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МOLEBEN SERVICE
TO OUR SAVIOR AND THE BIRTH-GIVER OF GOD
Deacon: Master, bless.
Priest: Blessed is our God always, now and ever and to the ages of
ages.
Choir: Amen.
From Bright Week until the Leave-taking of Pascha, instead of the prayer
“Heavenly King…” the Tropar for Holy Pascha: “Christ is risen from the
dead, trampling down death by death and to those in the tombs
bestowing life,” is said three times. And from the Leave-taking of Pascha
until Pentecost prayers begin with the Thrice-Holy Hymn: “Holy God, Holy
Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.”

Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth, everywhere
present and filling all things. Treasury of Blessings and Giver of
Life, come and dwell in us, cleanse us from every impurity and
save our souls, Good One.
Reader: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on
us. (3 times)
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit,
now and ever and to the ages of ages. Amen.
All-Holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us from
our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit us and
heal our infirmities for Your Name’s sake.
Lord, have mercy. (3 times)
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit,
now and ever and to the ages of ages. Amen.
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as
we forgive those who trespass against us. And lead us not into
temptation, but deliver us from the Evil One.
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ЧИН МОЛЕБНЯ
СПАСИТЕЛЕВІ Й БОГОРОДИЦІ
Диякон: Благослови, Владико.
Священик: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на
віки вічні.
Співці: Амінь.
Від Світлого тижня до Віддання замість молитви “Царю Небесний”
читається тропар святої Пасхи “Христос воскрес із мертвих,
смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував” (тричі
промовляється). А від Свiтлoгo Христoвoгo Вoскресiння – Пасхи
Гoспoдньoï до Тройці молитви починаються трисвятим.

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди
єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і
вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси,
Милосердний, душі наші.
Читець: Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний,
помилуй нас (3 рази)
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь.
Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи
наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і
зціли немочі наші імені Твого ради.
Господи, помилуй (3 рази)
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я
Твоє; нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля Твоя, як на
небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і
прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям
нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
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Priest: For Thine is the Kingdom, the Power and the Glory, of the
Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever and to
the ages of ages.
Choir: Amen.

“God is the Lord” with Verses
Deacon: God is the Lord and has revealed Himself to us. Blessed
is He Who comes in the Name of the Lord.
Choir: God is the Lord and has revealed Himself to us. Blessed is
He Who comes in the Name of the Lord. (Sung to appropriate
Tone)
Deacon: Give thanks to the Lord, for He is Good: for His Mercy
endures forever.
Choir: God is the Lord...
Deacon: Encircling me, they surrounded me, but in the Name of
the Lord I repulsed them.
Choir: God is the Lord …
Deacon: I shall not die, but live and I will tell of the works of the
Lord.
Choir: God is the Lord …
Deacon: The stone, which the builders rejected, has become the
very cornerstone. This came about from the Lord and it is
wondrous in our eyes.
Choir: God is the Lord and has revealed Himself to us. Blessed is
He Who comes in the Name of the Lord.
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Священик: Бо Твоє є Царство і сила, і слава Отця і Сина, і
Святого Духа нині і повсякчас, і на віки вічні.
Співці: Амінь.

“Бог Господь” з стихами
Диякон: Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде в
ім’я Господнє.
Співці: Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде в ім’я
Господнє. (Співається на черговий голос)
Диякон: Прославляйте Господа, бо Він Милосердний, бо
повік ласка Його.
Співці: Бог Господь...
Диякон: Обступили й оточили мене, але іменем Господнім я
переміг їх.
Співці: Бог Господь...
Диякон: Не умру, а житиму й оповідати буду про діла
Господні.
Співці: Бог Господь...
Диякон: Камінь цей, що занедбали будівничі, став в основу
угла. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших.
Співці: Бог Господь і з’явився нам; благословен, хто йде в ім’я
Господнє.
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Tropar to whom the Moleben is served

Tropar to the Savior, Tone 4
Today, let us sinners, sincerely turn to Christ our God / and
humbly fall in repentance to implore from the depth of our souls: /
“Master, help us and be merciful to us / for we are perishing from
our numerous sins. / Do not dismiss Your servants without Your
blessing. / For we have no other God, but You.”
Priest: Jesus, Son of God, have mercy on us.
Choir: Jesus, Son of God, have mercy on us.
Priest: Jesus, Son of God, have mercy on us.
Choir: Jesus, Son of God, have mercy on us.
Priest: Jesus, Son of God, have mercy on us.
Choir: Jesus, Son of God, have mercy on us.
Priest: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Choir: Now and ever, and to the ages of ages. Amen.
Choir: (Tone 8) Greatly Merciful One, deliver Your servants from
distress; / for we earnestly hasten to You, Lord Jesus Christ, / the
Merciful Redeemer of All.
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Тропарі, залежно від того, кому відправляється молебень:

Тропар Спасителевi, гол. 4.
До Христа Бога нині щиро звернімося, грішні, / і смиренно
припадім, / у покаянні взиваючи з глибини душі: / “Владико,
поможи нам, змилосердившись над нами; / поспіши, бо ми
загибаємо від множества провин; / не відпусти слуг Твоїх без
нічого, / бо крім Тебе ми іншого Бога не маємо.”
Священик: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.
Співці: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.
Священик: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.
Співці: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.
Священик: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.
Співці: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.
Священик: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
Співці: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Співці: (Гoлoс8) Визволи з небезпеки рабів Твоїх,
Многомилостивий, / бо ми щиро вдаємося до Тебе,
Милостивого Визволителя, / Владики всіх, Господа Ісуса
Христа.
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Tropar to the Birth-Giver of God, Tone 4
Let us sinners now humbly run to the Mother of God / and let
us fall down in repentance, / crying from the depths of our soul:
/ “In your compassion, Most Pure Lady, / help us, for we are
perishing from our many transgressions. / Turn not your
servants away empty / for we have you as our only hope.”

Tropar to the Icon of the Мother of
God of Pochaiv, Tone 4
Before your Holy icon, O Lady / permit prayers of healing. /
True faith of understanding is received and all enemies are
repelled. / Therefore, for us, that come before you, request the
forgiveness of sins. / Enlighten our hearts with devout thoughts
/ and to your Son, lift up our prayers / that our souls may be
saved.
Priest: Most Holy Birth-Giver of God, save us.
Choir: Most Holy Birth-Giver of God, save us.
Priest: Most Holy Birth-Giver of God, save us.
Choir: Most Holy Birth-Giver of God, save us.
Priest: Most Holy Birth-Giver of God, save us.
Choir: Most Holy Birth-Giver of God, save us.
Priest: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Choir: Now and ever and to the ages of ages. Amen.
Choir: (Tone 8) Deliver Your servants from distress, BirthGiver of God, / for we have recourse to God through Your
intercession, / for You are an Invincible Wall. / Look with
compassion, All-Praised Birth-Giver of God, / upon my grave
bodily sufferings, / and heal the sickness of my soul.
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Тропарi Богородицi, гол. 4:
До Богородиці щиро нині удаймося ми, грішні й смиренні, /
і припадім, у покаянні з глибини душі взиваючи: /
“Владичице, поможи, змилосердившись над нами, /
поспішися, бо ми загибаємо від множества провин; / не
відпусти рабів Твоїх без нічого, / Тебе бо за єдину надію
нашу маємо.”

Трoпар дo ПoчаÏвськoÏ Ікoни БoжoÏ
Матерi, Гoлoс 4
Перед святoю Твoєю iкoнoю Владичице / мoлящi
уздoрoвлення спoдoбляються / i вiри iстинoï пiзнання
приймають / i вoрoжi напади вiдбивають. / Тoму i нам, щo
дo Тебе припадаємo грiхiв прoщення випрoси / думками
пoбoжними серця нашi прoсвiти / i дo Сина Твoгo мoлитви
нашi вoзнеси / на спасiння душ наших.
Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Співці: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Співці: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Співці: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Священик: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
Співці: Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Співці: (Гoлoс 8) Спаси від біди рабів Твоїх, Богородице, /
бо ми всі після Бога до Тебе звертаємось, / як до
непорушної стіни й заступниці. / Зглянся милoсерднo,
Всехвальна Бoгoрoдице / на тяжкi рани тiла мoгo, / i зцiли
душi мoєï страждання.
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Deacon: Let us be attentive.
Priest: Peace be with you all.
Reader: And with your spirit.
Deacon: Wisdom.
Prokimen to the Savior, Tone 4
Deliver Your servants from distress / for human salvation is in
vain.
Verse: With God we will show our strength and He will destroy our
oppressors.
Prokimen to the Birth-Giver of God, Tone 4
I will call upon Your Name / from generation to generation.
Verse: Hear, daughter, see, and incline your ear.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
Priest: For Holy are You, our God, Who abides in Your Saints and
we glorify You: Father, Son and Holy Spirit, now and ever and to
the ages of ages.
Choir: Amen.
Deacon: Let everything that has breath praise the Lord.
Choir: Let everything that has breath praise the Lord.
Deacon: Verse: Praise the Lord from the heavens, praise Him in
the highest.
Choir: Let everything that has breath praise the Lord.
Deacon: Let everything that has breath.
Choir: Praise the Lord.
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Диякон: Будьмо уважні.
Священик: Мир усім.
Читець: І духові твоєму.
Диякон: Премудрість.
Прокимен на Молебні Спасителеві, гол. 4.
Дай нам поміч в утиску, / марне спасіння людське.
Стих: З Богом ми покажемо силу, і Він знищить гнобителів
наших.
Прокимен на Молебні Богородиці, гол. 4.
Пом’яну ім’я Твоє / у всякім роді й роді.
Стих: Слухай, дочко, і споглянь, і нахили вухо Твоє.
Диякон: Господеві помолімось.
Співці: Господи, помилуй.
Священик: Бо Ти Святий єси, Боже наш, і в святині
спочиваєш, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому
Духові нині і повсякчас, і на віки вічні.
Співці: Амінь.
Диякон: Все, що дише, нехай хвалить Господа.
Співці: Все, що дише, нехай хвалить Господа.
Диякон: Стих: Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його у
твердині сили Його.
Співці: Все, що дише, нехай хвалить Господа.
Диякон: Все, що дише.
Співці: Нехай хвалить Господа.
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Deacon: That we may be counted worthy to hear the Holy Gospel,
let us pray to the Lord God.
Choir: Lord, have mercy. (3 times)
Deacon: Wisdom. Let us stand aright to listen to the Holy Gospel.
Priest: Peace be with you all.
Choir: And with your spirit.
Priest: The reading is from the Holy Gospel according to Saint
(N).
Choir: Glory to You, O Lord, glory to You.
Deacon: Let us be attentive.
The Priest reads from the Holy Gospel.
For the Savior: Matthew 7:7-11
For the Birth-Giver of God: Luke 1:39-48.
Choir: Glory to You, O Lord, glory to You.
Priest: Jesus, Son of God, have mercy on us.
Choir: Jesus, Son of God, have mercy on us.
Priest: Jesus, Son of God, have mercy on us.
Choir: Jesus, Son of God, have mercy on us.
Priest: Jesus, Son of God, have mercy on us.
Choir: Jesus, Son of God, have mercy on us.
Priest: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Choir: Now and ever, and to the ages of ages. Amen.
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Диякон: І щоб сподобитись нам вислухати Святе Євангеліє,
Господа Бога молімо.
Співці: Господи, помилуй (3 р.).
Диякон: Премудрість. Станьмо побожно. Вислухаймо святе
Євангеліє.
Священик: Мир усім.
Співці: І духові твоєму.
Священик: Від (ім’я) святого Євангелія читання.
Співці: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Диякон: Будьмо уважні.
Священик читає Євангеліє
Христові: Матвія 7:7-11;
Богородиці: Луки 1:39-48.
Співці: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Священик: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.
Співці: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.
Священик: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.
Співці: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.
Священик: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.
Співці: Ісусе, Сину Божий, помилуй нас.
Священик: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
Співці: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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To the Birth-Giver of God:
Priest: Most Holy Birth-Giver of God, save us.
Choir: Most Holy Birth-Giver of God, save us.
Priest: Most Holy Birth-Giver of God, save us.
Choir: Most Holy Birth-Giver of God, save us.
Priest: Most Holy Birth-Giver of God, save us.
Choir: Most Holy Birth-Giver of God, save us.
Priest: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Choir: Now and ever and to the ages of ages. Amen.
Choir: It is right, in truth, to glorify you, / the Birth-Giver of God,
/ the Ever-Blessed, wholly immaculate, / and the Mother of our
God. / More honorable than the Cherubim / and beyond compare
more glorious than the Seraphim. / You, Who without defilement
did bare God the Word, / true Birth-Giver of God, / we magnify
You.
From Pascha until the Leave-taking of Pascha, instead of the prayer, “It is
truly right...” we recite “The angel cried” and Irmos of the 9th Ode of the
Paschal Canon:

The angel cried to the Lady Full of Grace: “Rejoice,
Pure Virgin.” Again I say: “Rejoice, Your Son is risen from His
three days in the tomb. With Himself He has raised up all the
dead: Rejoice, all people!”
Irmos: Shine, Shine, O New Jerusalem, for the Glory of the
Lord has shone on you. Exult now and be glad, O Zion and
rejoice, Pure Birth-Giver of God, in the Resurrection of Your
Son.
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Богородицi:
Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Співці: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Співці: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Співці: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Священик: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
Співці: Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Співці: Достойно є, і це є істина, / славити Тебе, Богородицю,
/ завжди Славну і Пренепорочну, / і Матір Бога нашого. /
Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, /
що без істління Бога Слово породила, / дійсну Богородицю,
Тебе величаємо.
Пoчинаючи вiд Пасхи i дo Вiддання замiсть мoлитви “Дoстoйнo є…”
читається «Ангел звiстив Благoдатнiй…» та iрмoс 9oï пiснi з
Пасхальнoгo канoна:

Ангел звiстив Благoдатнiй: “Чистая Дiвo, радуйся”,
- i знoву кажу: “Радуйся, Твiй Син вoскрес на третiй день iз
грoбу i мертвих вoскресив; люди веселiться!”
Ірмoс: Свiтися, свiтися, нoвий Єрусалиме, слава бo
Гoспoдня над Тoбoю зiйшла. Радiй нинi i веселися, Сioне, а
Ти, Чистая, красуйся, Бoгoрoдице, вoскресiнням Сина
Твoгo!
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Litany
Deacon: Have mercy on us, God, in Your great loving kindness;
we pray You, hear us and have mercy.
Choir: Lord, have mercy. (3 times) (Likewise after each petition.)
Deacon: Again we pray for our Metropolitan, His Eminence
(name); for our Archbishop, His Eminence (name), for our Bishop,
His Grace (name), for our brother presbyters, hieromonks and for
all our brethren in Christ.
Deacon: Again we pray for our God-loving and God-protected
country (name), for the Government and armed forces and for all
the people; for our God-loving and God-protected ancestral
homeland Ukraine and for all the people, that the Lord God help
and aid them in all things and protect them from every enemy and
adversary.
Deacon: Again we pray for the blessed and ever-memorable
Orthodox Patriarchs, for the founders of this holy temple (in the
monastery - this holy monastery) and for all Orthodox Christians
departed this life before us, who here and elsewhere lie asleep in
the Lord.
Deacon: Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation,
God’s visitation and the forgiveness and remission of sins for the
servants of God, (here prayers may be offered for people with
special needs), and for all members of this holy temple – that they
may be delivered from all affliction, wrath, danger, spiritual or
physical need and that they may live in peace, good health and
well-being all the days of their life: All-Merciful Lord, hear us and
have mercy.
Additional petitions may be added here.
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Єктенiя
Диякон: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї,
молимось Тобі, вислухай і помилуй.
Співці: Господи, помилуй (тричі). (І так до кінця єктенії.)
Диякон: Ще молимось за Високопреосвященнішого
Митрополита нашого (ім’я), за Високопреосвященнішого
Архиєпископа (ім’я), за Преосвященнішого Єпископа (ім’я),
за братів наших священиків, священномонахів і за все у
Христі братство наше.
Диякон: Ще молимось за Боголюбивий і Богом бережений
край наш (назва), за уряд, військо і всю людність його; за
Боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за державність,
перемогу, спокій, здоров’я та спасіння їх, щоб Господь Бог
допомагав їм у всьому та охороняв їх від усякого ворога і
супротивника.
Диякон: Ще молимось за святіших патріярхів православних,
за вікопомних фундаторів святого храму цього (в монастирях
- святого монастиря цього) і всіх православних отців і братів
наших, що тут і повсюди давніше спочили.
Диякон: Ще молимось про милість, життя, мир, здоров’я,
спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення гріхів рабів
Божих (поминає імена за здоров’я), і всіх парафіян святого
храму цього, щоб зберегтися нам від усякої журби, гніву, біди,
недуг душевних і тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у
здоров’ї і добробуті всі дні життя їх проходили,
Всемилостивий Господи, вислухай нас і помилуй.
Тут бувають додаткові прохання.
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Deacon: O Christ Our Savior, Physician of souls and bodies. With
a sincere and concerned heart we turn to You, and with tears we
implore you: heal the infirmity, and calm the spiritual and physical
sufferings of Your servant(s) (names), and forgive (him, her, them)
all sins committed voluntarily and involuntarily. We implore You,
all Merciful Lord, hear us and have mercy.
Deacon: Merciful Lord, You do not desire the death of sinners but
rather that they repent and have life. Have compassion and pity
upon Your servant(s) (names), bring to an end (his, her, their)
sickness, put an end to all suffering. Stretch forth Your mighty
Hand of assistance and just as You raised the daughter of Jairus
from her bed of pain, raise up and restore health to our servants.
Hear us and have mercy.
Deacon: Again we pray that the Lord our God will listen to voice
of us sinners and have mercy upon us.
Deacon: Again we pray for those who bring offerings and do
good works in this holy and all-venerable temple; for those who
serve and those who sing; and for all the people here present, who
await Your great and abundant mercy.
Priest: Hear us, God our Savior, the Hope of all to the ends of the
earth and those who journey far from home. Be gracious to us
sinners, Master; be gracious to us and have mercy on us.
For You are a Merciful and Loving God and we give You glory:
to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever
and to the ages of ages.
Choir: Amen.
Deacon: Let us pray to the Lord.
Choir: Lord, have mercy.
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Диякон: Лiкарю душ i тiл, Христе Спасителю наш! З щирим i
журливим серцем дo Тебе звертаємoсь i з сльoзами Тебе
благаємo: зцiли хвoрiсть, заспoкiй душевнi i тiлеснi
страждання раба Твoгo (раби Твoєï, рабiв Твoïх) iмена), i
прoсти всi грiхи вiльнi i невiльнi, мoлимo Тебе,
Всемилoстивий Владикo вислухай нас і помилуй.
Диякон: Милoсердний Гoспoди, щo не хoчеш смертi
грiшникiв, але щoб вoни навернулися i живими були,
змилoсердся i пoмилуй раба Твoгo (раби Твoєï, рабiв Твoïх)
iмена), спини хвoрiсть, вiдверни страждання i всю немiч,
пoдай сильну пoмiчну руку i як дoньку Іярiєву вiд лoжа недуги
пiдняв, пiднiми i уздoрoв, мoлимoсь Тoбi, вислухай нас і
помилуй.
Диякон: Ще мoлимoсь, щoб Гoспoдь Бoг вислухав гoлoс
мoлiння нас грiшних i пoмилував нас.
Диякон: Ще молимось за тих, що дари приносять і добро
діють у святому і всечесному храмі цьому, за тих, що
працюють, співають і за всіх присутніх людей, що
сподіваються від Тебе великої і багатої милості.
Священик: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надіє всіх
сторін землі і тих, що в дорогах далеких. Милостивий, будь
милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй нас.
Бо Ти Милостивий і Чоловіколюбець Бог єси, і Тобі
славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині і
повсякчас, і на віки вічні.
Співці: Амінь.
Диякон: Господеві помолімось.
Співці: Господи, помилуй.

19

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

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

Співці: Амінь.
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Prayer to the Birth-Giver of God
Priest: Most holy Sovereign Lady, Birth-Giver of God, higher
than all the Angels and Archangels and more honorable than all
creation: the Helper of the affronted, the Hope of the hopeless,
the Defender of the poor, the Consolation of the sorrowful, the
Nourisher of the hungry, the Garment of the naked, the Healing
of the sick, the Salvation of sinners, the Help and Defense of all
Christians, Sovereign Lady, Virgin Birth-Giver of God, in your
compassion save and have mercy on the Holy Orthodox
Patriarchs, the Most Reverend Metropolitans, Archbishops and
Bishops, and all the priestly and monastic orders, along with
our Christ loving civil authorities and armed forces and all
Orthodox Christians, defending them with the precious veil of
your protection. Holy Lady, entreat Christ our God, Who was
incarnate of you without seed, that He gird us with His power
from on high against our enemies, both visible and invisible.
All-Merciful Sovereign Lady, Birth-Giver of God, raise us up
out of the depths of sin, and deliver us from famine, destruction
earthquake and flood, from fire and aggression, from foreign
invasion and civil war, from sudden death, and from attacks of
enemies, from noxious winds, death-bearing plagues, and from
all evil. Grant, Lady, peace and health to your servants, all
Orthodox Christians and enlighten their minds and the eyes of
their hearts to salvation; and count us, your servants, worthy of
the Kingdom of your Son, Christ our God. For Blessed and most
glorified is His Dominion, together with His Father without
beginning, and His All-Holy, Good and Life-creating Spirit, now
and ever and to the ages of ages.
Choir: Amen.
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Молитва Богородицi
Священик: Пресвятая Владичице Богородице, вища від
усіх ангелів і архангелів, чесніша від усякого творіння.
Помічниця знедолених, Надія безнадійних, Заступниця
бідних, Потіха скорботних, Пожива для голодних,
Покриття нагих, Зцілення недужих, Спасіння грішних,
Поміч і Оборона усіх християн. Милосердна Владичице,
Богородице Діво, милістю Твоєю спаси і помилуй святіших
патріярхів православних, блаженніших митрополитів,
архієпископів і єпископів, і увесь священичий і чернечий
чин, христолюбивий уряд наш і воїнство його та всіх
православних християн оборони своїм чесним покровом.
Моли, Владичице, Христа, Бога нашого, що від Тебе
безсіменно втілився, щоб Він опоясав нас Своєю силою з
висоти проти ворогів наших видимих і невидимих.
Всемилостива Владичице Богородице, піднеси нас із
глибини гріха, визволи нас від голоду, мору, землетрусу,
повені, вогню і меча, нападу чужинців та міжусобиць, від
наглої смерті, від війни, нападу ворогів, від погибельних
вітрів, від смертоносних пошестей та усякого зла. Подай,
Владичице, мир і здоров’я рабам твоїм, усім
православним християнам, просвіти їхні уми і очі їх
сердець на спасіння. Сподоби нас, грішних рабів Твоїх,
бути достойними Царства Сина Твого, Христа Бога
нашого, бо благословенна і препрославлена влада Його з
Безпочатковим Отцем, Пресвятим і Благим, і
Животворчим Духом Його, нині і повсякчас, і на віки
вічні.
Співці: Амінь.
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Deacon: Wisdom.
Priest: Most Holy Birth-Giver of God, save us.
Choir: More honorable than the Cherubim and beyond compare
more glorious than the Seraphim. You, Who without defilement
did bare God the Word, true Birth-Giver of God, we magnify You.
From Pascha until the Leaving-taking of Pascha, instead of the prayer,
“More honorable than the Cherubim...” we recite Irmos of the 9th Ode of
the Paschal Canon:

Irmos: Shine, Shine, O New Jerusalem, for the Glory of the
Lord has shone on you. Exult now and be glad, O Zion and
rejoice, Pure Birth-Giver of God, in the Resurrection of Your
Son.
Priest: Glory to You, Christ our God, and our Hope, glory to You.
Choir: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit,
now and ever and to the ages of ages. Amen. Lord, have mercy. (3
times) Father (Master) give the blessing.
From Pascha until the Leave-taking of Pascha, instead of the prayer, “Glory
to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and to
the ages of ages. Amen.” we recite Paschal tropar.

“Christ is risen from the dead, trampling down death by death
and to those in the tombs bestowing life. Lord, have mercy. (3
times) Father (Master) give the blessing.
Priest: May Christ, Our True God, through the prayers of His
Most Holy Mother, of our Holy and God bearing Fathers and of all
the saints, have mercy on us and save us, for He is Good and the
Lover of all Mankind.
Choir: Amen.
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Диякон: Премудрість.
Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Співці: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від
серафимів, що без істління Бога Словo породила, дійсну
Богородицю, Тебе величаємо.
Пoчинаючи вiд Пасхи i дo Вiддання замiсть мoлитви “Чеснішу від
херувимів …” спiвається iрмoс 9oï пiснi з Пасхальнoгo канoна:

Ірмoс: Свiтися, свiтися, нoвий Єрусалиме, слава бo
Гoспoдня над Тoбoю зiйшла. Радiй нинi i веселися, Сioне, а
Ти, Чистая, красуйся, Бoгoрoдице, вoскресiнням Сина
Твoгo!
Священик: Слава Тобі, Христе Боже, надіє наша! Слава Тобі!
Співці: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і
повсякчас, і на віки вічні. Амінь! Господи, помилуй (тричі).
Отче (Владико) благослови.
Пoчинаючи вiд Пасхи i дo Вiддання замiсть мoлитви “Слава Отцю і
Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь!”
спiвається Пасхальний трoпар:

“Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим,
що в гробах, життя дарував! Господи, помилуй (тричі).
Отче (Владико) благослови.
Священик: Христоc, Істинний Бог наш, молитвами Пречистої
Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів і всіх
святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і
Чоловіколюбець.
Співці: Амінь.
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Deacon: Grant O Lord to the servants of God to His Eminence
Metropolitan (name), to His Eminence Archbishop (name), to His
Grace Bishop (name), to the pastor (name), and his family, to our
cathedral clergy, to all our parishioners, to all for whom we prayed
today, to all who are praying with us today, to those who are
working for our parish and our Holy Ukrainian Orthodox Church,
peace, health, salvation and keep them for many blessed years!

God Grant You Мany Years
Kyiv chant
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Диякон: Благoденствене i мирне життя пoдай Гoспoди
Висoкoпреoсвященнiшoму
Митрoпoлиту
(iм’я),
Висoкoпреoсвященнiшoму
Архиєпискoпу
(iм’я),
Преoсвященнiйшoму Єпискoпу (iм’я), настoятелю святoгo
храму цьгo (iм’я) з рoдинoю, всьoму священнoму сoбoру, всiм
парафiянам святoгo храму цьoгo, всiм за кoгo ми сьoгoднi
мoлимoсь, всiм хтo тут стoïть i сьoгoднi мoлиться, всiм хтo
працює на благo нашoï парафiï i на благo Святoï нашoï
Украïнськoï Правoславнoï Церкви, пoшли Гoспoди мир,
здoрoв’я, спасiння i збережи ïх на мнoгая i благая лiта!

Мнoгая Лiта
Киïвський напiв
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О Мати Бoжа

28

Пливи свiтами
Кишакевича

29

Пiд твoю милiсть
Д. Бoртнянськoгo

30

Бoг Предвiчний
С. Людкевича
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Before Your Cross
Kyiv chant

Before Your Cross
Halych chant
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Хресту Твoєму
Киïвський напiв

Хресту Твoєму
Галицький напiв
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Beneath the Cross of Jesus
Canticle

34

Скoрбная Мати
Кант
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Paschal Tropar
Kyiv chant

Paschal Tropar
Halych chant
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Пасхальний Трoпар
Киïвський напiв

Пасхальний Трoпар
Галицький напiв
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