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БОСКАЯ ЛІТУРГІЯ
МІЖ СЬВЯТЫМІ АЙЦА НАШАГА

ЯНА ЗАЛАТАВУСНАГА
Дыякан: Блаславі, ойча.
Сьвятар: Блаславёнае валадарства † Айца, i Сына, i
Сьвятога Духа, цяпер i заўсёды, i на вякi вякоў.
Людзi: Амiн.
ВЯЛІКАЯ ЛІТАНІЯ

Людзі могуць сесьці

Дыякан*: У супакоi Госпаду памолiмся.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся. (Так і пасьля наступных
просьбаў)
Дыякан: За супакой з вышыняў i збаўленьне душ
нашых, Госпаду памолiмся.
 За супакой на ўсiм сьвеце, добры стан сьвятых
Божых цэркваў i зьяднаньне ўсiх, Госпаду памолiмся.
 За гэтую сьвятую царкву i тых, што з вераю, пашанаю i страхам Божым уваходзяць у яе, Госпаду
памолiмся.
 За Сьвятога Айца нашага сусьветнага бiскупа Яна
Паўла Папу Рымскага, дастойнага архібіскупа
нашага кардынала Ахiлеса, найвялебнага айца нашага архімандрыта Сяргея, пачэсных сьвятароў,
† Гэты знак азначае, што вернікі робяць знак крыжа
* Калі няма дыякана, ягоныя словы гаворыць сьвятар
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дыяканаў у Хрысьце, усё духавенства i людзей, Госпаду памолiмся.
 За ўрад, належныя ўлады і ўсіх, што сьцерагуць
цэласьць і спакой гэтае краіны, Госпаду памолімся.
 За Богам сьцеражоную краiну нашу Беларусь i
ўвесь беларускi народ, за стойкасьць у веры, мужнасьць у выпрабаваньнях i вернасьць свайму народу
ўсiх нас, Госпаду памолiмся.
 За гэты горад (гэтую вёску), за ўсе гарады i краiны,
i за верных людзей, што жывуць у iх, Госпаду памолiмся.
 За добрае надвор’е, багаты ўраджай пладоў зямных i за часы спакойныя, Госпаду памолiмся.
 За падарожнiкаў па моры, зямлi i ў паветры, за
нядужых, тых, што церпяць, за зьняволеных i збаўленьне iх, Госпаду памолiмся.
Калі ёсьць успамінаньне памёрлых, на гэтым месцы
могуць быць адмысловыя просьбы

 Каб нам выбавiцца ад усякага гневу, суму i недастатку, Госпаду памолiмся.
 Заступiся, зжалься, збаў i сьцеражы нас, Божа, ласкаю Тваёю.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся.
Дыякан: Успамянуўшы найсьвятую, усячыстую,
найблаславёную, слаўную Ўладарку нашу Бага-
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родзiцу i заўсёды Дзеву Марыю i ўсiх сьвятых, самi
сябе, i адзiн аднаго, i ўсё жыцьцё наша Хрысту Богу
аддайма.
Людзi: Табе, Госпадзе.
Сьвятар ціха: Госпадзе Божа наш, моц Твая невыказная, слава Твая
невымерная, міласэрнасьць Твая бязьмежная, чалавекалюбства Тваё невымоўнае: у дабрыні Тваёй глянь, Уладару, на нас і на гэтую сьвятую
царкву, і даруй нам і тым, што моляцца разам з намі, багацьце Тваёй
ласкі і спагады.

Бо Табе належыцца ўсякая слава, пашана i
пакланеньне, † Айцу, i Сыну, i Сьвятому Духу, цяпер i заўсёды, i на вякi вякоў.
Уголас:

Людзi: Амiн.
ПЕРШЫ АНТЫФОН

У нядзелi звычайна
сьпяваюць наступны
(Велікодны) антыфон
(Пс 65):

Чытальнiк: Сьпявайце
Госпаду, уся зямля! Слаўце ў песьнях iмя Яго, аддайце хвалу велiчы Яго.

У будзённыя дні
сьпяваецца наступны
антыфон (Пс 91):

Чытальнiк: Добра ёсьць
славiць Госпада i пяяць
хвалу iмю Твайму, Усявышнi.

Людзi: Малiтвамi Багародзiцы, Збавiцелю, збаў нас.
Чытальнiк: Скажыце Госпаду: якiя цудоўныя творы
Твае! Дзеля велiчы магутнасьцi Тваёй дрыжаць
перад Табою ворагi Твае.

Чытальнiк: Абвяшчаць
ранiцай мiласэрнасьць
Тваю, i праўду Тваю
ўночы.
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Людзi: Малiтвамi Багародзiцы, Збавiцелю, збаў нас.
Чытальнiк: Уся зямля
хай пакланяецца Табе i пяе
Табе, хай славiць у песьнях iмя Тваё, Усявышнi!

Чытальнiк: Бо Госпад
Бог наш справядлiвы, i
няма няправеднасьцi ў
Iм.

Людзi: Малiтвамi Багародзiцы, Збавiцелю, збаў нас.
Чытальнiк: Слава † Айцу, i Сыну, i Сьвятому Духу,
цяпер i заўсёды, i на вякi вякоў. Амiн.
Людзi: Малiтвамi Багародзiцы, Збавiцелю, збаў нас.

Ò

Дзе ёсьць звычай, у нядзелi можна сьпяваць
іншы антыфон (Пс 102):

[Блаславi, душа мая, Госпада: блаславёны Ты,
Госпадзе. Блаславi, душа мая, Госпада, i ўсё нутро
маё хай славiць iмя сьвятое Яго. Блаславi, душа мая,
Госпада i не забывай усiх дабрадзействаў Яго. Ён
ачышчае ўсе бясчынствы Твае i аздараўляе ўсе немачы Твае. Шчодры Бог i мiласэрны, доўгацярплiвы
i багаты на ласку. Блаславi, душа мая, Госпада, i
ўсё нутро маё хай славiць iмя сьвятое Яго. Блаславёны Ты, Госпадзе].

Ò

Дыякан: Яшчэ i яшчэ ў супакоi Госпаду памолiмся.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся.
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Дыякан: Заступiся, зжалься, збаў i сьцеражы нас,
Божа, ласкаю Тваёю.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся.
Дыякан: Успамянуўшы найсьвятую, усячыстую,
найблаславёную, слаўную Ўладарку нашу Багародзiцу i заўсёды Дзеву Марыю i ўсiх сьвятых, самi
сябе, i адзiн аднаго, i ўсё жыцьцё наша Хрысту Богу
аддайма.
Людзi: Табе, Госпадзе.
Сьвятар ціха: Госпадзе, Божа наш, збаў людзей Тваіх і блаславі набытак Твой, захавай у цэласьці Царкву Тваю, асьвяці тых, што любяць
красу дому Твайго: Ты іх ўслаў Тваёю Боскаю сілаю і не пакінь нас, якія
спадзяемся на Цябе.

Бо Твая ёсьць дзяржава i Тваё валадарства, i
сiла, i слава, † Айца, i Сына, i Сьвятога Духа, цяпер
i заўсёды, i на вякi вякоў.
Уголас:

Людзi: Амiн.
ДРУГI АНТЫФОН

У нядзелi сьпяваюць
наступны антыфон
(Пс 66):

Антыфон
у будзённыя днi
(Пс 92):

Чытальнiк: Божа, будзь
ласкавы да нас i блаславi
нас: прасьвятлi нас
зьзяньнем твару Твайго
i зьмiлуйся над намi.

Чытальнiк: Госпад пануе, Ён апрануўся ў
красу, апрануўся Госпад
у сiлу i падперазаўся.
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Людзi: Сыне Божы, што
ўваскрос з мёртвых, збаў
нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.

Людзi: Малiтвамi сьвятых Тваiх, Збавiцелю,
збаў нас.

Чытальнiк: Каб мы маглi пазнаць на зямлi шлях
Твой, сярод людзей усiх
збаўленьне Тваё.

Чытальнiк: Ён умацаваў
сусьвет, што не зварухнецца.

Людзi: Сыне Божы, што
ўваскрос з мёртвых, збаў
нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.

Людзi: Малiтвамi сьвятых Тваiх, Збавiцелю,
збаў нас.

Чытальнiк: Хай славяць
Цябе, Божа, усе народы,
хай славяць Цябе ўсе
людзi.

Чытальнiк: Сьведчаньнi
Твае праўдзiвыя; сьвятасьць належыцца дому
Твайму, Госпадзе, праз
усе днi.

Людзi: Сыне Божы, што
ўваскрос з мёртвых, збаў
нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.

Людзi: Малiтвамi сьвятых Тваiх, Збавiцелю,
збаў нас.

Ò

Дзе ёсьць звычай, у нядзелі можна сьпяваць
іншы антыфон (Пс 145):

[Хвалi, душа мая, Госпада. Праз усё жыцьцё маё
буду хвалiць Госпада, буду ў песьнях славiць Бога
майго, пакуль буду жыць].

Ò
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Людзі ўстаюць

Чытальнiк: Слава † Айцу, i Сыну, i Сьвятому Духу,
цяпер i заўсёды, i на вякi вякоў. Амiн.
Людзi: Адзiнародны Сыне i Слова Бога,* Ты, Несьмяротны,* дзеля нашага збаўленьня захацеў прыняць цела* ад сьвятое Багародзiцы i заўсёды Дзевы
Марыi* i, не зазнаўшы зьмены, стаўся чалавекам;*
Ты быў укрыжаваны, Хрысьце Божа,* сьмерцю
зьнiшчыўшы сьмерць.* Будучы адным са Сьвятой
Тройцы,* роўным славаю Айцу i Сьвятому Духу,*
збаў нас.
Людзі могуць сесьці

Дыякан: Яшчэ i яшчэ ў супакоi Госпаду памолiмся.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся.
Дыякан: Заступiся, зжалься, збаў i сьцеражы нас,
Божа, ласкаю Тваёю.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся.
Дыякан: Успамянуўшы найсьвятую, усячыстую,
найблаславёную, слаўную Ўладарку нашу Багародзiцу i заўсёды Дзеву Марыю i ўсiх сьвятых, самi
сябе, i адзiн аднаго, i ўсё жыцьцё наша Хрысту Богу
аддайма.
Людзi: Табе, Госпадзе.
Сьвятар

ціха: Божа, які даў нам ласку прыносіць Табе ў еднасьці
гэтыя супольныя малітвы і які абяцаў выканаць просьбы двух ці трох,
што сабраліся ў Тваё імя, выканай просьбы слугаў Тваіх для нашага
дабра, даючы нам у гэтым веку пазнаньне Тваёй праўды, а ў будучым
даруючы жыцьцё вечнае.
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Бо Ты добры i Чалавекалюбны Бог, i Табе
славу аддаем, † Айцу, i Сыну, i Сьвятому Духу, цяпер i заўсёды, i на вякi вякоў.
Уголас:

Людзi: Амiн.
ТРЭЦI АНТЫФОН

Антыфон на ўсе днi і ў нядзелi (Пс 94):

Чытальнiк: Прыйдзiце, будзем радасна славiць Госпада, будзем пяяць Богу Збавiцелю нашаму.
У нядзелi:

У iншыя днi:

Людзi: Сыне Божы, што
ўваскрос з мёртвых, збаў
нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.

Людзi: Сыне Божы, дзiўны ў сьвятых Тваiх, збаў
нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.

Чытальнiк: Станем з удзячнасьцю перад аблiччам
Ягоным, у песьнях уславiм Яго.
Людзi: Сыне Божы, што
ўваскрос з мёртвых, збаў
нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.

Людзi: Сыне Божы, дзiўны ў сьвятых Тваiх, збаў
нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.

Чытальнiк: Госпад — Бог вялiкi i Ўладар магутны
над усёй зямлёй.
Людзi: Сыне Божы, што Людзi: Сыне Божы, дзiўўваскрос з мёртвых, збаў ны ў сьвятых Тваiх, збаў
нас, якiя пяём Табе: нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.
Алiлуя.
Чытальнiк: У руках Ягоных усе канцы зямлi i
вышынi гор належаць Яму.
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У нядзелi:

У iншыя днi:

Людзi: Сыне Божы, што
ўваскрос з мёртвых, збаў
нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.

Людзi: Сыне Божы, дзiўны ў сьвятых Тваiх, збаў
нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.

Чытальнiк: Ягонае мора — Ён стварыў яго, i сушы
рукi Ягоныя далi выгляд.
Людзi: Сыне Божы, што
ўваскрос з мёртвых, збаў
нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.

Людзi: Сыне Божы, дзiўны ў сьвятых Тваiх, збаў
нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.

Ò

Дзе ёсьць звычай, у нядзелі і сьвяты
можна сьпяваць іншы антыфон (Мц 5):

[У валадарстве Тваiм успомнi нас, Госпадзе.
Шчасьлiвыя ўбогiя духам, бо iх ёсьць валадарства
нябеснае.
Шчасьлiвыя тыя, што тужаць, бо яны суцешацца.
Шчасьлiвыя цiхiя, бо яны атрымаюць у спадчыну
зямлю.
Шчасьлiвыя тыя, што маюць голад i смагу справядлiвасьцi, бо яны насыцяцца.
Шчасьлiвыя мiласэрныя, бо яны зьведаюць
мiласьць.
Шчасьлiвыя чыстыя сэрцам, бо яны ўбачаць Бога.
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Шчасьлiвыя мiратворцы, бо яны будуць звацца
сынамi Божымi.
Шчасьлiвыя тыя, каго перасьледуюць за праўду, бо
iх ёсьць валадарства нябеснае.
Шчасьлiвыя вы, калi вас крыўдзяць i перасьледуюць,
i кажуць усякую няпраўду на вас дзеля мяне: радуйцеся i цешцеся, бо ўзнагарода ваша ў небе вялiкая].

Ò
МАЛЫ ЎВАХОД

Сьвятар ціха: Усяўладны Божа наш, які ўстанавіў у небе чыны і хоры
анёлаў і арханёлаў дзеля служэньня Тваёй славе, зрабі, каб гэты наш
уваход быў таксама ўваходам сьвятых анёлаў і каб яны разам з намі
служылі Табе і славілі Тваю дабрыню. Бо Табе належыцца ўсякая слава,
пашана і пакланеньне, Айцу, і Сыну, і Сьвятому Духу, цяпер і заўсёды, і
на вякі вякоў. Амін.
Блаславёны ўваход сьвятых Тваіх на ўсе часы, цяпер і заўсёды, і на вякі
вякоў. Амін.

Дыякан: Мудрасьць, устаньце!
Людзi ўстаюць

Людзi: Прыйдзiце, паклонiмся i прыпадзем да
Хрыста. †
У нядзелi:

У iншыя днi:

Людзi: Сыне Божы, што
ўваскрос з мёртвых, збаў
нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.

Людзi: Сыне Божы, дзiўны ў сьвятых Тваiх, збаў
нас, якiя пяём Табе:
Алiлуя.

Чытальнiк чытае ці сьпявае трапары i кандакi,
г. зн. песьнi ў гонар сьвята, сьвятога дня,
патронаў царквы i г. д.

14

Людзi: Апякунка хрысьцiян бездакорная,* Хадайнiца
да Тварца незаменная,* не пагардзi маленьнямi
грэшнiкаў,* але, як добрая, сьпешна прыйдзi на
падмогу нам,* якiя клiчам Цябе даверлiва.* Пачуй
хутка малітвы,* адгукнiся на просьбы, Багародзiца,* надзейная Заступнiца тых, што шануюць Цябе.
Сьвятар ціха: Сьвяты Божа, які спачываеш сярод сьвятых, якога тройчы сьвятымі галасамі хваляць серафімы і славяць херувімы, якому пакланяюцца ўсе нябесныя сілы: Ты прывёў усё з нябыту да быцьця, стварыў чалавека на Тваё падабенства і ўпрыгожыў яго ўсялякімі Тваімі
дарамі; Ты даеш таму, хто просіць, мудрасьць і розум, і не пагарджаеш
грэшнікам, але ўстанаўляеш пакуту для збаўленьня; Ты ўдастоіў нас,
Тваіх пакорных і нягодных слугаў, у гэтую хвіліну стаць перад славаю
Твайго ахвярніка і прыносіць належнае Табе пакланеньне і ўсхваленьне.
Прымі, Уладару, з нашых грэшных вуснаў тройчы сьвятую песьню і
глянь на нас ласкава; даруй нам нашыя правіны, сьвядомыя і несьвядомыя, асьвяці нашыя душы і целы і дай, каб мы маглі набожна служыць
Табе праз усе дні жыцьця нашага, дзякуючы малітвам сьвятое Багародзіцы і ўсіх сьвятых, якія ад пачатку сьвету Табе дагадзілі.

Бо Ты сьвяты, Божа наш, i Табе славу аддаем,
† Айцу, i Сыну, i Сьвятому Духу, цяпер i заўсёды, i
на вякi вякоў.
Уголас:

Людзi: Амiн.
ТРОЙЧЫ СЬВЯТАЯ ПЕСЬНЯ

† Сьвяты Божа, Сьвяты Моцны, Сьвяты Несьмяротны, зжалься над намi.
† Сьвяты Божа, Сьвяты Моцны, Сьвяты Несьмяротны, зжалься над намi.
† Сьвяты Божа, Сьвяты Моцны, Сьвяты Несьмяротны, зжалься над намi.
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Слава † Айцу, i Сыну, i Сьвятому Духу, цяпер i заўсёды, i на вякi вякоў. Амiн.
Сьвяты Несьмяротны, зжалься над намi.
† Сьвяты Божа, Сьвяты Моцны, Сьвяты Несьмяротны, зжалься над намi.
Дыякан: Будзьма ўважлiвыя.
Сьвятар: Мiр усiм!

(Бласлаўляе людзей)*

Людзі: I твайму духу.
Дыякан: Мудрасьць.
Чытальнiк: Чытае пракiмен (выбраныя вершы з
псальмаў).
Дыякан: Мудрасьць.
Чытальнiк: Чытаньне ... (Аб’яўляе назву Апостальскага чытаньня).
Дыякан: Слухайма ўважлiва.
Людзі сядаюць

Чытальнiк: Чытае прызначаны на гэты дзень урывак з кнігі “Апостал”.
Сьвятар: Мiр табе, чытальнiк.
Чытальнiк: I твайму духу.
Дыякан: Мудрасьць.
* Калі сьвятар бласлаўляе, вернікі схіляюць галаву
або робяць знак крыжа
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Чытальнік: Алiлуя, алiлуя, алiлуя.
Чытае выбраныя вершы з псальмаў.
Людзі: Алiлуя, алiлуя, алiлуя. (Так сьпяваюць пасьля
кожнага з вершаў)
Сьвятар ціха: Запалі ў сэрцах нашых,

чалавекалюбны Ўладару, нязгаснае сьвятло Твайго богапазнаньня, і адкрый вочы нашага розуму,
каб нам зразумець Тваё евангельскае прапаведаваньне. Укладзі ў сэрцы
нашы страх Тваіх блаславёных прыказаньняў, каб мы, перамогшы ўсе
цялесныя пажаданьні, маглі жыць духоўным жыцьцём, думалі і рабілі
ўсё, што прыемнае Табе. Бо Ты сьвятло душаў і целаў нашых, Хрысьце
Божа, і Табе славу аддаем разам з Тваім адвечным Айцом, і з усесьвятым, добрым і жыватворчым Тваім Духам, цяпер і заўсёды, і на вякі
вякоў. Амін.

Людзі ўстаюць

Мудрасьць, устаньце, будзем слухаць Сьвятое Евангельле. Мiр усiм! (Бласлаўляе людзей)
Уголас:

Людзi: I твайму духу.
Дыякан: Чытаньне Сьвятога Евангельля паводле...
Людзi: † Слава Табе, Госпадзе, слава Табе.
Сьвятар: Слухайма ўважлiва.
Дыякан: Чытае Евангельле.
Людзi (па заканчэньні чытаньня): † Слава Табе, Госпадзе,
слава Табе.
Людзi могуць сесьцi

Сьвятар: Кажа казаньне.
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ЛІТАНІЯ ЎЗМОЦНЕНАГА МАЛЕНЬНЯ

Дыякан: Скажам усе разам ад усяе душы i ад усяе
думкi нашае скажам.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся.
Дыякан: Госпадзе ўсемагутны, Божа айцоў нашых,
молiмся Табе, пачуй нас i зьмiлуйся.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся.
Дыякан: Зьмiлуйся над намi, Божа, паводле Тваёй
вялiкай мiласэрнасьцi, молiмся Табе, пачуй нас i
зьмiлуйся.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся. Госпадзе, зьмiлуйся.
Госпадзе, зьмiлуйся. (Так і пасьля наступных
просьбаў)
Дыякан: Яшчэ молiмся за Сьвятога Айца нашага,
сусьветнага бiскупа Яна Паўла Папу Рымскага, дастойнага архібіскупа нашага кардынала Ахiлеса, найвялебнага айца нашага архімандрыта Сяргея, i ўсiх у
Хрысьце братоў нашых.
 За ўрад, належныя ўлады і ўсіх, што сьцерагуць
цэласьць і спакой гэтае краіны, Госпаду памолімся.
 Яшчэ молiмся за Богам сьцеражоную краiну нашу
Беларусь, увесь беларускi народ, за стойкасьць у
веры, мужнасьць у выпрабаваньнях i вернасьць
свайму народу ўсiх нас.
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 Яшчэ молiмся за братоў нашых сьвятароў, дыяканаў i манахаў, i ўсiх братоў i сёстраў нашых у
Хрысьце.
 Яшчэ молiмся за годных памяцi заснавальнiкаў
гэтай сьвятой царквы i за ўсiх раней адышоўшых
айцоў i братоў нашых, якiя тут i на кожным iншым
месцы спачываюць.
На гэтым месцы можна дадаць
адмысловыя просьбы

 Яшчэ молiмся за дабрачынцаў гэтай сьвятой царквы, за тых, што прыносяць дары, працуюць i сьпяваюць у ёй, i за ўсiх тут прысутных людзей, якiя чакаюць ад Цябе багацьця Твайго зьмiлаваньня.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся. Госпадзе, зьмiлуйся.
Госпадзе, зьмiлуйся.
На гэтым месцы могуць быць лiтанii за памёрлых
i за паклiканых (тых, хто рыхтуецца да сьв. Хросту)

Сьвятар: Каб мы, будучы заўсёды пад аховаю Тваёй
магутнай улады, Табе славу аддавалi, † Айцу, i
Сыну, i Сьвятому Духу, цяпер i заўсёды, i на вякi
вякоў.
Людзi: Амiн.
Людзi ўстаюць
ХЕРУВIМСКАЯ ПЕСЬНЯ

Мы, што ў тайны спосаб прадстаўляем херувiмаў i
Жыватворчай Тройцы тройчы сьвятую песьню
пяём, адложым цяпер усе жыцьцёвыя клопаты.
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Сьвятар ціха: Ніхто, зьвязаны цялеснымі пажаданьнямі і ўцехамі, ня
варты набліжацца да Цябе і служыць Табе, Уладару славы; бо служыць
Табе — велічна і страшна нават для саміх анёльскіх сілаў. Нягледзячы,
аднак, на гэта, дзеля невыказнага і бязьмежнага Твайго чалавекалюбства, Ты, не зазнаўшы ніякай зьмены ці парушэньня Тваёй Боскай прыроды, стаўся чалавекам і быў нам Найвышэйшым Сьвятаром і, як Уладар усіх, даручыў нам сьвятарскае выкананьне гэтай службы і бяскроўнай ахвяры. Ты адзін, Госпадзе, валодаеш усім на небе і на зямлі; Цябе,
Уладара серафімаў і Цара Ізраільскага, носяць на херувімскім пасадзе.
Ты адзіны сьвяты і сярод сьвятых спачываеш. Табе малюся, адзінаму
добраму і заўсёды гатоваму ласкава выслухаць мяне: глянь на мяне, грэшнага і нягоднага слугу Твайго, і ачысьці маю душу і сэрца ад благога
сумленьня; сілаю Сьвятога Твайго Духа — паколькі я апрануты ў ласку
сьвятарства,— зрабі мяне дастойным стаць перад Тваім сьвятым ахвярнікам і прыносіць Тваё сьвятое і ўсячыстае Цела і пачэсную Кроў. Да
Цябе прыходжу, схіліўшы галаву, і малюся Табе: не адвярні Твару Твайго
сьвятога ад мяне і не адлучы мяне ад дзяцей Тваіх, але дазволь, каб я,
Твой грэшны і нягодны слуга, прынёс Табе гэтыя дары. Бо Ты сам Той,
хто ахвяруе і каго ахвяруюць, і хто прымае і каго раздаюць, Хрысьце
Божа наш, і Табе славу аддаем, разам з адвечным Тваім Айцом і з усесьвятым, добрым і жыватворчым Тваім Духам, цяпер і заўсёды, і на вякі
вякоў. Амін.
ВЯЛІКІ ЎВАХОД

Дыякан: Усіх вас, прававерных хрысьціянаў, хай успомніць Госпад Бог у валадарстве сваім на ўсе часы,
цяпер і заўсёды, і на вякі вякоў.
Сьвятар: Сьвятога Айца нашага сусьветнага бiскупа Яна Паўла Папу Рымскага, дастойнага архібіскупа нашага кардынала Ахiлеса, найвялебнага айца
нашага архімандрыта Сяргея, пачэсных сьвятароў,
дыяканаў у Хрысьце i ўсё духавенства; урад і належныя ўлады гэтай краіны; Богам сьцеражоную краiну
нашу Беларусь i ўвесь беларускi народ; заснавальнiкаў i дабрачынцаў гэтай сьвятой царквы; вас i ўсiх
прававерных хрысьцiянаў хай успомнiць Госпад
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Бог у сваiм валадарстве на ўсе часы, цяпер i заўсёды,
i на вякi вякоў.
Людзi: Амiн. Каб нам прыняць Уладара ўсiх, якога
нябачна суправаджаюць анёльскiя сiлы. Алiлуя,
алiлуя, алiлуя.
Дыякан: Дапоўнiм малiтву нашу Госпаду.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся. (Так і пасьля наступных
просьбаў)
Дыякан: За прынесеныя пачэсныя дары Госпаду
памолiмся.
 За гэтую сьвятую царкву i ўсiх, што з вераю, пашанаю i страхам Божым уваходзяць у яе, Госпаду
памолiмся.
 Каб нам выбавiцца ад усякага гневу, суму i недастатку, Госпаду памолiмся.
 Заступiся, зжалься, збаў i сьцеражы нас, Божа,
ласкаю Тваёю.
 Каб увесь гэты дзень быў дасканалы, сьвяты,
мiрны i бязгрэшны, у Госпада просiм.
Людзi: Дай нам, Госпадзе. (Так і пасьля наступных
просьбаў)
Дыякан: Анёла спакою, вернага настаўнiка, апекуна душ i целаў нашых у Госпада просiм.
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 Прабачэньня i адпушчэньня грахоў i правiнаў
нашых у Госпада просiм.
 Усяго, што добрае i карыснае для душ нашых, i
супакою для сьвету ў Госпада просiм.
 Каб далейшы цяг жыцьця нашага ў супакоi i
пакаяньнi правесьцi, у Госпада просiм.
 Хрысьцiянскага канца жыцьця нашага, бязбольнага, бездакорнага, спакойнага i добрага адказу на
страшным судзе Хрыстовым просiм.
 Успамянуўшы найсьвятую, усячыстую, найблаславёную, слаўную Ўладарку нашу Багародзiцу i
заўсёды Дзеву Марыю i ўсiх сьвятых, самi сябе, i
адзiн аднаго, i ўсё жыцьцё наша Хрысту Богу аддайма.
Людзi: Табе, Госпадзе.
Сьвятар

ціха: Усемагутны Госпадзе Божа, адзіны сьвяты, які прымаеш ахвяру малітвы ад тых, што ад усяго сэрца клічуць Цябе: прымі
малітвы і нас, грэшных, занясі іх да Твайго сьвятога ахвярніка і зрабі
нас здольнымі прыносіць Табе дары і ахвяры духоўныя за нашы грахі і
людзкія правіны. Дай нам знайсьці ласку перад Табою, каб гэтая нашая
ахвяра была прыемная Табе, і каб добры Дух Тваёй ласкі спачыў на нас,
на гэтых вось дарах і на ўсіх людзях Тваіх.

Мiласэрнасьцю адзiнароднага Сына Твайго,
з якiм блаславёны Ты i Твой усесьвяты, добры i
жыватворчы Дух, † цяпер i заўсёды, i на вякi вякоў.
Уголас:

Людзi: Амiн.
Сьвятар: Мiр усiм! (Бласлаўляе людзей)
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Людзi: I твайму духу.
Дыякан: Будзем любiць адзiн аднаго, каб нам аднадушна вызнаваць.
Людзi: † Айца, i Сына, i Сьвятога Духа, Тройцу
адзiнасутную i неразьдзельную.
Сьвятар ціха:

Буду любіць Цябе, Госпадзе, сіла мая, умацаваньне
маё і прытулак мой.

Дзе ёсьць звычай:
Уголас:

Хрыстос сярод нас!

Людзі: І ёсьць, і будзе.
Вернікі перадаюць адзiн аднаму знак любовi

Дыякан: Дзьверы, дзьверы! У мудрасьцi будзьма
ўважлiвыя!
Людзi чытаюць або сьпяваюць Сімвал веры:
Веру* ў адзiнага Бога Айца, Усемагутнага,* Творцу
неба i зямлi,* бачнага ўсяго i нябачнага.* I ў адзiнага
Госпада Iсуса Хрыста, Сына Божага,* адзiнароднага,* ад Айца народжанага перад усiмi вякамi;*
Сьвятло ад Сьвятла,* праўдзiвага Бога ад праўдзiвага Бога,* народжанага, нястворанага,* адзiнасутнага з Айцом,* праз Якога ўсё стала быць.* Ён дзеля
нас, людзей, i дзеля нашага збаўленьня* зышоў з
неба,* прыняў цела ад Духа Сьвятога i Марыi Дзевы
i стаўся чалавекам.* Быў укрыжаваны за нас пры
Понцкiм Пiлаце,* цярпеў i быў пахаваны.* I на трэцi
дзень уваскрос згодна з Пiсаньнямi;* i ўзышоў на
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неба,* і сядзiць па правай руцэ Айца;* i зноў прыйдзе
ў славе судзiць жывых i мёртвых,* i Яго валадарству ня будзе канца.* Веру ў Духа Сьвятога,* Госпада
Жыватворчага,* якi ад Айца [i Сына] паходзiць;*
якому належыцца пакланеньне i слава разам з Айцом
i Сынам;* якi гаварыў праз прарокаў.* У адзiную,
сьвятую,* паўсюдную i апостальскую Царкву.*
Вызнаю адзiны хрост для адпушчэньня грахоў.*
Чакаю ўваскрасеньня мёртвых* i жыцьця будучага
веку.* Амiн.
АНАФАРА (ЕЎХАРЫСТЫЧНЫ КАНОН)

Дыякан: Станем добра, станем са страхам уважлiва
сьвятое ахвяраваньне ў мiры прыносiць.
Людзi: Дар мiру, ахвяру хвалы.
Сьвятар: Ласка Госпада нашага Iсуса Хрыста, любоў Бога Айца i супольнасьць Сьвятога Духа хай
будуць з усiмi вамi. (Бласлаўляе людзей)
Людзi: I з духам тваiм.
Сьвятар: Узьнiмем угору сэрцы нашыя.
Людзi: Мы ўзьнялi iх да Госпада.
Сьвятар: Падзякуем Госпаду.
Людзi: Годна i справядлiва ёсьць пакланяцца † Айцу,
i Сыну, i Сьвятому Духу, Тройцы адзiнасутнай i неразьдзельнай.

24

Сьвятар ціха: Годна i справядлiва Цябе ўсхваляць, Цябе бласлаўляць,
Цябе славіць, Табе дзякаваць на кожным месцы Твайго валадарства: бо
Ты Бог невыказны, неспасьцігальны, нябачны, недасяжны, які заўсёды
існуеш і застаешся той самы, Ты, і адзінародны Твой Сын, і Дух Твой
Сьвяты. Ты прывёў нас з нябыту да быцьця і, калі мы ўпалі, зноў падняў,
і не пераставаў рабіць усё, каб узьвесьці нас на неба і дараваць нам Тваё
будучае валадарства. Дзеля гэтага дзякуем Табе, і Твайму адзінароднаму
Сыну, і Духу Твайму Сьвятому, дзякуем за ўсе дабрадзействы вядомыя
і невядомыя, яўныя і тайныя, якімі Ты нас абдарыў. Дзякуем Табе і за
гэтую службу, якую Ты захацеў ласкава прыняць з нашых рук, хоць перад
Табою стаяць вялікія мноствы арханёлаў, безьліч анёлаў, херувімы і серафімы, шасьцікрылыя, шматвокія, якія, узьняўшыся высока на крылах,

Пераможную песьню пяюць, усклiкаючы,
прыпяваючы i кажучы:
уголас:

Дзе ёсьць звычай, людзі становяцца на калені

Людзi: Сьвяты, сьвяты, сьвяты Госпад сiл. Неба i
зямля поўныя хвалы Тваёй. Гасанна на вышынях.
Блаславёны Той, хто прыходзiць у iмя Гасподняе.
Гасанна на вышынях.
Сьвятар ціха: З гэтымі блаславёнымі сіламі, чалавекалюбны Ўладару, і мы ўсклікаем, кажучы: сьвяты і ўсесьвяты Ты, і адзінародны Твой
Сын, і Дух Твой Сьвяты; сьвяты і ўсесьвяты Ты, і вялікая хвала Твая:
Ты так палюбіў Твой сьвет, што Сына Твайго адзінароднага паслаў,
каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыцьцё вечнае. Ён,
прыйшоўшы і споўніўшы ўвесь провід дзеля нас, у ноч, у якую Яго выдалі — або хутчэй, калі Ён Сам аддаў Сябе за жыцьцё сьвету,— узяў
хлеб у Свае сьвятыя, усячыстыя і бязьвінныя рукі і, аддаўшы падзяку,
блаславіўшы, асьвяціўшы і разламаўшы яго, даў сьвятым Сваім вучням
і апосталам, кажучы:

БЯРЫЦЕ, ЕШЦЕ, ГЭТА ЦЕЛА МАЁ, ШТО
З А ВАС Л О М IЦЦ А Д Л Я АД П У ШЧ ЭН ЬНЯ
ГРАХОЎ. †
уголас:

Людзi: Амiн.
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Сьвятар ціха: Таксама чашу пасьля вячэры, кажучы:
ПIЦЕ З ЯЕ ЎСЕ, ГЭТА КРОЎ МАЯ НОВАГА ЗАПАВЕТУ, ШТО ЗА ВАС I ЗА МНОГIХ ПРАЛIВАЕЦЦА ДЛЯ АДПУШЧЭНЬНЯ ГРАХОЎ. †
уголас:

Людзi: Амiн.
Сьвятар ціха: Мы ж, памятаючы гэты збавенны запавет і ўсё, што
дзеля нас здарылася,— Крыж, пахаваньне, уваскрасеньне на трэці дзень,
узыход на неба, сядзеньне па правай руцэ, другое і слаўнае прыйсьце,
уголас:

прыносiм Табе Твае ад Тваiх дзеля ўсiх i за ўсё. †

Людзi: Цябе хвалiм, Цябе бласлаўляем, Табе дзякуем, Госпадзе, i молiмся Табе, Божа наш.
ЭПІКЛЕЗА

Сьвятар ціха: Яшчэ прыносім Табе гэтую духоўную і бяскроўную
службу і клічам, і просім, і молім Цябе: зышлі Духа Твайго Сьвятога на
нас і на гэтыя прынесеныя дары.

Дыякан ціха: Блаславі, ойча, сьвяты хлеб.
Сьвятар ціха: І ЗРАБІ ХЛЕБ ГЭТЫ СЬВЯТЫМ ЦЕЛАМ ХРЫСТА
ТВАЙГО.

Дыякан ціха: Амін. Блаславі, ойча, сьвятую чашу.
Сьвятар ціха: А ТОЕ, ШТО Ў ГЭТАЙ ЧАШЫ, СЬВЯТОЙ КРЫВЁЮ ХРЫСТА ТВАЙГО.

Дыякан ціха: Амін. Блаславі, ойча, абое.
Сьвятар ціха: ПЕРАМЯНІЎШЫ ІХ ДУХАМ ТВАІМ СЬВЯТЫМ.
Дыякан ціха: Амін, амін, амін.
Сьвятар ціха: Каб гэтыя Дары былі тым, хто іх прымае, для цьвярозасьці душы, для адпушчэньня грахоў, для ўдзелу ў супольнасьці Сьвятога
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Духа, для зьдзяйсьненьня валадарства нябеснага, для сьмеласьці набліжацца
да Цябе, а не на суд ці на асуджэньне.
Таксама прыносім Табе гэтую бяскроўную ахвяру за спачылых у веры
праайцоў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апосталаў, прапаведнікаў, мучанікаў, вызнаўцаў, посьнікаў і за ўсякую праведную душу, у веры памёрлую.

Асаблiва за найсьвятую, усячыстую, найблаславёную, слаўную Ўладарку нашу Багародзiцу
i заўсёды Дзеву Марыю.
Уголас:

Людзі ўстаюць

Людзi: Дастойна ёсьць сапраўды называць шчасьлiваю Цябе, Багародзiцу,* вечна блаславёную i
беззаганную Мацi Бога нашага.* Больш годную пашаны за херувiмаў* i без параўнаньня больш слаўную за серафiмаў,* што, захаваўшы дзявоцтва,
нарадзiла Бога-Слова,* iсную Багародзiцу, Цябе
мы ўзьвялiчваем.
Сьвятар ціха: За сьвятога прарока, прадвесьніка і Хрысьціцеля Яна;
за сьвятых, слаўных і годных пахвалы апосталаў, за сьвятога (сьвятую)[...], чыю памяць сёньня ўшаноўваем; і ўсіх сьвятых, малітвамі якіх
наведай нас, Божа.
Успомні таксама ўсіх памёрлых у надзеі ўваскрасеньня і жыцьця вечнага.
І супакой іх, дзе зьзяе сьвятло Твару Твайго.
Яшчэ молімся Табе, Госпадзе, успомні ўсіх прававерных біскупаў, якія
праўдзіва навучаюць нас словам Тваёй праўды; пачэсных сьвятароў,
дыяканаў у Хрысьце і ўсё духавенства.
Таксама прыносім Табе гэтую духоўную службу за ўвесь сьвет; за сьвятую, паўсюдную і апостальскую Царкву; за тых, што вядуць чыстае і
бездакорнае жыцьцё; за наш народ; за належныя ўлады гэтай краіны:
дай ім, Госпадзе, спакойнае ўладараньне, каб і мы пад іхняй аховаю
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маглі пражыць наша жыцьцё ціха і спакойна, з усякай набожнасьцю і ў
чысьціні.

Насамперш успомнi, Госпадзе, Сьвятога Айца
нашага, сусьветнага бiскупа Яна Паўла Папу Рымскага і дастойнага архібіскупа нашага кардынала
Ахiлеса. Захавай iх для сьвятых Тваiх цэркваў у
супакоi, цэласьцi, добрай славе, здароўi і даўгалецьцi, каб яны маглi верна навучаць нас словам Тваёй
праўды.
Уголас:

Людзi: I ўсiх i ўсё.
Сьвятар ціха: Успомні, Госпадзе, горад (вёску), у якім (якой) мы
жывём, усякі горад і краіну, і ўсіх, што з вераю жывуць у іх. Успомні,
Госпадзе, падарожнікаў па моры, зямлі і ў паветры, хворых, тых, што
церпяць, зьняволеных і пашлі ім збаўленьне. Успомні, Госпадзе, тых,
што прыносяць дары для сьвятых Тваіх цэркваў, робяць дабро, памятаюць пра ўбогіх, і на ўсіх іх пашлі Твае міласьці.

I дай нам адзiнымi вуснамi i адзiным сэрцам
славiць i выхваляць Тваё пачэснае i велiчнае iмя,
†Айца, i Сына, i Сьвятога Духа, цяпер i заўсёды, i
на вякi вякоў.
Уголас:

Людзi: Амiн.
Сьвятар: I хай будуць мiласьцi вялiкага Бога i Збаўцы нашага Iсуса Хрыста з усiмi вамi. (Бласлаўляе людзей)
Людзi: I з духам тваiм.
ЛІТАНІЯ ПРОСЬБАЎ

Людзi могуць сесьцi

Дыякан: Успомнiўшы ўсiх сьвятых, яшчэ i яшчэ ў
супакоi Госпаду памолiмся.
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Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся. (Так і пасьля наступных
просьбаў)
Дыякан: За прынесеныя i асьвячаныя пачэсныя
дары, Госпаду памолiмся.
 Каб чалавекалюбны Бог наш, прыняўшы iх на
Свой сьвяты, нябесны i духоўны ахвярнiк, як адмысловую духмянасьць духоўную, паслаў нам узамен
Сваю Боскую ласку i дар Сьвятога Духа, памолiмся.
 Каб нам выбавiцца ад усякага гневу, суму i недастатку, Госпаду памолiмся.
 Заступiся, зжалься, збаў i сьцеражы нас, Божа,
ласкаю Тваёю.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся.
Дыякан: Каб увесь гэты дзень быў дасканалы, сьвяты, мiрны i бязгрэшны, у Госпада просiм.
Людзi: Дай нам, Госпадзе. (Так і пасьля наступных
просьбаў)
Дыякан: Анёла спакою, вернага настаўнiка, апекуна
душ i целаў нашых у Госпада просiм.
 Прабачэньня i адпушчэньня грахоў i правiнаў нашых
у Госпада просiм.
 Усяго, што добрае i карыснае для душ нашых, i супакою для сьвету ў Госпада просiм.
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 Каб далейшы цяг жыцьця нашага ў супакоi i
пакаяньнi правесьцi, у Госпада просiм.
 Хрысьцiянскага канца жыцьця нашага, бязбольнага, бездакорнага, спакойнага i добрага адказу на
страшным судзе Хрыстовым просiм.
 Папрасiўшы адзiнства веры i супольнасьцi Духа
Сьвятога, самi сябе, i адзiн аднаго, i ўсё жыцьцё
наша Хрысту Богу аддайма.
Людзi: Табе, Госпадзе.
Людзi ўстаюць

Сьвятар ціха: Табе ахвяруем жыцьцё наша і надзею, чалавекалюбны
Ўладару, і просім, і молім Цябе, і клічам: зрабі нас дастойнымі прыняць Твае
нябесныя і страшныя Тайны з гэтага сьвятога і духоўнага стала з чыстым
сумленьнем — для адпушчэньня грахоў, для дараваньня правінаў, для ўдзелу
ў супольнасьці Сьвятога Духа, для атрыманьня валадарства нябеснага, для
сьмеласьці набліжацца да Цябе, а не на суд ці на асуджэньне.

I зрабi нас дастойнымi, Уладару, з поўным даверам i без асуджэньня сьмець зьвяртацца да Цябе,
Бога нябеснага, як да Айца, i казаць:
Уголас:

Людзi: Чытаюць або сьпяваюць “Ойча наш”:
Ойча наш, каторы ёсьць у небе,*
сьвяцiся iмя Тваё,* прыйдзi валадарства Тваё,*
будзь воля Твая,* як у небе так i на зямлi.*
Хлеба нашага штодзённага дай нам сёньня.*
I адпусьцi нам грахi нашы,*
як i мы адпускаем вiнаватым нашым.*
I ня ўводзь нас у спакусу,*
але збаў нас ад злога.
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Сьвятар: Бо Тваё валадарства, i сiла, i слава, † Айца,
i Сына, i Сьвятога Духа, цяпер i заўсёды, i на вякi
вякоў.
Людзi: Амiн.
Сьвятар: Мiр усiм.

(Бласлаўляе людзей)

Людзi: I твайму духу.
Дыякан: Галовы вашы Госпаду схiлiце.
Людзі схіляюць галовы

Людзi: Табе, Госпадзе.
Сьвятар ціха: Дзякуем Табе, нябачны Ўладару, што Тваёй бязьмежнай сілаю ўсё стварыў і ў безьлічы міласэрнасьці Тваёй прывёў усё з нябыту да быцьця. Глянь, Госпадзе, з нябёсаў на тых, што схілілі галовы
свае перад Табою, бо яны не схілілі іх перад целам і крывёю, але перад
Табою, усемагутным Богам. Дык вось, Уладару, прынесеныя тут дары
ўсім пароўну раздай, кожнаму паводле патрэбы: будзь з падарожнікамі
па моры, зямлі і ў паветры, ацалі хворых, Лекару душ і целаў.

Ласкаю, мiласэрнасьцю i чалавекалюбствам
адзiнароднага Сына Твайго, з якiм блаславёны Ты
i Твой усесьвяты, добры i жыватворчы Дух, † цяпер i заўсёды, i на вякi вякоў.
Уголас:

Людзi: Амiн.
Сьвятар ціха: Госпадзе Ісусе Хрысьце, Божа наш, што сядзіш з Айцом
на вышынях і тут з намі нябачна прабываеш, глянь з Твайго сьвятога
жыльля і з пасаду славы валадарства Твайго, і прыйдзі асьвяціць нас. І
будзь ласкавы даць нам магутнай Тваёй рукою Тваё ўсячыстае Цела і
пачэсную Кроў, а праз нас усім людзям.
Божа, будзь спагадлівы да мяне, грэшнага, і зьмілуйся нада мною.
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Дыякан: Будзьма ўважлiвыя.
Дзе ёсьць звычай, людзi становяцца на каленi

Сьвятар: Сьвятыя рэчы для сьвятых.
Людзi: Адзiн сьвяты, адзiн Госпад Iсус Хрыстос на
славу Бога Айца. Амiн.
Сьпяваюць прычасьнiк:

У нядзелю: Хвалiце Госпада з нябёсаў, хвалiце Яго на
вышынях. Алiлуя, алiлуя, алiлуя.
Сьвятар раздрабляе Агнец і прымае сьв. Прычасьце
разам з дыяканам. У гэты час вернікі моляцца

Веру, Госпадзе, i вызнаю,* што Ты сапраўды Хрыстос, Сын Бога жывога,* што прыйшоў на сьвет
збавiць грэшнiкаў,* сярод якiх я самы першы.* Веру
таксама,* што гэта сапраўды Тваё сьвятое Цела i
пачэсная Кроў.* Малюся Табе:* зжалься нада мною*
i даруй мне мае правiны* вольныя i мiжвольныя,* якiя
я зрабiў словам i ўчынкам,* сьвядома i несьвядома.*
I дай мне без асуджэньня прыняць Твае сьвятыя Тайны* для адпушчэньня грахоў i жыцьця вечнага.*
Зрабi мяне сёньня, Сыне Божы,* удзельнiкам Тваёй
Тайнай вячэры;* я ня здраджу ворагам Тваiм тайны,* i ня дам пацалунку, як Юда,* але, як разбойнiк,
вызнаю Цябе:* успомнi мяне, Госпадзе, у Тваiм валадарстве.*
Няхай прыняцьце сьвятых Тваiх Тайнаў* будзе мне не
на суд цi асуджэньне,* але для азцаленьня душы i цела.
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ПРЫЧАСЬЦЕ ВЕРНІКАЎ

Дыякан: Са страхам Божым, вераю i любоўю
падыходзьце.
Людзi: Блаславёны той, хто прыходзiць у iмя Гасподняе. Госпад — Бог, i Ён зьявiўся нам.
Сьвятар прычашчае вернікаў, якія, скрыжаваўшы рукi,
чакаюць прыняцьця сьвятых Тайнаў:

Сьвятар: Слуга Божы (Божая) [...] прымае сьвятое
Цела i пачэсную Кроў Госпада, i Бога, i Збаўцы
нашага Iсуса Хрыста для адпушчэньня грахоў i
жыцьця вечнага.
Людзi: Падчас сьв. Прычасьця сьпяваюць:
Цела Хрыстова прымiце, пакаштуйце крынiцы
несьмяротнасьцi. Алiлуя, алiлуя, алiлуя.
Таксама могуць сьпяваць iншыя набожныя песьнi

Сьвятар

ціха: Дакрануўшыся да вашых вуснаў, яно адыме вашыя
бясчынствы і ачысьціць грахі.
Уголас (бласлаўляе людзей):

Збаў, Божа, людзей Тваiх i

блаславi набытак Твой.
Людзi: Мы бачылi праўдзiвае сьвятло, прынялi Духа
нябеснага, знайшлi веру праўдзiвую, пакланяемся
неразьдзельнай Тройцы, бо Яна нас збавiла.
Сьвятар ціха кажа тройчы: Узьнясіся на нябёсы, Божа, і хай па ўсёй
зямлі разыйдзецца слава Твая.
Блаславёны Бог наш.
Уголас:

Цяпер i заўсёды, i на вякі вякоў. †
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Людзi: Амiн.* Хай нашы вусны будуць поўныя
хва лы Тваёй, Го спад зе,* каб нам пяяць славу
Тваю,* бо Ты зрабiў нас дастойнымi быць удзельнiкамi сьвятых Тваiх,* Боскiх,* несьмяротных i
жыватворчых тайнаў.* Захавай нас у Тваёй
сьвятасьцi,* каб нам увесь дзень навучацца Тваёй
справядлiвасьцi.* Алiлуя, алiлуя, алiлуя.
ЛІТАНІЯ ПАДЗЯКІ

Людзі ўстаюць

Дыякан: Устаньце! Атрымаўшы Боскiя, сьвятыя,
усячыстыя, несьмяротныя, нябесныя i жыватворчыя, страшныя Хрыстовыя тайны, дастойна падзякуем Госпаду.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся.
Дыякан: Заступiся, зжалься, збаў i сьцеражы нас,
Божа, ласкаю Тваёю.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся.
Дыякан: Папрасiўшы, каб гэты ўвесь дзень быў дасканалы, сьвяты, мiрны i бязгрэшны, самi сябе, i адзiн
аднаго, i ўсё жыцьцё наша Хрысту Богу аддайма.
Людзi: Табе, Госпадзе.
Сьвятар ціха: Дзякуем табе, чалавекалюбны Ўладару, Дабрадзею душ
і целаў нашых, што Ты сёньня зрабіў нас дастойнымі быць удзельнікамі
Тваіх нябесных і несьмяротных тайнаў. Зрабі простым наш шлях, умацуй
нас усіх у страху Тваім, захавай наша жыцьцё, кіруй нашымі крокамі,
малітвамі і заступніцтвам усяслаўнае Багародзіцы і заўсёды Дзевы Марыі
і ўсіх сьвятых.
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Бо Ты асьвячэньне наша, i Табе славу аддаем,
† Айцу, i Сыну, i Сьвятому Духу, цяпер i заўсёды, i
на вякi вякоў.
Уголас:

Людзi: Амiн.
Сьвятар: Пойдзем з мiрам.
Людзi: У iмя Гасподняе.
Дыякан: Госпаду памолiмся.
Людзi: Госпадзе, зьмiлуйся.
Сьвятар: Госпадзе, якi бласлаўляеш тых, што бласлаўляюць Цябе i асьвячаеш тых, што ўскладаюць
на Цябе надзею, збаў людзей Тваiх i блаславi набытак Твой; захавай у цэласьцi Царкву Тваю i асьвяцi
тых, што любяць красу дому Твайго. Ты iх услаў
Тваёю Боскаю сiлаю i не пакiнь нас, якiя спадзяемся
на Цябе. Даруй спакой усяму сьвету, цэрквам Тваiм,
нашаму беларускаму народу, належным уладам
нашым i ўсiм людзям Тваiм. Бо ўсякае добрае дарэньне i дар дасканалы зыходзяць згары ад Цябе,
Айца сьвятла, i мы Табе славу, падзяку i пакланеньне аддаем, † Айцу, i Сыну, i Сьвятому Духу, цяпер i
заўсёды, i на вякi вякоў.
Людзi: Амiн. Хай будзе iмя Гасподняе блаславёнае
цяпер i давеку. (Тройчы)
Сьвятар (бласлаўляе людзей): Блаславеньне Гасподняе
хай будзе на вас, ласкаю Яго i чалавекалюбствам
на ўсе часы, цяпер i заўсёды, i на вякi вякоў.
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Людзi: Амiн.
Сьвятар: Слава Табе, Хрысьце Божа, надзея наша,
слава Табе.
Людзi: Слава † Айцу, i Сыну i Сьвятому Духу, цяпер
i заўсёды, i на вякi вякоў. Амiн. Госпадзе, зьмiлуйся;
Госпадзе, зьмiлуйся; Госпадзе, зьмiлуйся. Ойча,
блаславi.
Сьвятар: Хрыстос, праўдзiвы Бог наш, якi ўваскрос
з мёртвых, малiтвамi ўсячыстае Свае Мацi, сьвятых
слаўных i годных пахвалы апосталаў; мiж сьвятымi
айца нашага Яна Залатавуснага, архібiскупа Канстанцінопальскага; сьвятога [імя сьвятога патрона
царквы], сьвятога [імя сьвятога, чыя памяць адзначаецца ў гэты дзень], сьвятых слаўных i роўных апосталам настаўнiкаў славянскiх Кiрылы i Мятода;
мiж сьвятымi айца нашага Кiрылы, бiскупа Тураўскага; сьвятое мацi нашае Еўфрасiньнi Полацкае,
асьветнiцы Беларусi; сьвятога мучаніка Язафата,
архібіскупа Полацкага i ўсiх сьвятых заступнiкаў
беларускага народу; сьвятых i праведных богаайцоў
Якiма i Ганны i ўсiх сьвятых, хай зьмiлуецца над
намi i збавiць нас, бо Ён добры i Чалавекалюбца.
Людзi: Амiн.
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МАЛІТВЫ
ПАСЬЛЯ СЬВЯТОГА

ПРЫЧАСЬЦЯ

Слава Табе, Божа. Слава Табе, Божа.
Слава Табе, Божа.

МАЛІТВА

ПАДЗЯКІ

Дзякую Табе, Госпадзе Божа мой,* што Ты не адкiнуў мяне, грэшнага,* але палічыў вартым быць
удзельнiкам Тваiх сьвятасьцяў.* Дзякую Табе,* што
Ты ўдастоiў мяне прыняць Твае сьвятыя Дары.* Але,
чалавекалюбны Ўладару,* што дзеля нас памёр i
ўваскрос,* i дараваў нам гэтыя страшныя і жыцьцядайныя Тайны* для дабра i асьвячэньня душ i
целаў,* дай, каб яны былi i мне для ацаленьня душы
i цела,* для прагнаньня ўсялякага супрацiўнiка,*
для прасьвятленьня вачэй сэрца майго,* для супакою душэўных маiх сiлаў,* для веры непахiснай,*
для шчырай любовi,* для спаўненьня мудрасьцi,*
для захаваньня Тваiх запаветаў,* для павялiчаньня
Тваёй Боскай ласкi* i для асягненьня валадарства
Твайго.* Каб я,* захаваны iмi ў Тваёй сьвятасьцi,*
заўсёды памятаў на Тваю ласку* i жыў ужо не для
сябе,* але для Цябе,* нашага Ўладара i Дабрачынца;* i, закончыўшы гэтае жыцьцё ў надзеi жыцьця
вечнага,* дасягнуў непрамiнальнага супакою,* дзе
няспынна чутны голас сьвятых* i пануе вечная радасьць тых,* што сузіраюць невыказную красу аблічча Твайго.* Бо Ты сапраўднае жаданьне i невыказная радасьць тых, што любяць Цябе,* Хрысьце
Божа,* i Табе ўсё стварэньне пяе славу праз усе
вякi.* Амiн.
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МАЛІТВА

СЬВ.

ВАСІЛЯ ВЯЛІКАГА

Уладару Хрысьце Божа,* Цару вякоў i Творча ўсяго,* дзякую Табе за ўсе дабрадзействы,* якiмi Ты
мяне абдарыў,* i за прыняцьце сьвятых Тваiх i жыватворчых Тайнаў.* Прашу Цябе, добры Чалавекалюбча,* захавай мяне пад Тваiм покрывам* у цені
крылаў Тваiх* i даруй мне чыстае сумленьне,* каб
я да канца жыцьця майго* быў варты прымаць Твае
сьвятыя дары* для адпушчэньня грахоў i жыцьця
вечнага.* Бо Ты — Хлеб жыцьця,* Крынiца сьвятасьцi* i Падаўца ўсяго добрага,* i Табе славу аддаем,* разам з Айцом i Сьвятым Духам,* цяпер, i
заўсёды,* i на вякi вякоў.* Амiн.

МАЛІТВА СЫМОНА МЭТАФРАСТА
Творча мой,* якi даў мне дабравольна на спажыву
Тваё Цела,* Ты — агонь, што палiць нягодных.*
Не апалi мяне,* але ўвайдзi ўва ўсе суставы цела
майго i ў сэрца,* спалi церне маiх правiнаў,* ачысьцi
душу i асьвяцi думкi.* Умацуй мяне ўсяго,* прасьвятлi пяць пачуцьцяў маiх* i напоўнi мяне Тваiм
страхам.* Заўсёды пакрывай i ахоўвай мяне* ад усiх
дзеяньняў i словаў душагубных.* Ачысьцi, абмый i
асьвяцi мяне;* накiруй мяне на праўдзiвы шлях,*
дай мне разуменьне i прасьвятленьне.* Учынi мяне
жыльлём адзiнага Духа, а не жыльлём граху:* хай
уцякае ад мяне, як ад Твайго дому,* якiм я стаўся
праз прычасьце,* усякi злыдзень* i ўсякае грэшнае
пажаданьне.* Клiчу на дапамогу ўсiх сьвятых
Тваiх,* анёлаў,* Прадвесьнiка Твайго,* мудрых
апосталаў* i асаблiва Тваю беззаганную Мацi.* Ты
ж, добрасардэчны Хрысьце мой,* прымi iхнiя
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малiтвы* i ўчынi слугу Твайго сынам сьвятла.* Бо
Ты,* адзiны Добры,*— асьвячэньне i сьвятло душаў нашых,* i Табе, як нашаму Богу i Ўладару,*
славу аддаем* праз усе днi.

IНШАЯ

МАЛІТВА

Госпадзе Iсусе Хрысьце,* Божа наш,* хай Тваё сьвятое Цела* будзе мне на жыцьцё вечнае* i Твая пачэсная Кроў* на адпушчэньне грахоў.* Хай гэтая вось
падзяка* будзе мне на радасьць,* здароўе* i пацеху.* А ў дзень страшнага Твайго другога прыйсьця* зрабi мяне, грэшнага,* годным стаць праваруч
славы Тваёй,* малiтвамi ўсячыстае Твае Мацi* i ўсiх
сьвятых.

ДА

МАЛІТВА
НАЙСЬВЯЦЕЙШАЙ БАГАРОДЗІЦЫ

Найсьвятая Ўладарка Багародзiца,* сьвятло маёй
пацямнелай душы,* надзея,* покрыва,* ахова,* пацеха i радасьць мая:* дзякую Табе, што Ты дазволiла мне, нягоднаму,* прыняць усячыстае Цела i
пачэсную Кроў Сына Твайго.* Ты, што нарадзiла
Праўдзiвае Сьвятло,* прасьвятлi духоўныя вочы
сэрца майго!* Ты, што нарадзiла Крынiцу несьмяротнасьцi,* ажывi мяне, амярцьвелага праз грэх!*
Мiласэрнага Бога мiласэрная Мацi,* зьмiлуйся нада
мною* i дай мне жаль i скруху сардэчную,* пакорнасьць у думках маiх* i вызваленьне ад палону
благiх намераў.* I зрабi мяне дастойным да апошняй
хвiлiны жыцьця майго* без асуджэньня прымаць
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сьвятыя i ўсячыстыя Тайны* для ацаленьня душы і
цела.* Дай мне таксама сьлёзы каяньня і вызнаньня,* каб я мог узьвялiчваць i славiць Цябе праз усе
днi жыцьця майго,* бо Ты блаславёная i праслаўленая на ўсе вякi.* Амiн.

МАЛІТВА СЬВЯТОГА АЙЦА
ЯНА ПАЎЛА II НА ЧАС СЬВЯТКАВАНЬНЯ
ВЯЛІКАГА ЮБІЛЕЮ 2000 ГОДУ

Б

удзь блаславёны, Ойча,
бо Ты ў Сваёй бясконцай любові
даў нам Сына Свайго Адзінароднага,
які праз Сьвятога Духа прыняў цела
ў беззаганным лоне Дзевы Марыі
і дзьве тысячы гадоў таму
нарадзіўся ў Віфлееме.
Ён стаўся нашым спадарожнікам
і надаў новы сэнс гісторыі,
якая ёсьць сумесным вандраваньнем
пасярод цяжкасьцяў і цярпеньняў,
дарогаю вернасьці і любові
да новага неба і новай зямлі,
у якіх Ты, перамогшы сьмерць,
будзеш усім ва ўсіх.
Табе слава і пашана, Усесьвятая Тройца,
Адзіны і Найвышэйшы Божа!
З Тваёй ласкі, Ойча,
Юбілейны Год няхай стане
часам глыбокага пакаяньня
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і радаснага вяртаньня да Цябе;
няхай будзе часам
узаемнага паяднаньня людзей
і ўсталяваньня згоды паміж народамі;
часам, у якім мячы
будуць перакаваныя на аралы,
змоўкне зброя
і ўзьнясецца сьпеў супакою.
Дай нам, Ойча,
каб мы пражылі Юбілейны Год,
ідучы з пакораю за голасам Духа Сьвятога,
верна йшлі сьледам за Хрыстом,
нястомна слухаючы слова Божае
і прыступаючы да крыніцаў ласкі.
Табе слава і пашана, Усесьвятая Тройца,
Адзіны і Найвышэйшы Божа!
Моцаю Свайго Духа
дапамагай, Ойча, Царкве
ў справе новай евангелізацыі
і кіруй нашымі крокамі на дарогах сьвету,
каб мы абвяшчалі Хрыста сваім жыцьцём,
ідучы шляхам нашай зямной пілігрымкі
ў Горад сьвятла.
Няхай вучні Ісуса адорваюць любоўю
бедных і прыгнечаных;
няхай будуць салідарныя з тымі,
хто церпіць нястачу,
ды шчодрыя ў справах міласэрнасьці;
няхай будуць спагадлівыя да братоў,
каб самі маглі спазнаць
Тваю спагадлівасьць і прабачэньне.
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Табе слава і пашана, Усесьвятая Тройца,
Адзіны і Найвышэйшы Божа!
Дазволь, Ойча,
каб вучні Сына Твайго,
ачысьціўшы памяць
і прызнаўшы ўласныя правіны,
сталіся адно, каб сьвет увераваў.
Няхай разьвіваецца дыялог
паміж вызнаўцамі вялікіх рэлігіяў
і няхай усе людзі з радасьцю адкрыюць,
што яны — дзеці Твае.
Няхай з мальбою Марыі, Маці народаў,
злучацца малітвы апосталаў
і хрысьціянскіх мучанікаў,
праведнікаў усіх народаў зямлі і ўсіх часоў,
каб Сьвяты Год быў для кожнага чалавека
і для ўсёй Царквы
крыніцаю новай надзеі
і радасьці ў Духу Сьвятым.
Табе слава і пашана, Усесьвятая Тройца,
Адзіны і Найвышэйшы Божа!
Табе, Ойча ўсемагутны,—
пачатак сусьвету і чалавека —
праз Хрыста, Бога Жывога,
Уладара часу і гісторыі,
у Духу, які ўсё асьвячае,
слава, пашана і праслаўленьне —
сёньня і на вякі вякоў. Амін.

“МАГУТНЫ БОЖА”
Магутны Божа! Уладар сусьветаў,
Вялiкiх сонцаў i сэрц малых!
Над Беларусяй, цiхай i ветлай,
Рассып праменьнi свае хвалы.
Дай спор у працы штодзённай, шэрай,
На лусту хлеба, на родны край,
Павагу, сiлу i велiч веры
У нашу праўду, у прышласьць — дай!
Дай урадлiвасьць жытнёвым нiвам,
Учынкам нашым пашлi ўмалот!
Зрабi свабоднай, зрабi шчасьлiвай
Краiну нашу i наш народ!
Зрабi магутнай, зрабi шчасьлiвай
Краiну нашу i наш народ!
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