Святим Духом.* Отець бо споконвічно родить
Сина споконвічного та співпрестольного,* а Дух
Святий є в Отці співславлений з Сином:* одна
сила, одна природа, одне Божество.* Йому
поклоняючись, усі виголошуємо:* Святий Боже,
що все твориш Сином,* за співдіянням Святого
Духа!*Святий Кріпкий, що нам Отця об’явив* і в
світ послав Святого Духа!* Святий Безсмертний і
Душе — Утішителю,* що від Отця виходиш і в
Сині перебуваєш:* Тройце Свята, — слава тобі!
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Премудрість! Прості!

Хор: Світло тихе святої слави, безсмертного Отця
небесного, святого, блаженного, Ісýсе Христе!
Доживши до заходу сонця, бачивши світло вечірнє,
славимо Отця, і Сина, і Святого Духа - Бога.
Достойно є повсякчас прославляти тебе голосами
побожними, Сину Божий, що життя даєш усьому
світу; тому світ увесь славить тебе.
Священик: Мир ВСІМ.
Диякон: Премудрість, будьмо уважні!

Хор співає прокімен.

Єктенія

Псалом 58 (г. 7)
Боже, ти мій заступник,* і милість твоя вийде менí
назустріч.
Стих: Вирятуй мене від ворогíв моїх, Боже, і визволь
мене від тих, що повстають на мене.
Боже, ти мій заступник,* і милість твоя вийде менí
назустріч.
Сподоби, Господи
Сподоби, Господи, цього вечора * без гріха
зберегтися нам.
Благословенний ти, Господи, Боже отцíв
наших,* і хвальне і прославлене ім’я твоє навíки.
Амíнь.
Нехай буде, Господи, милість твоя на нас,* бо
ми надіємось на тебе.
Благословенний ти, Господи,* навчи мене
установ твоїх.
Благословенний ти, Владико,* врозуми мене
установами твоїми.
Благословенний ти, Святий,* просвіти мене
установами твоїми.
Господи, милість твоя повíки, * не покидай
діло рук твоїх.
Тобí належить хвала,* тобí належить пíсня,
Тобí належить слава:* Отцю, і Сину, і Святому
Духові:
Нині і повсякчас,* і на вíки віків. Амíнь.

Сповнім вечірню молитву нашу Господеві.

Хор: Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.

Хор: Господи, помилуй.
Вечора всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у
Господа просім.

Хор: Подай, Господи
Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у
Господа просíм.

Хор: Подай, Господи
Прощення і відпущення гріхів, і прогрíшень наших у Господа
просíм.

Хор: Подай, Господи
Доброго і пожиточного для душ наших і миру для свíту у
Господа просíм.

Хор: Подай, Господи
Остáлий час життя нашого в мирі й покаянні скінчити у Господа
просíм.

Хор: Подай, Господи
Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної,
мирної, і доброго одвíту на страшному суді Христовому просíм.

Хор: Подай, Господи
Пресвяту, пречисту, преблагословéнну, славну Владичицю нашу
Богородицю і приснодíву Марíю, з усіма святими пом’янýвши,
самí себе, і один одного, і все життя наше Христý Богові віддаймо.

Хор: Тобí, Господи.
Священик: Бо ти Бог милости, ласк і чоловіколюбности, і тобі
славу віддаємо: Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас,
і на вíки віків.

Хор: Амíнь.
Священик: Мир всім.

Хор: І духові твоєму.
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Диякон: Голови ваші перед Господом схилíть.

Хор: Тобí, Господи.
Священик читає тихо: Господи, Боже наш, що прихилив небо і
зійшов на спасіння людського роду! Зглянься на слуг твоїх і на
спадкоємство твоє, бо перед тобою, страшним і чоловіколюбним
Суддею, слуги твоí схилили свої голови і зігнули свої шиї, не від
людей очíкуючи допомоги, але на твою надіючись милість і твого
очíкуючи спасíння; тож оберігай їх повсякчасно, і в цей вечір, і в
прийдешню ніч збережи від усякого ворога, і від будь-якого
зазіхання диявольського, і від думок марних, і спогадів лукавих.
Священик: Нехай буде влада царства твого благословенна і дуже
прославлена: Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на
вíки віків.

Хор: Амінь.
Стихири на стиховні.
(г.6): Господи, народи не зрозуміли сйли пресвятого
Духа,* що появйлась у твоїх апостолах,* взявши
різноманітність мов за похмілля.* Та ми, утверджені
нйми, безперестанно клйчемо:* Духа твого Святого
не відійми від нас,* - молимось , тобі,
Чоловіколюбче!
Стих: Серце чисте створй в мені, Боже,* і духа
правого обновй в нутрі моєму.
Господи, прихід Духа Святого* наповнив твоїх
апостолів* і навчйв їх говорйти іншими мовами;*
невірним це чудо здавалось похміллям,* вірним же
стало засобом спасіння.* Тож і нас сподоби його
просвічення* - молимось тобі, Чоловіколюбче.
Стих: Не відкинь мене від лиця твого,* і Духа
твого Святого не відійми від мене.
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Царю небесний, утішйтелю, Душе істини,* що
всюди єсй і все наповняєш,* скарбе дібр і життя
подателю!* Прийдй і вселйся в нас,* і очисти нас від
усякої скверни,* і спасй, Благий, душі наші.
Слава і нині (г.8): В давнину через горде й
зухвале стовпотворіння,* Господь помішав мови,* а
тепер у різноманітності мов дав пізнати свою славу.*
Там Бог засудйв нечестйвців за прогріх, а тут
Христос
Духом
просвічує
рибалок.*
Тоді
різномовність була на покарання,* а нині відновлено
співзвучність мов на спасіння душ наших
Пісня Симеона
Нині відпускаєш слугу твого, Владико,* за твоїм
словом у мирі. Бо побачили очі мої* спасіння твоє;
Що приготував ти* перед усіма народами; Світло на
просвіту поганам,* і славу люду твогó, Ізрáїля.
Святий Бóже, святий Крíпкий… (ст.1)
після Отче Наш Тропар, глас 8: Благословен єси,
Христе Боже наш, * що премудрими рибаків явив, *
зіславши їм Духа Святого, * і ними уловив вселенну. *
Чоловіколюбче, слава Тобі.
Єктенія
Помилуй нас, Боже, з великої милости твоєї, молимось тобі,
вислухай і помилуй.

Хор: Господи, помилуй (3р.)
Ще молимось за святішого вселенського Архиєрéя нашого (ім’я),
Папу Римського, і за блажéннішого Патріярха нашого Кир (ім’я),
і за преосвящéннішого Митрополита нашого Кир (ім’я), і за
боголюбивого Єпископа нашого Кир (ім’я), за тих, що служать і
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послужили у святому храмі цьому (і в святій обителі цій), і за
отцíв наших духовних, і всіх у Христí братíв наших.

Хор: Господи, помилуй (3р.)
Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за
все вíйсько.

Хор: Господи, помилуй (3р.)
Ще молимось за тут присутніх людей, що очíкують від тебе
великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за
всіх православних християн.

Хор: Господи, помилуй (3р.)
Священик: Бо милостивий і чоловіколюбець Бог єсй, і тобí славу
возсилáємо: Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на
вíки віків.

Хор: Амíнь.
Великий відпуст
Диякон: Премудрість.

Хор: Благослови.
Священик: Благословенний Христóс, Бог наш, завжди, нині і
повсякчас, і на вíки віків.

Хор: Амíнь. Утверди, Боже, святу православну вíру
на вíки вíчні.
Священик: Пресвята Богородице, спаси нас.

Хор: Чеснíшу від херувимів* і незрівнянно
славнíшу від серафимів,* що без зотлíння Бога
Слово породила,* сущу Богородицю, тебе
величаємо.
Священик: Слава тобí, Христе Боже, надíє наша, слава тобí!

Хор: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і
повсякчас, і на вíки віків. Амíнь. Господи,
помилуй (3 р.). Благослови.
Священик: Христос, істинний Бог наш...

Хор: Амíнь.
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Ісусова молитва:
Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе,
Боже наш, помилуй нас.

Хор: Амíнь.
Начало обичне: (ст.1)
Псалом 50
Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй,*
і по множеству щедрот Твоїх очисти беззаконня моє.
Найпаче обмий мене з беззаконня мого* і від
гріха мого очисти мене.
Бо беззаконня моє я знаю* і гріх мій є завжди
передо мною.
Проти Тебе єдиного я згрішив* і перед Тобою
зло вчинив,
то і правий Ти в словах твоїх* і переможеш,
коли будеш судити.
Це бо в беззаконнях я зачатий* і в гріхах родила
мене мати моя.
Це бо істину полюбив єси,* невідоме й таємне
мудрости своєї явив Ти мені.
Окропи мене іссопом, і очищуся,* обмий мене, і
стану біліший від снігу.
Дай мені почути радість і веселість,* зрадіють

- 17 -

кості сокрушені.
Відверни лице Твоє від гріхів моїх* і всі
беззаконня мої очисти.
Серце чисте утвори в мені, Боже,* і духа правого
обнови в нутрі моєму.
Не відкинь мене від лиця Твого* і Духа Твого
Святого не відійми від мене.
Верни мені радість спасення Твого* і духом
владичним утверди мене.
Вкажу беззаконним дороги Твої,* і нечестиві до
Тебе навернуться.
Ізбав мене від вини крови, Боже, Боже спасення
мого,* і язик мій радісно прославить справедливість
Твою.
Господи, губи мої відкрий,* і уста мої сповістять
хвалу Твою.
Бо, якби Ти жертви захотів, дав би я,* та
всепалення не миле Тобі.
Жертва Богові – дух сокрушений,* серцем
сокрушеним і смиренним Бог не погордить.
Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон* і
нехай здвигнуться стіни єрусалимські.
Тоді
уподобаєш
собі
жертву
правди,
приношення і всепалення,* тоді положать на вівтар
твій тельців.

Символ віри
Вірую в єдиного Бога Отця, вседержителя,*
творця неба і землі, і всього видимого і невидимого.
І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого*,
єдинородного, від Отця родженого перед усіма
віками –
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 спасення*
зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії
Діви, і стався чоло віком.
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 зо
славою
судити живих і мертвих,* а його царству не буде
кінця.
І в Духа Святого, Господа животворящого,* що
від Отця і Сина ізходить,
що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і
рівнославимий,* що говорив через пророків.
В єдину, святу, соборну* й апостольську Церкву.
Ісповідую одне хрещення* на відпущення
гріхів.
Очікую воскресення мертвих* і життя
майбутнього віку. Амінь.
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Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй
нас! (5) - Прохання
Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за
нас! (5) - Прохання
Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу
від серафимів, що без зотління Бога Слово породила,
сущу Богородицю, Тебе величаємо.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і
повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй (3)
Благослови
Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе,
Боже наш, помилуй нас.

Хор: Амíнь.

Кінець і Богу
слава!
Ґурово Ілавецьке 28-29 червня 2013 р.Б.
упорядник: Ігор Губач

- 20 -

