


Молитва до Пресвятої Тройці
Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, 
очисти гріхи наші; Владико, прости 
беззаконня наші; Святий, завітай і зціли 
немочі наші імени Твого ради.
Господи, помилуй. (3р.) 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і 
нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Господня Молитва
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. 
Бо твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і 
Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і 
на віки вічні. Амінь.
Господи, помилуй. (12 р.)
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і 

ЩОДЕННІ МОЛИТВИ
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. 
Амінь. (3р.)
Молитвами святих Отців наших, 
Господи, Ісусе Христе, Боже наш, 
помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже 
наш, слава Тобі.

Молитва до Святого Духа
Царю небесний, Утішителю, Душе 
істини, що всюди єси і все наповняєш, 
скарбе дібр і життя подателю, прийди 
і вселися в нас, і очисти нас від усякої 
скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Трисвяте
Святий Боже, святий Кріпкий, святий 
Безсмертний, помилуй нас. (3р.)

Славослов’я
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і 
нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Поклін Ісусові Христові
Прийдіте, поклонімся Цареві нашому 
Богу.
Прийдіте, поклонімся Христові,
Цареві нашому Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадім до 
самого Господа Ісуса Христа,
Царя і Бога нашого.

Псалом 50
Помилуй мене, Боже, 
з великої милости Твоєї, 
і багатством щедрот Твоїх очисти мене 
з беззаконня мого.
Обмий мене повнотою 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 й правий ти в словах твоїх 
і переможеш, коли будеш судити.
Це бо в беззаконнях я зачатий,
і в гріхах породила 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 відчути радість і веселість, 
зрадіють кості сокрушені.
Відверни лице Твоє від гріхів моїх,
і всі беззаконня мої очисти.
Серце чисте створи в мені, Боже,
і духа правого обнови в нутрі моєму.
Не відкинь мене від лиця Твого, 
і Духа Твого Святого не відійми від мене.
Поверни мені радість спасіння Твого, 
і духом владичним утверди мене.
Вкажу беззаконним дороги Твої, 
і нечестиві до Тебе навернуться.
Визволь мене від вини крови,
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Боже, Боже спасіння 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 відбудуються стіни Єрусалимські
Тоді вподобаєш собі жертву правди, 
приношення і всепалення; 
тоді покладуть 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 
спасіння зійшов із небес, і воплотився 
з Духа Святого і Марії Діви, і став 
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 живихі 
мертвих, а Його царству не буде кінця.
І в Духа Святого, Господа 
животворящого, 
що від Отця ісходить, 
що з Отцем і Сином рівнопокланяємий 
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і рівнославимий, що говорив через 
пророків.
В єдину, святу, соборну й апостольську 
Церкву.
Ісповідую одне хрещення на відпущення 
гріхів.
Очікую воскресіння мертвих і життя 
майбутнього віку. Амінь.

Покаянна Молитва
Ослаби, прости, відпусти, Боже, 
прогрішення наші, добровільні і 
недобровільні, що в слові і в ділі, свідомі 
й несвідомі, що в думці й у помислі, 
що вдень і вночі; все нам прости, бо Ти 
благий і чоловіколюбець.

Молитви до Пресвятої Богоматері
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.

Достойно є воістину величати 
блаженною тебе, Богородицю, 
всеблаженну, 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 визволи нас, єдина чиста і 
благословенна.
Преславна Вседіво, Богородице! Прийми 
молитви наші і донеси їх Синові твоєму і 
Богові нашому, щоб спас задля тебе душі 
наші.

Молитва до Ангелів
Всі небесні сили, святі ангели й 
архангели, моліть Бога за нас, грішних.

Молитва до всіх святих
Святі славні і всехвальні апостоли, 
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пророки, мученики і всі святі, моліть 
Бога за нас, грішних.

Величання Пресвятої Тройці
Уповання наше – Отець, прибіжище 
наше – Син, і покровитель наш – Дух 
Святий;  Тройце Свята, Боже наш – 
слава Тобі!

Митарева Молитва
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. (3р.)
У часі Великого посту чотиридесятниці

мовимо цю покаянну молитву з 
поклонами:

Молитва Святого Єфрема
Господи і Владико життя мого!
Духа лінивства, недбайливости, 

властолюб’я і пустомовства віджени від 
мене, (доземний поклін).
Духа ж ціломудреності і 
смиренномудреності, терпеливості й 
любові, даруй мені, слузі Твоєму (слугині 
Твоїй). (доземний поклін)
Так, Господи, Царю! Дай мені бачити 
гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо 
Ти благословенний на віки вічні. Амінь. 
(доземний поклін)

(Після цього 12 малих поклонів, 
хрестячись):

Боже, милостивий будь мені, грішному 
(грішній).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа нагрішив (нагрішила) я, 
Господи, прости мені.

Відтак:
Господи і Владико життя мого! Духа 
лінивства, недбайливости, властолюб’я і 
пустомовства віджени від мене. 
Духа ж ціломудреності і 
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смиренномудреності, терпеливості й 
любові, даруй мені, слузі Твоєму (слугині 
Твоїй). 
Так, Господи, Царю! Дай мені бачити 
гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо 
Ти благословенний на віки вічні. Амінь. 
(доземний поклін)

Від Великодня до Вознесення, 
замість молитви до Святого Духа 

«Царю небесний»:
Воскресний Тропар

Христос воскрес із мертвих, смертю 
смерть подолав, і тим, що в гробах життя 
дарував. (3р.)
І нам дарував життя вічне, поклоняємось 
його на третій день воскресінню.

МОЛИТВИ  ПРИ  ТРАПЕЗІ
Молитва перед обідом

Христе Боже, благослови їду і пиття 
рабам твоїм, бо Ти святий єси, завжди, 
нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва по Обіді
Благодаримо Тебе, Христе, Боже наш, що 
наситив нас твоїми земними благами. 
Не позбав нас і небесного твого царства, 
але, так як Ти прийшов був, Спасе, 
поміж учнів твоїх і мир дав їм, прийди й 
до нас і спаси нас.
Господи, помилуй. (3р.). Благослови.
Благословен Бог, що милує і живить нас 
із своїх багатих дарів, своєю благодаттю 
і чоловіколюбієм, завжди, нині і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва перед Вечерею
Нехай їдять убогі і наситяться, і 
прославлять Бога ті, що шукають його; 
живими будуть їх серця на віки віків. 
Амінь.

Молитва по Вечері
Благословенний Ти, Христе, Боже наш, 
що дав їду у свій час. Наповни нас теж 
Духом твоїм Святим і перебувай з нами 
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ЖИВА ПАРАФІЯ: 
МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ З ЖИВИМ ХРИСТОМ

Під керівництвом місцевого єпископа та 
в тісному сопричасті з ним, парафія
відіграє особливу роль у Церкві. Адже 
саме в парафії віруючі найчастіше 
зустрічаються з Христом через 
християнське навчання, спільну молитву 
і служіння ближньому. Плекаючи та 
оживляючи парафії, ми тим самим 
плекаємо та оживляємо цілу Церкву.

по всі дні нашого життя. Амінь.
Також можна перед трапезою молитися 
молитву «Отче наш», а тоді: Христе 
Боже, благослови їду і пиття рабам 
твоїм, бо Ти святий єси, завжди, нині і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь.
і після трапези молитву «Богородице 
Діво».
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життя в Христі, запрошуючи інших до 
участи у ньому.

Загальні характеристики УГКЦеркви:
• СХІДНОХРИСТИЯНСЬКА СПАДЩИНА – 
свідомість і плекання духовного скарбу
візантійсько-київської традиції: літургії, 
богослов’я, духовності і дисципліни.
• СПРЯМОВАНІСТЬ ДО ОСОБИ – 
переконання, що Христос є Дорогою, 
Правдою і Життям для кожної людини.
• ДУХ САМОВІДРЕЧЕННЯ ХРИСТА РАДИ 
(КЕНОЗІС) – готовність до самопожертви 
серед випробувань у вірі.
• СВІДЧЕННЯ І СЛУЖІННЯ ЄДНОСТІ 
З НАСТУПНИКОМ АПОСТОЛА ПЕТРА 
– приналежність до Вселенської 
(Католицької) Церкви, як вірність 
Христовій молитві: “щоб всі були одно”.
• ДОСТУПНІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ – 
готовність ділитися своїми духовними 
скарбами з
усіма, хто прагне зустрічі з Христом.

Складові живої парафії:
1. БОЖЕ СЛОВО І КАТЕХИЗАЦІЯ 
(КЕРИҐМА) – пізнання правд віри і їх 
втілення в щоденне життя.
2. ЛІТУРГІЯ І МОЛИТВА – участь 
в літургійному, таїнственному та 
молитовному житті на освячення 
Божого Люду.
3. СЛУЖІННЯ БЛИЖНЬОМУ (ДИЯКОНІЯ) 
– приділення особливої уваги 
потребуючим, як у самій же парафії, так 
і поза нею.
4. ПРОВІД - УПРАВЛІННЯ ДАРАМИ – 
служіння Єпископа з душпастирями 
у співпраці з мирянами в управлінні 
дарами (часу, таланту і скарбу) на 
спільну користь.
5. СОПРИЧАСТЯ-ЄДНІСТЬ (КІНОНІЯ) - 
плекання духовної єдності Христової 
Церкви та сприяння єдності всіх 
християн (екуменізм).
6. МІСІЙНИЙ ДУХ – свідчення про своє 
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