Boskaja Liturgija
miž śviatymi ajca našaha
Jana Załatavusnaha
Dla viernikaú

- 2 УДК 293
ББК 86.375

Pierakład na biełaruskuju movu
a. Alaksandra Nadsana

Boskaja Liturgija miž śviatymi ajca našaha Jana Załatavusnaha: Dla
viernikaú.— Bieraście: Redakcyja gazety “CARKVA”, 2002.— 44 s.
Źmieščany ú hetym vydańni tekst Boskaj Liturgii śv. Jana Załatavusnaha prystasavany najpierš dla
patrebaú viernikaú, jakija prahnuć bližej paznać malitoúnaje žyćcio Biełaruskaj Hreka-Katalickaj
Carkvy. Vyklučna dla zručnaści viernikaú niekatoryja malitvy śviatara i dyjakana u hetym vydańni
apuščany. Układańnie i kamientary — redakcyi gazety “CARKVA”. Tekst liturgii padajecca na
biełaruskaj łacincy, bo jana bolš zvykłaja dla našych siabroú pa-za miežami Biełarusi.

© Redakcyja gazety “CARKVA”, 2002

- 3 Bi eł a r u sk a ja

Hr ek a - K a t a l i ck a ja

Boskaja Liturgija
miž śviatymi ajca našaha
Jana Załatavusnaha
Dla viernikaú

Bieraście
Redakcyja gazety “CARKVA”
2002

C a r k va

- 4 -

Boskaja Liturgija
miž śviatymi ajca našaha
Jana Załatavusnaha
I. LIT URGIJA SŁ OVA

Dyjakan: Błasłavi, ojča.
Śviatar: Błasłavionaje vaładarstva † Ajca, i Syna, i
Śviatoha Ducha, ciapier i zaúsiody, i na viaki viakoú.
Ludzi: Amin.
VIALIKAJA LITANIJA

Ludzi mohuć sieści

Dyjakan*: U supakoi Hospadu pamolimsia.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia. (Tak i paśla nastupnych
prośbaú)
Dyjakan: Za supakoj z vyšyniaú i zbaúleńnie duš našych,
Hospadu pamolimsia.
 Za supakoj na úsim śviecie, dobry stan śviatych Božych
cerkvaú i źjadnańnie úsich, Hospadu pamolimsia.
 Za hetuju śviatuju carkvu i tych, što z vieraju, pašanaju i
stracham Božym uvachodziać u jaje, Hospadu pamolimsia.
 Za Śviatoha Ajca našaha suśvietnaha biskupa (...) Papu
Rymskaha, dastojnaha archibiskupa našaha (...),
[najvialebnaha ajca našaha archimandryta Siarhieja],
† Hety znak aznačaje, što vierniki robiać znak kryža
* Kali niama dyjakana, jahonyja słovy havoryć śviatar
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pačesnych śviataroú, dyjakanaú u Chryście, usio
duchavienstva i ludziej, Hospadu pamolimsia.
 Za úrad, naležnyja úłady i úsich, što ścierahuć cełaść i
spakoj hetaje krainy, Hospadu pamolimsia.
 Za Boham ścieražonuju krainu našu Biełaruś i úvieś
biełaruski narod, za stojkaść u viery, mužnaść u vyprabavańniach i viernaść svajmu narodu úsich nas, Hospadu
pamolimsia.
 Za hety horad (hetuju viosku), za úsie harady i krainy, i
za viernych ludziej, što žyvuć u ich, Hospadu pamolimsia.
 Za dobraje nadvorje, bahaty úradžaj pładoú ziamnych i
za časy spakojnyja, Hospadu pamolimsia.
 Za padarožnikaú pa mory, ziamli i ú pavietry, za niadužych, tych, što cierpiać, za źniavolenych i zbaúleńnie ich,
Hospadu pamolimsia.
Kali jość uspaminańnie pamiorłych, na hetym miescy
mohuć być admysłovyja prośby

 Kab nam vybavicca ad usiakaha hnievu, sumu i
niedastatku, Hospadu pamolimsia.
 Zastupisia, zžalsia, zbaú i ścieražy nas, Boža, łaskaju
Tvajoju.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia.
Dyjakan: Uspamianuúšy najśviatuju, usiačystuju,
najbłasłavionuju, słaúnuju Úładarku našu Baharodzicu i
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zaúsiody Dzievu Maryju i úsich śviatych, sami siabie, i
adzin adnaho, i úsio žyćcio naša Chrystu Bohu addajma.
Ludzi: Tabie, Hospadzie.
Śviatar cicha: Hospadzie Boža naš, moc Tvaja nievykaznaja, słava Tvaja
nievymiernaja, miłasernaść Tvaja biaźmiežnaja, čałaviekalubstva Tvajo
nievymoúnaje: u dabryni Tvajoj hlań, Uładaru, na nas i na hetuju śviatuju carkvu,
i daruj nam i tym, što molacca razam z nami, bahaćcie Tvajoj łaski i spahady.

Bo Tabie naležycca úsiakaja słava, pašana i
pakłanieńnie, † Ajcu, i Synu, i Śviatomu Duchu, ciapier i
zaúsiody, i na viaki viakoú.
Uhołas:

Ludzi: Amin.
PIERŠY ANTYFON

U niadzieli zvyčajna
śpiavajuć nastupny
(Velikodny) antyfon
(Ps 65):

U budzionnyja dni
śpiavajecca nastupny
antyfon (Ps 91):

Čytalnik: Śpiavajcie Hospadu, usia ziamla! Słaúcie
ú pieśniach imia Jaho, addajcie chvału vieličy Jaho.

Čytalnik: Dobra jość słavić
Hospada i piajać chvału
imiu Tvajmu, Usiavyšni.

Ludzi: Malitvami Baharodzicy, Zbavicielu, zbaú nas.
Čytalnik: Skažycie Ho- Čytalnik: Abviaščać raspadu: jakija cudoúnyja nicaj miłasernaść Tvaju, i
tvory Tvaje! Dziela vieličy praúdu Tvaju únočy.
mahutnaści Tvajoj dryžać
pierad Taboju vorahi Tvaje.
Ludzi: Malitvami Baharodzicy, Zbavicielu, zbaú nas.
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Čytalnik: Usia ziamla chaj Čytalnik: Bo Hospad Boh
pakłaniajecca Tabie i piaje naš spraviadlivy, i niama
Tabie, chaj słavić u pieśniach niapraviednaści ú Im.
imia Tvajo, Usiavyšni!
Ludzi: Malitvami Baharodzicy, Zbavicielu, zbaú nas.
Čytalnik: Słava † Ajcu, i Synu, i Śviatomu Duchu, ciapier
i zaúsiody, i na viaki viakoú. Amin.
Ludzi: Malitvami Baharodzicy, Zbavicielu, zbaú nas.

Ò

Dzie jość zvyčaj, u niadzieli, a taksama ú suboty
i na vialikija śviaty (aprača Haspodnich)
možna śpiavać inšy antyfon (Ps 102):

[Błasłavi, duša maja, Hospada: błasłaviony Ty, Hospadzie.
Błasłavi, duša maja, Hospada, i úsio nutro majo chaj słavić
imia śviatoje Jaho.
Błasłavi, duša maja, Hospada i nie zabyvaj usich dabradziejstvaú Jaho.
Jon ačyščaje úsie biasčynstvy Tvaje i azdaraúlaje úsie
niemačy Tvaje.
Ščodry Boh i miłaserny, doúhaciarplivy i bahaty na łasku.
Błasłavi, duša maja, Hospada, i úsio nutro majo chaj słavić
imia śviatoje Jaho.
Błasłaviony Ty, Hospadzie].

Ò

- 8 -

Dyjakan: Jašče i jašče ú supakoi Hospadu pamolimsia.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia.
Dyjakan: Zastupisia, zžalsia, zbaú i ścieražy nas, Boža,
łaskaju Tvajoju.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia.
Dyjakan: Uspamianuúšy najśviatuju, usiačystuju,
najbłasłavionuju, słaúnuju Úładarku našu Baharodzicu i
zaúsiody Dzievu Maryju i úsich śviatych, sami siabie, i
adzin adnaho, i úsio žyćcio naša Chrystu Bohu addajma.
Ludzi: Tabie, Hospadzie.
Śviatar cicha: Hospadzie, Boža naš, zbaú ludziej Tvaich i błasłavi nabytak Tvoj,
zachavaj u cełaści Carkvu Tvaju, aśviaci tych, što lubiać krasu domu Tvajho: Ty
ich úsłaú Tvajoju Boskaju siłaju i nie pakiń nas, jakija spadziajemsia na Ciabie.

Bo Tvaja jość dziaržava i Tvajo vaładarstva, i siła,
i słava, † Ajca, i Syna, i Śviatoha Ducha, ciapier i zaúsiody,
i na viaki viakoú.
Uhołas:

Ludzi: Amin.
DRUHI ANTYFON

U niadzieli śpiavajuć
nastupny antyfon
(Ps 66):

Antyfon
u budzionnyja dni
(Ps 92):

Čytalnik: Boža, budź
łaskavy da nas i błasłavi
nas: praśviatli nas źziańniem tvaru Tvajho i źmiłujsia nad nami.

Čytalnik: Hospad panuje,
Jon apranuúsia ú krasu,
apranuúsia Hospad u siłu i
padpierazaúsia.
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Ludzi: Synie Božy, što úvaskros z miortvych, zbaú nas,
jakija piajom Tabie: Aliłuja.

Ludzi: Malitvami śviatych
Tvaich, Zbavicielu, zbaú
nas.

Čytalnik: Kab my mahli
paznać na ziamli šlach Tvoj,
siarod ludziej usich zbaúleńnie Tvajo.

Čytalnik: Jon umacavaú
suśviet, što nie zvaruchniecca.

Ludzi: Synie Božy, što úvaskros z miortvych, zbaú nas,
jakija piajom Tabie: Aliłuja.

Ludzi: Malitvami śviatych
Tvaich, Zbavicielu, zbaú
nas.

Čytalnik: Chaj słaviać Ciabie, Boža, usie narody, chaj
słaviać Ciabie úsie ludzi.

Čytalnik: Śviedčańni Tvaje
praúdzivyja; śviataść naležycca domu Tvajmu, Hospadzie, praz usie dni.

Ludzi: Synie Božy, što úvaskros z miortvych, zbaú nas,
jakija piajom Tabie: Aliłuja.

Ludzi: Malitvami śviatych
Tvaich, Zbavicielu, zbaú
nas.

Ò

Dzie jość zvyčaj, u niadzieli i śviaty
možna śpiavać inšy antyfon (Ps 145):

[Chvałi, duša maja, Hospada. Praz usio žyćcio majo budu
chvałić Hospada, budu ú pieśniach słavić Boha majho,
pakul budu žyć].

Ò
Ludzi ústajuć

Čytalnik: Słava † Ajcu, i Synu, i Śviatomu Duchu, ciapier
i zaúsiody, i na viaki viakoú. Amin.
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Ludzi: Adzinarodny Synie i Słova Boha,* Ty, Nieśmiarotny,* dziela našaha zbaúleńnia zachacieú pryniać cieła*
ad śviatoje Baharodzicy i zaúsiody Dzievy Maryi* i, nie
zaznaúšy źmieny, staúsia čałaviekam;* Ty byú ukryžavany,
Chryście Boža,* śmierciu źniščyúšy śmierć.* Budučy
adnym sa Śviatoj Trojcy,* roúnym słavaju Ajcu i Śviatomu
Duchu,* zbaú nas.
Ludzi mohuć sieści

Dyjakan: Jašče i jašče ú supakoi Hospadu pamolimsia.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia.
Dyjakan: Zastupisia, zžalsia, zbaú i ścieražy nas, Boža,
łaskaju Tvajoju.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia.
Dyjakan: Uspamianuúšy najśviatuju, usiačystuju,
najbłasłavionuju, słaúnuju Úładarku našu Baharodzicu i
zaúsiody Dzievu Maryju i úsich śviatych, sami siabie, i
adzin adnaho, i úsio žyćcio naša Chrystu Bohu addajma.
Ludzi: Tabie, Hospadzie.
Śviatar cicha: Boža, jaki daú nam łasku prynosić Tabie ú jednaści hetyja supolnyja
malitvy i jaki abiacaú vykanać prośby dvuch ci troch, što sabralisia ú Tvajo imia,
vykanaj prośby słuhaú Tvaich dla našaha dabra, dajučy nam u hetym vieku
paznańnie Tvajoj praúdy, a ú budučym darujučy žyćcio viečnaje.

Bo Ty dobry i čałaviekalubny Boh, i Tabie słavu
addajem, † Ajcu, i Synu, i Śviatomu Duchu, ciapier i
zaúsiody, i na viaki viakoú.
Uhołas:

Ludzi: Amin.
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Antyfon na úsie dni i ú niadzieli (Ps 94):

Čytalnik: Pryjdzicie, budziem radasna słavić Hospada,
budziem piajać Bohu Zbavicielu našamu.
U niadzieli:

U inšyja dni:

Ludzi: Synie Božy, što Ludzi: Synie Božy, dziúny
úvaskros z miortvych, zbaú ú śviatych Tvaich, zbaú nas,
nas, jakija piajom Tabie: jakija piajom Tabie: Aliłuja.
Aliłuja.
Čytalnik: Staniem z udziačnaściu pierad abliččam
Jahonym, u pieśniach usłavim Jaho.
Ludzi: Synie Božy, što úvaskros z miortvych, zbaú nas,
jakija piajom Tabie: Aliłuja.

Ludzi: Synie Božy, dziúny
ú śviatych Tvaich, zbaú nas,
jakija piajom Tabie: Aliłuja.

Čytalnik: Hospad - Boh vialiki i Úładar mahutny nad usioj
ziamloj.
Ludzi: Synie Božy, što úvaskros z miortvych, zbaú nas,
jakija piajom Tabie: Aliłuja.

Ludzi: Synie Božy, dziúny
ú śviatych Tvaich, zbaú nas,
jakija piajom Tabie: Aliłuja.

Čytalnik: U rukach Jahonych usie kancy ziamli i vyšyni
hor naležać Jamu.
Ludzi: Synie Božy, što úvaskros z miortvych, zbaú nas,
jakija piajom Tabie: Aliłuja.

Ludzi: Synie Božy, dziúny
ú śviatych Tvaich, zbaú nas,
jakija piajom Tabie: Aliłuja.

Čytalnik: Jahonaje mora - Jon stvaryú jaho, i sušy ruki
Jahonyja dali vyhlad.
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Ludzi: Synie Božy, što úvaskros z miortvych, zbaú nas,
jakija piajom Tabie: Aliłuja.

Ludzi: Synie Božy, dziúny
ú śviatych Tvaich, zbaú nas,
jakija piajom Tabie: Aliłuja.

Ò

Dzie jość zvyčaj, u śviaty i niadzieli
možna śpiavać inšy antyfon (Mc 5):

[U vaładarstvie Tvaim uspomni nas, Hospadzie.
Ščaślivyja úbohija ducham, bo ich jość vaładarstva
niabiesnaje.
Ščaślivyja tyja, što tužać, bo jany suciešacca.
Ščaślivyja cichija, bo jany atrymajuć u spadčynu ziamlu.
Ščaślivyja tyja, što majuć hoład i smahu spraviadlivaści,
bo jany nasyciacca.
Ščaślivyja miłasernyja, bo jany źviedajuć miłaść.
Ščaślivyja čystyja sercam, bo jany úbačać Boha.
Ščaślivyja miratvorcy, bo jany buduć zvacca synami
Božymi.
Ščaślivyja tyja, kaho pieraśledujuć za praúdu, bo ich jość
vaładarstva niabiesnaje.
Ščaślivyja vy, kali vas kryúdziać i pieraśledujuć, i kažuć
usiakuju niapraúdu na vas dziela mianie: radujciesia i
ciešciesia, bo úznaharoda vaša ú niebe vialikaja].

Ò
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Śviatar cicha: Usiaúładny Boža naš, jaki ústanaviú u niebie čyny i chory aniołaú
i archaniołaú dziela słužeńnia Tvajoj słavie, zrabi, kab hety naš uvachod byú
taksama úvachodam śviatych aniołaú i kab jany razam z nami słužyli Tabie i słavili
Tvaju dabryniu. Bo Tabie naležycca úsiakaja słava, pašana i pakłanieńnie, Ajcu, i
Synu, i Śviatomu Duchu, ciapier i zaúsiody, i na viaki viakoú. Amin.
Błasłaviony úvachod śviatych Tvaich na úsie časy, ciapier i zaúsiody, i na viaki
viakoú. Amin.

Dyjakan: Mudraść, ustańcie!
Ludzi ústajuć

Ludzi: Pryjdzicie, pakłonimsia i prypadziem da Chrysta. †
Čytalnik čytaje ci śpiavaje trapary i kandaki,
h. zn. pieśni ú honar śviata, śviatoha dnia,
patronaú carkvy i h. d.

Ludzi: Apiakunka chryścijan biezdakornaja,* Chadajnica
da Tvarca niezamiennaja,* nie pahardzi maleńniami
hrešnikaú,* ale, jak dobraja, śpiešna pryjdzi na padmohu
nam,* jakija kličam Ciabie davierliva.* Pačuj chutka malitvy,* adhuknisia na prośby, Baharodzica,* nadziejnaja
Zastupnica tych, što šanujuć Ciabie.
Śviatar cicha: Śviaty Boža, jaki spačyvaješ siarod śviatych, jakoha trojčy śviatymi
hałasami chvalać serafimy i słaviać cheruvimy, jakomu pakłaniajucca úsie
niabiesnyja siły: Ty pryvioú usio z niabytu da byćcia, stvaryú čałavieka na Tvajo
padabienstva i úpryhožyú jaho úsialakimi Tvaimi darami; Ty daješ tamu, chto
prosić, mudraść i rozum, i nie pahardžaješ hrešnikam, ale ústanaúlaješ pakutu dla
zbaúleńnia; Ty údastoiú nas, Tvaich pakorlivych i niahodnych słuhaú, u hetuju
chvilinu stać pierad słavaju Tvajho achviarnika i prynosić naležnaje Tabie
pakłanieńnie i úschvaleńnie. Prymi, Uładaru, z našych hrešnych vusnaú trojčy
śviatuju pieśniu i hlań na nas łaskava; daruj nam našyja praviny, śviadomyja i
nieśviadomyja, aśviaci našyja dušy i cieły i daj, kab my mahli nabožna słužyć
Tabie praz usie dni žyćcia našaha, dziakujučy malitvam śviatoje Baharodzicy i
úsich śviatych, jakija ad pačatku śvietu Tabie dahadzili.
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Bo Ty śviaty, Boža naš, i Tabie słavu addajem, †
Ajcu, i Synu, i Śviatomu Duchu, ciapier i zaúsiody, i na
viaki viakoú.
Uhołas:

Ludzi: Amin.
TROJČY ŚVIATAJA PIEŚNIA

† Śviaty Boža, Śviaty Mocny, Śviaty Nieśmiarotny, zžalsia
nad nami. (Trojčy)
Słava † Ajcu, i Synu, i Śviatomu Duchu, ciapier i zaúsiody,
i na viaki viakoú. Amin.
Śviaty Nieśmiarotny, zžalsia nad nami.
† Śviaty Boža, Śviaty Mocny, Śviaty Nieśmiarotny, zžalsia
nad nami.
Dyjakan: Budźma úvažlivyja.
Śviatar: Mir usim! (Błasłaúlaje ludziej)*
Ludzi: I tvajmu duchu.
Dyjakan: Mudraść.
Čytalnik: Čytaje prakimien (vybranyja vieršy z psalmaú).
Ludzi: Paśla kožnaha vieršu paútarajuć 1-y vierš prakimna, a kali čytalnik znoú havoryć pačatak 1-ha vieršu zakančvajuć jaho.
Dyjakan: Mudraść.
* Kali śviatar błasłaúlaje, vierniki schilajuć hałavu abo robiać znak kryža
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Čytalnik: Čytańnie ... (Abjaúlaje nazvu Apostalskaha
čytańnia).
Dyjakan: Słuchajma úvažliva.
Ludzi siadajuć

Čytalnik: Čytaje pryznačany na hety dzień uryvak z knihi
“Apostał”.
Śviatar: Mir tabie, čytalnik.
Čytalnik: I tvajmu duchu.
Dyjakan: Mudraść.
Čytalnik: Aliłuja, aliłuja, aliłuja.
Čytaje vybranyja vieršy z psalmaú.
Ludzi: Aliłuja, aliłuja, aliłuja. (Tak śpiavajuć paśla
kožnaha z vieršaú)
Śviatar cicha: Zapali ú sercach našych, čałaviekalubny Úładaru, niazhasnaje śviatło
Tvajho bohapaznańnia, i adkryj vočy našaha rozumu, kab nam zrazumieć Tvajo
jevanhielskaje prapaviedavańnie. Układzi ú sercy našy strach Tvaich błasłavionych
prykazańniaú, kab my, pieramohšy úsie cialesnyja pažadańni, mahli žyć duchoúnym
žyćciom, dumali i rabili úsio, što pryjemnaje Tabie. Bo Ty śviatło dušaú i ciełaú
našych, Chryście Boža, i Tabie słavu addajem razam z Tvaim adviečnym Ajcom,
i z usieśviatym, dobrym i žyvatvorčym Tvaim Ducham, ciapier i zaúsiody, i na
viaki viakoú. Amin.

Ludzi ústajuć

Mudraść, ustańcie, budziem słuchać Śviatoje
Jevanhielle. Mir usim! (Błasłaúlaje ludziej)
Uhołas:

Ludzi: I tvajmu duchu.
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Dyjakan: Čytańnie Śviatoha Jevanhiella pavodle...
Ludzi: † Słava Tabie, Hospadzie, słava Tabie.
Śviatar: Słuchajma úvažliva.
Dyjakan: Čytaje Jevanhielle.
Ludzi (pa zakančeńni čytańnia): † Słava Tabie, Hospadzie, słava
Tabie.
Ludzi mohuć sieści

Śviatar: Kaža kazańnie.
LITANIJA ÚZMOCNIENAHA MALEŃNIA

Dyjakan: Skažam usie razam ad usiaje dušy i ad usiaje
dumki našaje skažam.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia.
Dyjakan: Hospadzie úsiemahutny, Boža ajcoú našych,
molimsia Tabie, pačuj nas i źmiłujsia.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia.
Dyjakan: Źmiłujsia nad nami, Boža, pavodle Tvajoj vialikaj miłasernaści, molimsia Tabie, pačuj nas i źmiłujsia.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia. Hospadzie, źmiłujsia. Hospadzie, źmiłujsia. (Tak i paśla nastupnych prośbaú)
Dyjakan: Jašče molimsia za Śviatoha Ajca našaha, suśvietnaha biskupa (...) Papu Rymskaha, dastojnaha
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archibiskupa našaha (...), [najvialebnaha ajca našaha
archimandryta Siarhieja], i úsich u Chryście bratoú našych.
 Jašče molimsia za úrad, naležnyja úłady i úsich, što ścierahuć cełaść i spakoj hetaje krainy, Hospadu pamolimsia.
 Jašče molimsia za Boham ścieražonuju krainu našu
Biełaruś, uvieś biełaruski narod, za stojkaść u viery, mužnaść u vyprabavańniach i viernaść svajmu narodu úsich
nas.
 Jašče molimsia za bratoú našych śviataroú, dyjakanaú i
manachaú, i úsich bratoú i siostraú našych u Chryście.
 Jašče molimsia za hodnych pamiaci zasnavalnikaú hetaj
śviatoj carkvy i za úsich raniej adyšoúšych ajcoú i bratoú
našych, jakija tut i na kožnym inšym miescy spačyvajuć.
Na hetym miescy možna dadać admysłovyja prośby

 Jašče molimsia za dabračyncaú hetaj śviatoj carkvy, za
tych, što prynosiać dary, pracujuć i śpiavajuć u joj, i za
úsich tut prysutnych ludziej, jakija čakajuć ad Ciabie
bahaćcia Tvajho źmiłavańnia.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia. Hospadzie, źmiłujsia. Hospadzie, źmiłujsia.
Na hetym miescy mohuć być litanii za pamiorłych
i za paklikanych (tych, chto rychtujecca da śv. Chrostu)
II. LITURGIJA VIERNYCH

Dyjakan: Mudraść!
Ludzi ústajuć
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Śviatar: Kab my, budučy zaúsiody pad achovaju Tvajoj
mahutnaj ułady, Tabie słavu addavali, † Ajcu, i Synu, i
Śviatomu Duchu, ciapier i zaúsiody, i na viaki viakoú.
Ludzi: Amin.
CHERUVIMSKAJA PIEŚNIA

My, što ú tajny sposab pradstaúlajem cheruvimaú i Žyvatvorčaj Trojcy trojčy śviatuju pieśniu piajom, adłožym
ciapier usie žyćciovyja kłopaty.
Śviatar cicha: Nichto, źviazany cialesnymi pažadańniami i úciechami, nia varty
nabližacca da Ciabie i słužyć Tabie, Uładaru słavy; bo słužyć Tabie - vielična i
strašna navat dla samich aniolskich siłaú. Niahledziačy, adnak, na heta, dziela
nievykaznaha i biaźmiežnaha Tvajho čałaviekalubstva, Ty, nie zaznaúšy nijakaj
źmieny ci parušeńnia Tvajoj Boskaj pryrody, staúsia čałaviekam i byú nam
Najvyšejšym Śviatarom i, jak Uładar usich, daručyú nam śviatarskaje vykanańnie
hetaj słužby i biaskroúnaj achviary. Ty adzin, Hospadzie, vałodaješ usim na niebe
i na ziamli; Ciabie, Uładara serafimaú i Cara Izrailskaha, nosiać na cheruvimskim
pasadzie. Ty adziny śviaty i siarod śviatych spačyvaješ. Tabie malusia, adzinamu
dobramu i zaúsiody hatovamu łaskava vysłuchać mianie: hlań na mianie, hrešnaha
i niahodnaha słuhu Tvajho, i ačyści maju dušu i serca ad błahoha sumleńnia; siłaju
Śviatoha Tvajho Ducha - pakolki ja apranuty ú łasku śviatarstva,- zrabi mianie
dastojnym stać pierad Tvaim śviatym achviarnikam i prynosić Tvajo śviatoje i
úsiačystaje Cieła i pačesnuju Kroú. Da Ciabie prychodžu, schiliúšy hałavu, i malusia
Tabie: nie adviarni Tvaru Tvajho śviatoha ad mianie i nie adłučy mianie ad dziaciej
Tvaich, ale dazvol, kab ja, Tvoj hrešny i niahodny słuha, prynios Tabie hetyja
dary. Bo Ty sam Toj, chto achviaruje i kaho achviarujuć, i chto prymaje i kaho
razdajuć, Chryście Boža naš, i Tabie słavu addajem, razam z adviečnym Tvaim
Ajcom i z usieśviatym, dobrym i žyvatvorčym Tvaim Ducham, ciapier i zaúsiody,
i na viaki viakoú. Amin.
VIALIKI ÚVACHOD

Dyjakan: Usich vas, pravaviernych chryścijanaú, chaj
uspomnić Hospad Boh u vaładarstvie svaim na úsie časy,
ciapier i zaúsiody, i na viaki viakoú.
Śviatar: Śviatoha Ajca našaha suśvietnaha biskupa (...)
Papu Rymskaha, dastojnaha archibiskupa našaha (...),
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[najvialebnaha ajca našaha archimandryta Siarhieja],
pačesnych śviataroú, dyjakanaú u Chryście i úsio
duchavienstva; urad i naležnyja úłady hetaj krainy; Boham
ścieražonuju krainu našu Biełaruś i úvieś biełaruski narod;
zasnavalnikaú i dabračyncaú hetaj śviatoj carkvy; vas i
úsich pravaviernych chryścijanaú chaj uspomnić Hospad
Boh u svaim vaładarstvie na úsie časy, ciapier i zaúsiody,
i na viaki viakoú.
Ludzi: Amin. Kab nam pryniać Uładara úsich, jakoha
niabačna supravadžajuć aniolskija siły. Aliłuja, aliłuja,
aliłuja.
Dyjakan: Dapoúnim malitvu našu Hospadu.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia. (Tak i paśla nastupnych
prośbaú)
Dyjakan: Za pryniesienyja pačesnyja dary Hospadu
pamolimsia.
 Za hetuju śviatuju carkvu i úsich, što z vieraju, pašanaju
i stracham Božym uvachodziać u jaje, Hospadu
pamolimsia.
 Kab nam vybavicca ad usiakaha hnievu, sumu i
niedastatku, Hospadu pamolimsia.
 Zastupisia, zžalsia, zbaú i ścieražy nas, Boža, łaskaju
Tvajoju.
 Kab uvieś hety dzień byú daskanały, śviaty, mirny i
biazhrešny, u Hospada prosim.
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Ludzi: Daj nam, Hospadzie. (Tak i paśla nastupnych
prośbaú)
Dyjakan: Anioła spakoju, viernaha nastaúnika, apiekuna
duš i ciełaú našych u Hospada prosim.
 Prabačeńnia i adpuščeńnia hrachoú i pravinaú našych u
Hospada prosim.
 Usiaho, što dobraje i karysnaje dla duš našych, i supakoju
dla śvietu ú Hospada prosim.
 Kab dalejšy ciah žyćcia našaha ú supakoi i pakajańni
pravieści, u Hospada prosim.
 Chryścijanskaha kanca žyćcia našaha, biazbolnaha, biezdakornaha, spakojnaha i dobraha adkazu na strašnym
sudzie Chrystovym prosim.
 Uspamianuúšy najśviatuju, usiačystuju, najbłasłavionuju,
słaúnuju Úładarku našu Baharodzicu i zaúsiody Dzievu
Maryju i úsich śviatych, sami siabe, i adzin adnaho, i úsio
žyćcio naša Chrystu Bohu addajma.
Ludzi: Tabie, Hospadzie.
Śviatar: cicha: Usiemahutny Hospadzie Boža, adziny śviaty, jaki prymaješ
achviaru malitvy ad tych, što ad usiaho serca kličuć Ciabie: prymi malitvy i nas,
hrešnych, zaniasi ich da Tvajho śviatoha achviarnika i zrabi nas zdolnymi prynosić
Tabie dary i achviary duchoúnyja za našy hrachi i ludzkija praviny. Daj nam znajści
łasku pierad Taboju, kab hetaja našaja achviara była pryjemnaja Tabie, i kab dobry
Duch Tvajoj łaski spačyú na nas, na hetych voś darach i na úsich ludziach Tvaich.

Miłasernaściu adzinarodnaha Syna Tvajho, z jakim
błasłaviony Ty i Tvoj usieśviaty, dobry i žyvatvorčy Duch,
† ciapier i zaúsiody, i na viaki viakoú.
Uhołas:
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Ludzi: Amin.
Śviatar: Mir usim! (Błasłaúlaje ludziej)
Ludzi: I tvajmu duchu.
Dyjakan: Budziem lubić adzin adnaho, kab nam adnadušna vyznavać.
Ludzi: † Ajca, i Syna, i Śviatoha Ducha, Trojcu adzinasutnuju i nieraździelnuju.
Śviatar cicha: Budu lubić Ciabie, Hospadzie, siła maja, umacavańnie majo i
prytułak moj.

Dzie jość zvyčaj:
Uhołas:

Chrystos siarod nas!

Ludzi: I jość, i budzie.
Vierniki pieradajuć adzin adnamu znak lubovi

Dyjakan: Dźviery, dźviery! U mudraści budźma úvažlivyja!
SYMBAL VIERY

Ludzi:
Vieru* ú adzinaha Boha Ajca, Usiemahutnaha,* Tvorcu
nieba i ziamli,* bačnaha úsiaho i niabačnaha.* I ú
adzinaha Hospada Isusa Chrysta, Syna Božaha,*
adzinarodnaha,* ad Ajca narodžanaha pierad usimi
viakami;* Śviatło ad Śviatła,* praúdzivaha Boha ad
praúdzivaha Boha,* narodžanaha, niastvoranaha,*
adzinasutnaha z Ajcom,* praz jakoha úsio stała być.*
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Jon dziela nas, ludziej, i dziela našaha zbaúleńnia* zyšoú
z nieba,* pryniaú cieła ad Ducha Śviatoha i Maryi Dzievy
i staúsia čałaviekam.* Byú ukryžavany za nas pry
Ponckim Piłacie,* ciarpieú i byú pachavany.* I na treci
dzień uvaskros zhodna z Pisańniami;* i úzyšoú na
nieba,* i siadzić pa pravaj ruce Ajca;* i znoú pryjdzie ú
słavie sudzić žyvych i miortvych,* i Jaho vaładarstvu nia
budzie kanca.* Vieru ú Ducha Śviatoha,* Hospada
Žyvatvorčaha,* jaki ad Ajca [i Syna] pachodzić;* jakomu
naležycca pakłanieńnie i słava razam z Ajcom i Synam;*
jaki havaryú praz prarokaú.* U adzinuju, śviatuju,*
paúsiudnuju i apostalskuju Carkvu.* Vyznaju adziny
chrost dla adpuščeńnia hrachoú.* Čakaju úvaskrasieńnia miortvych* i žyćcia budučaha vieku.* Amin.
ANAFARA (EÚHARYSTYČNY KANON)

Dyjakan: Staniem dobra, staniem sa stracham uvažliva
śviatoje achviaravańnie ú miry prynosić.
Ludzi: Dar miru, achviaru chvały.
Śviatar: Łaska Hospada našaha Isusa Chrysta, luboú Boha
Ajca i supolnaść Śviatoha Ducha chaj buduć z usimi vami.
(Błasłaúlaje ludziej)
Ludzi: I z ducham tvaim.
Śviatar: Uźnimiem uhoru sercy našyja.
Ludzi: My úźniali ich da Hospada.
Śviatar: Padziakujem Hospadu.
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Ludzi: Hodna i spraviadliva jość pakłaniacca † Ajcu, i
Synu, i Śviatomu Duchu, Trojcy adzinasutnaj i nieraździelnaj.
Śviatar cicha: Hodna i spraviadliva Ciabie úschvalać, Ciabe błasłaúlać, Ciabie
słavić, Tabie dziakavać na kožnym miescy Tvajho vaładarstva: bo Ty Boh
nievykazny, niespaścihalny, niabačny, niedasiažny, jaki zaúsiody isnuješ i
zastaješsia toj samy, Ty, i adzinarodny Tvoj Syn, i Duch Tvoj Śviaty. Ty pryvioú
nas z niabytu da byćcia i, kali my úpali, znoú padniaú, i nie pierastavaú rabić usio,
kab uźvieści nas na nieba i daravać nam Tvajo budučaje vaładarstva. Dziela hetaha
dziakujem Tabie, i Tvajmu adzinarodnamu Synu, i Duchu Tvajmu Śviatomu,
dziakujem za úsie dabradziejstvy viadomyja i nieviadomyja, jaúnyja i tajnyja,
jakimi Ty nas abdaryú. Dziakujem Tabie i za hetuju słužbu, jakuju Ty zachacieú
łaskava pryniać z našych ruk, choć pierad Taboju stajać vialikija mnostvy
archaniołaú, bieźlič aniołaú, cheruvimy i serafimy, šaścikryłyja, šmatvokija, jakija,
uźniaúšysia vysoka na kryłach,

Pieramožnuju pieśniu piajuć, usklikajučy, prypiavajučy i kažučy:
Uhołas:

Ludzi robiać ziamnyja pakłony
abo, dzie jość zvyčaj, stanoviacca na kaleni*

Ludzi: Śviaty, śviaty, śviaty Hospad sił. Nieba i ziamla poúnyja chvały Tvajoj. Hasanna na vyšyniach. Błasłaviony Toj,
chto prychodzić u imia Haspodniaje. Hasanna na vyšyniach.
Śviatar cicha: Z hetymi błasłavionymi siłami, čałaviekalubny Úładaru, i my
úsklikajem, kažučy: śviaty i úsieśviaty Ty, i adzinarodny Tvoj Syn, i Duch Tvoj
Śviaty; śviaty i úsieśviaty Ty, i vialikaja chvała Tvaja: Ty tak palubiú Tvoj śviet, što
Syna Tvajho adzinarodnaha pasłaú, kab kožny, chto vieryć u Jaho, nie zahinuú, ale
mieú žyćcio viečnaje. Jon, pryjšoúšy i spoúniúšy úvieś provid dziela nas, u noč, u
jakuju jaho vydali - abo hutčej, kali Jon sam addaú Siabe za žyćcio śvietu,- uziaú
chleb u Svaje śviatyja, usiačystyja i biaźvinnyja ruki i, addaúšy padziaku, błasłaviúšy,
aśviaciúšy i razłamaúšy jaho, daú śviatym Svaim vučniam i apostałam, kažučy:
Uhołas: BIARYCIE,

JEŠCIE, HETA CIEŁA MAJO, ŠTO ZA
VAS ŁOMICCA DLA ADPUŠČEŃNIA HRACHOÚ. †
* U Vielikodny pieryjad (da Trojcy) nia klenčać
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Ludzi: Amin.
Śviatar cicha: Taksama čašu paśla viačery, kažučy:

PICIE Z JAJE ÚSIE, HETA KROÚ MAJA NOVAHA ZAPAVIETU, ŠTO ZA VAS I ZA MNOHICH PRALIVAJECCA DLA ADPUŠČEŃNIA HRACHOÚ. †
Uhołas:

Ludzi: Amin.
Śviatar cicha: My ž, pamiatajučy hety zbavienny zapaviet i úsio, što dziela nas
zdaryłasia,- Kryž, pachavańnie, uvaskrasieńnie na treci dzień, uzychod na nieba,
siadzieńnie pa pravaj ruce, druhoje i słaúnaje pryjście,

prynosim Tabie Tvaje ad Tvaich dziela úsich i za
úsio. †
Uhołas:

Ludzi: Ciabie chvalim, Ciabie błasłaúlajem, Tabie dziakujem, Hospadzie, i molimsia Tabie, Boža naš.
EPIKLEZA (ZAKLIKAŃNIE ŚVIATOHA DUCHA)
Śviatar cicha: Jašče prynosim Tabie hetuju duchoúnuju i biaskroúnuju słužbu i
kličam, i prosim, i molim Ciabie: zyšli Ducha Tvajho Śviatoha na nas i na hetyja
pryniesienyja dary.
Dyjakan cicha: Błasłavi, ojča, śviaty chleb.
Śviatar cicha: I ZRABI CHLEB HETY ŚVIATYM CIEŁAM CHRYSTA
TVAJHO.
Dyjakan cicha: Amin. Błasłavi, ojča, śviatuju čašu.
Śviatar cicha: A TOJE, ŠTO Ú HETAJ ČAŠY, ŚVIATOJ KRYVIOJU CHRYSTA
TVAJHO.
Dyjakan cicha: Amin. Błasłavi, ojča, aboje.
Śviatar cicha: PIERAMIANIÚŠY ICH DUCHAM TVAIM ŚVIATYM.
Dyjakan cicha: Amin, amin, amin.

- 25 Śviatar cicha: Kab hetyja dary byli tym, chto ich prymaje, dla ćviarozaści dušy,
dla adpuščeńnia hrachoú, dla údziełu ú supolnaści Śviatoha Ducha, dla
ździajśnieńnia vaładarstva niabiesnaha, dla śmiełaści nabližacca da Ciabie, a nie
na sud ci na asudžeńnie.
Taksama prynosim Tabie hetuju biaskroúnuju achviaru za spačyłych u viery
praajcoú, ajcoú, patryjarchaú, prarokaú, apostałaú, prapaviednikaú, mučanikaú,
vyznaúcaú, pośnikaú i za úsiakuju praviednuju dušu, u viery pamierłuju.

Asabliva za najśviatuju, usiačystuju, najbłasłavionuju, słaúnuju Úładarku našu Baharodzicu i zaúsiody Dzievu Maryju.
Uhołas:

Ludzi ústajuć

Ludzi: Dastojna jość sapraúdy nazyvać ščaślivaju Ciabie,
Baharodzicu,* viečna błasłavionuju i biezzahannuju Maci
Boha našaha.* Bolš hodnuju pašany za cheruvimaú* i biez
paraúnańnia bolš słaúnuju za serafimaú,* što, zachavaúšy
dziavoctva, naradziła Boha-Słova,* isnuju Baharodzicu,
Ciabe my úźvialičvajem.
Śviatar cicha: Za śviatoha praroka, pradvieśnika i chryściciela Jana; za śviatych,
słaúnych i hodnych pachvały apostałaú; za śviatoha (śviatuju)[...], čyju pamiać
siońnia úšanoúvajem; i úsich śviatych, malitvami jakich naviedaj nas, Boža.
Uspomni taksama úsich pamiorłych u nadziei úvaskrasieńnia i žyćcia viečnaha.
I supakoj ich, dzie źziaje śviatło Tvaru Tvajho.
Jašče molimsia Tabie, Hospadzie, uspomni úsich pravaviernych biskupaú, jakija
praúdziva navučajuć nas słovam Tvajoj praúdy; pačesnych śviataroú, dyjakanaú
u Chryście i úsio duchavienstva.
Taksama prynosim Tabie hetuju duchoúnuju słužbu za úvieś śviet; za śviatuju,
paúsiudnuju i apostalskuju Carkvu; za tych, što viaduć čystaje i biezdakornaje
žyćcio; za naš narod; za naležnyja úłady hetaj krainy: daj im, Hospadzie, spakojnaje
úładarańnie, kab i my pad ichniaj achovaju mahli pražyć naša žyćcio cicha i
spakojna, z usiakaj nabožnaściu i ú čyścini.
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Nasampierš uspomni, Hospadzie, Śviatoha Ajca
našaha, suśvietnaha biskupa (...) Papu Rymskaha i
dastojnaha archibiskupa našaha (...). Zachavaj ich dla
śviatych Tvaich cerkvaú u supakoi, cełaści, dobraj słavie,
zdaroúi i daúhalećci, kab jany mahli vierna navučać nas
słovam Tvajoj praúdy.
Uhołas:

Ludzi: I úsich, i úsio.
Śviatar cicha: Uspomni, Hospadzie, horad (viosku), u jakim (jakoj) my žyviem,
usiaki horad i krainu, i úsich, što z vieraju žyvuć u ich. Uspomni, Hospadzie,
padarožnikaú pa mory, ziamli i ú pavietry, chvorych, tych, što cierpiać, źniavolenych
i pašli im zbaúleńnie. Uspomni, Hospadzie, tych, što prynosiać dary dla śviatych
Tvaich cerkvaú, robiać dabro, pamiatajuć pra úbohich, i na úsich ich pašli Tvaje
miłaści.
Uhołas: I daj nam adzinymi vusnami i adzinym sercam słavić

i vychvalać Tvajo pačesnaje i vieličnaje imia, †Ajca, i
Syna, i Śviatoha Ducha, ciapier i zaúsiody, i na viaki
viakoú.
Ludzi: Amin.
Śviatar: I chaj buduć miłaści vialikaha Boha i Zbaúcy
našaha Isusa Chrysta z usimi vami. (Błasłaúlaje ludziej)
Ludzi: I z ducham tvaim.
LITANIJA PROŚBAÚ

Ludzi mohuć sieści

Dyjakan: Uspomniúšy úsich śviatych, jašče i jašče ú
supakoi Hospadu pamolimsia.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia. (Tak i paśla nastupnych
prośbaú)
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Dyjakan: Za pryniesienyja i aśviačanyja pačesnyja dary,
Hospadu pamolimsia.
 Kab čałaviekalubny Boh naš, pryniaúšy ich na Svoj
śviaty, niabiesny i duchoúny achviarnik, jak admysłovuju
duchmianaść duchoúnuju, pasłaú nam uzamien Svaju Boskuju łasku i dar Śviatoha Ducha, pamolimsia.
 Kab nam vybavicca ad usiakaha hnievu, sumu i niedastatku, Hospadu pamolimsia.
 Zastupisia, zžalsia, zbaú i ścieražy nas, Boža, łaskaju
Tvajoju.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia.
Dyjakan: Kab uvieś hety dzień byú daskanały, śviaty,
mirny i biazhrešny, u Hospada prosim.
Ludzi: Daj nam, Hospadzie. (Tak i paśla nastupnych
prośbaú)
Dyjakan: Anioła spakoju, viernaha nastaúnika, apiekuna
duš i ciełaú našych u Hospada prosim.
 Prabačeńnia i adpuščeńnia hrachoú i pravinaú našych u
Hospada prosim.
 Usiaho, što dobraje i karysnaje dla duš našych, i supakoju
dla śvietu ú Hospada prosim.
 Kab dalejšy ciah žyćcia našaha ú supakoi i pakajańni
pravieści, u Hospada prosim.
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 Chryścijanskaha kanca žyćcia našaha, biazbolnaha,
biezdakornaha, spakojnaha i dobraha adkazu na strašnym
sudzie Chrystovym prosim.
 Paprasiúšy adzinstva viery i supolnaści Ducha Śviatoha,
sami siabie, i adzin adnaho, i úsio žyćcio naša Chrystu
Bohu addajma.
Ludzi: Tabie, Hospadzie.
Ludzi ústajuć
Śviatar cicha: Tabie achviarujem žyćcio naša i nadzieju, čałaviekalubny Úładaru,
i prosim, i molim Ciabie, i kličam: zrabi nas dastojnymi pryniać Tvaje niabiesnyja
i strašnyja Tajny z hetaha śviatoha i duchoúnaha stała z čystym sumleńniem - dla
adpuščeńnia hrachoú, dla daravańnia pravinaú, dla údziełu ú supolnaści Śviatoha
Ducha, dla atrymańnia vaładarstva niabiesnaha, dla śmiełaści nabližacca da Ciabie,
a nie na sud ci na asudžeńnie.
MALITVA HASPODNIAJA
Uhołas: I zrabi nas dastojnymi, Uładaru, z

poúnym davieram
i biez asudžeńnia śmieć źviartacca da Ciabe, Boha niabiesnaha, jak da Ajca, i kazać:
Ludzi:
Ojča naš,* katory jość u niebie,*
śviacisia imia Tvajo,* pryjdzi vaładarstva Tvajo,*
budź vola Tvaja,* jak u niebe tak i na ziamli.*
Chleba našaha štodzionnaha daj nam siońnia.*
I adpuści nam hrachi našy,*
jak i my adpuskajem vinavatym našym.*
I nia úvodź nas u spakusu,*
ale zbaú nas ad złoha.
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Śviatar: Bo Tvajo vaładarstva, i siła, i słava, † Ajca, i
Syna, i Śviatoha Ducha, ciapier i zaúsiody, i na viaki
viakoú.
Ludzi: Amin.
Śviatar: Mir usim. (Błasłaúlaje ludziej)
Ludzi: I tvajmu duchu.
Dyjakan: Hałovy vašy Hospadu schilicie.
Ludzi schilajuć hałovy

Ludzi: Tabie, Hospadzie.
Śviatar cicha: Dziakujem Tabie, niabačny Úładaru, što Tvajoj biaźmiežnaj siłaju
úsio stvaryú i ú bieźličy miłasernaści Tvajoj pryvioú usio z niabytu da byćcia.
Hlań, Hospadzie, z niabiosaú na tych, što schilili hałovy svaje pierad Taboju, bo
jany nie schilili ich pierad ciełam i kryvioju, ale pierad Taboju, usiemahutnym
Boham. Dyk voś, Uładaru, pryniesienyja tut dary úsim paroúnu razdaj, kožnamu
pavodle patreby: budź z padarožnikami pa mory, ziamli i ú pavietry, acali chvorych,
Lekaru duš i ciełaú.

Łaskaju, miłasernaściu i čałaviekalubstvam adzinarodnaha Syna Tvajho, z jakim błasłaviony Ty i Tvoj
usieśviaty, dobry i žyvatvorčy Duch, † ciapier i zaúsiody,
i na viaki viakoú.
Uhołas:

Ludzi: Amin.
Śviatar cicha: Hospadzie Isusie Chryście, Boža naš, što siadziš z Ajcom na
vyšyniach i tut z nami niabačna prabyvaješ, hlań z Tvajho śviatoha žylla i z pasadu
słavy vaładarstva Tvajho, i pryjdzi aśviacić nas. I budź łaskavy dać nam mahutnaj
Tvajoj rukoju Tvajo úsiačystaje Cieła i pačesnuju Kroú, a praz nas usim ludziam.
Boža, budź spahadlivy da mianie, hrešnaha, i źmiłujsia nada mnoju.

Dyjakan: Budźma úvažlivyja.
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Śviatar: Śviatyja rečy dla śviatych.
Ludzi: Adzin śviaty, adzin Hospad Isus Chrystos na słavu
Boha Ajca. Amin.
Śpiavajuć pryčaśnik:

U niadzielu: Chvalicie Hospada z niabiosaú, chvalicie Jaho
na vyšyniach. Aliłuja, aliłuja, aliłuja.
PRYČAŚCIE

Śviatar razdrablaje Ahniec i prymaje śv. Pryčaście razam z
dyjakanam. U hety čas vierniki molacca

Vieru, Hospadzie, i vyznaju,* što Ty sapraúdy Chrystos,
Syn Boha žyvoha,* što pryjšoú na śviet zbavić hrešnikaú,* siarod jakich ja samy pieršy.* Vieru taksama,*
što heta sapraúdy Tvajo śviatoje Cieła i pačesnaja Kroú.*
Malusia Tabie:* zžalsia nada mnoju* i daruj mnie maje
praviny* volnyja i mižvolnyja,* jakija ja zrabiú słovam i
účynkam,* śviadoma i nieśviadoma.* I daj mnie biez
asudžeńnia pryniać Tvaje śviatyja Tajny* dla adpuščeńnia hrachoú i žyćcia viečnaha.*
Zrabi mianie siońnia, Synie Božy,* udzielnikam Tvajoj
Tajnaj viačery;* ja nia zdradžu voraham Tvaim tajny,* i
nia dam pacałunku, jak Juda,* ale, jak razbojnik,
vyznaju Ciabie:* uspomni mianie, Hospadzie, u Tvaim
vaładarstvie.*
Niachaj pryniaćcie śviatych Tvaich Tajnaú* budzie mnie
nie na sud ci asudžeńnie,* ale dla azdaraúleńnia dušy i
cieła.
* U Vielikodny pieryjad (da Trojcy) nia klenčać
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Dyjakan: Sa stracham Božym, vieraju i luboúju padychodźcie.
Ludzi: Błasłaviony toj, chto prychodzić u imia Haspodniaje. Hospad — Boh, i Jon źjaviúsia nam.
Śviatar pryčaščaje viernikaú, jakija, skryžavaúšy ruki,
čakajuć pryniaćcia śviatych Tajnaú:

Śviatar: Słuha Božy (Božaja) [...] prymaje śviatoje Cieła
i pačesnuju Kroú Hospada, i Boha, i Zbaúcy našaha Isusa
Chrysta dla adpuščeńnia hrachoú i žyćcia viečnaha.
Padčas śv. Pryčaścia śpiavajuć:

Ludzi: Cieła Chrystova prymicie, pakaštujcie krynicy
nieśmiarotnaści. Aliłuja, aliłuja, aliłuja.
Taksama mohuć śpiavać inšyja nabožnyja pieśni
Śviatar cicha: Dakranuúšysia da vašych vusnaú, jano adymie vašyja biasčynstvy
i ačyścić hrachi.
Uhołas (Błasłaúlaje ludziej):

Zbaú, Boža, ludziej Tvaich i błasłavi

nabytak Tvoj.
Ludzi: My bačyli praúdzivaje śviatło, pryniali Ducha
niabiesnaha, znajšli vieru praúdzivuju, pakłaniajemsia nieraździelnaj Trojcy, bo jana nas zbaviła.
Śviatar cicha kaža trojčy: Uźniasisia na niabiosy, Boža, i chaj pa úsioj ziamli
razyjdziecca słava Tvaja.
Błasłaviony Boh naš.
Uhołas:

Na úsie časy, ciapier i zaúsiody, i na viaki viakoú. †

Ludzi: Amin.* Chaj našy vusny buduć poúnyja chvały
Tvajoj, Hospadzie,* kab nam piajać słavu Tvaju,* bo Ty
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zrabiú nas dastojnymi być udzielnikami śviatych Tvaich,*
Boskich,* nieśmiarotnych i žyvatvorčych Tajnaú.* Zachavaj nas u Tvajoj śviataści,* kab nam uvieś dzień navučacca
Tvajoj spraviadlivaści.* Aliłuja, aliłuja, aliłuja.
LITANIJA PADZIAKI

Ludzi ústajuć

Dyjakan: Ustańcie! Atrymaúšy Boskija, śviatyja, usiačystyja, nieśmiarotnyja, niabiesnyja i žyvatvorčyja, strašnyja
Chrystovyja Tajny, dastojna padziakujem Hospadu.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia.
Dyjakan: Zastupisia, zžalsia, zbaú i ścieražy nas, Boža,
łaskaju Tvajoju.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia.
Dyjakan: Paprasiúšy, kab hety úvieś dzień byú daskanały,
śviaty, mirny i biazhrešny, sami siabe, i adzin adnaho, i
úsio žyćcio naša Chrystu Bohu addajma.
Ludzi: Tabie, Hospadzie.
Śviatar cicha: Dziakujem Tabie, čałaviekalubny Úładaru, Dabradzieju duš i ciełaú
našych, što Ty siońnia zrabiú nas dastojnymi być udzielnikami Tvaich niabiesnych
i nieśmiarotnych Tajnaú. Zrabi prostym naš šlach, umacuj nas usich u strachu
Tvaim, zachavaj naša žyćcio, kiruj našymi krokami, malitvami i zastupnictvam
usiasłaúnaje Baharodzicy i zaúsiody Dzievy Maryi i úsich śviatych.

Bo Ty aśviačeńnie naša, i Tabie słavu addajem, †
Ajcu, i Synu, i Śviatomu Duchu, ciapier i zaúsiody, i na
viaki viakoú.
Uhołas:

Ludzi: Amin.
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Śviatar: Pojdziem z miram.
Ludzi: U imia Haspodniaje.
Dyjakan: Hospadu pamolimsia.
Ludzi: Hospadzie, źmiłujsia.
Śviatar: Hospadzie, jaki błasłaúlaješ tych, što błasłaúlajuć
Ciabie i aśviačaješ tych, što úskładajuć na Ciabie nadzieju,
zbaú ludziej Tvaich i błasłavi nabytak Tvoj; zachavaj u
cełaści Carkvu Tvaju i aśviaci tych, što lubiać krasu domu
Tvajho. Ty ich usłaú Tvajoju Boskaju siłaju i nie pakiń
nas, jakija spadziajemsia na Ciabie. Daruj spakoj usiamu
śvietu, cerkvam Tvaim, našamu biełaruskamu narodu,
naležnym uładam našym i úsim ludziam Tvaim. Bo
úsiakaje dobraje dareńnie i dar daskanały zychodziać zhary
ad Ciabie, Ajca śviatła, i my Tabie słavu, padziaku i
pakłanieńnie addajem, † Ajcu, i Synu, i Śviatomu Duchu,
ciapier i zaúsiody, i na viaki viakoú.
Ludzi: Amin. Chaj budzie imia Haspodniaje błasłavionaje
ciapier i davieku. (Trojčy)
Śviatar (błasłaúlaje ludziej): Błasłavieńnie Haspodniaje chaj
budzie na vas, łaskaju Jaho i čałaviekalubstvam na úsie
časy, ciapier i zaúsiody, i na viaki viakoú.
Ludzi: Amin.
Śviatar: Słava Tabie, Chryście Boža, nadzieja naša, słava
Tabie.
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Ludzi: Słava † Ajcu, i Synu i Śviatomu Duchu, ciapier i
zaúsiody, i na viaki viakoú. Amin. Hospadzie, źmiłujsia;
Hospadzie, źmiłujsia; Hospadzie, źmiłujsia. Ojča, błasłavi.
Śviatar: Chrystos, praúdzivy Boh naš, jaki úvaskros z
miortvych, malitvami úsiačystaje Svaje Maci, śviatych
słaúnych i hodnych pachvały apostałaú; miž śviatymi ajca
našaha Jana Załatavusnaha, archibiskupa Kanstancinopalskaha; śviatoha [imia śviatoha patrona carkvy],
śviatoha [imia śviatoha, čyja pamiać adznačajecca ú hety
dzień], śviatych słaúnych i roúnych apostałam nastaúnikaú
słavianskich Kiryły i Miatoda; miž śviatymi ajca našaha
Kiryły, biskupa Turaúskaha; śviatoje maci našaje Jeúfrasińni Połackaje, aśvietnicy Biełarusi; śviatoha mučanika
Jazafata, archibiskupa Połackaha i úsich śviatych zastupnikaú biełaruskaha narodu; śviatych i praviednych bohaajcoú Jakima i Hanny i úsich śviatych, chaj źmiłujecca
nad nami i zbavić nas, bo Jon dobry i čałaviekalubca.
Ludzi: Amin.
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Malitvy
paśla śviatoha Pryčaścia
Słava Tabie, Boža. Słava Tabie, Boža.
Słava Tabie, Boža.
MALITVA PADZIAKI
Dziakuju Tabie, Hospadzie Boža moj,* što Ty nie adkinuú
mianie, hrešnaha,* ale paličyú dastojnym być udzielnikam
Tvaich śviataściaú.* Dziakuju Tabie,* što Ty údastoiú mianie pryniać Tvaje śviatyja Dary.* Ale, čałaviekalubny Úładaru,* što dziela nas pamior i úvaskros,* i daravaú nam
hetyja strašnyja i žyvatvorčyja Tajny* dla dabra i aśviačeńnia duš i ciełaú,* daj, kab jany byli i mnie dla azdaraúleńnia dušy i cieła,* dla prahnańnia úsialakaha supraciúnika,* dla praśviatleńnia vačej serca majho,* dla supakoju
dušeúnych maich siłaú,* dla viery niepachisnaj,* dla ščyraj
lubovi,* dla spaúnieńnia mudraści,* dla zachavańnia
Tvaich zapavietaú,* dla pavieličeńnia Tvajoj Boskaj łaski*
i dla asiahnieńnia vaładarstva Tvajho.* Kab ja,* zachavany
imi ú Tvajoj śviataści,* zaúsiody pamiataú na Tvaju łasku*
i žyú užo nie dla siabie,* ale dla Ciabie,* našaha Úładara
i Dabračynca;* i, zakončyúšy hetaje žyćcio ú nadziei
žyćcia viečnaha,* dasiahnuú niepraminalnaha supakoju,*
dzie niaspynna čutny hołas śviatych* i panuje viečnaja
radaść tych,* što suzirajuć nievykaznuju krasu abličča
Tvajho.* Bo Ty - sapraúdnaje žadańnie i nievykaznaja
radaść tych, što lubiać Ciabie,* Chryście Boža,* i Tabie
úsio stvareńnie piaje słavu praz usie viaki.* Amin.
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MALITVA ŚV. VASILA VIALIKAHA
Uładaru Chryście Boža,* Caru viakoú i Tvorča úsiaho,*
dziakuju Tabie za úsie dabradziejstvy,* jakimi Ty mianie
abdaryú,* i za pryniaćcie śviatych Tvaich i žyvatvorčych
Tajnaú.* Prašu Ciabie, dobry Čałaviekalubča,* zachavaj
mianie pad Tvaim pokryvam* u cieni kryłaú Tvaich* i
daruj mnie čystaje sumleńnie,* kab ja da kanca žyćcia
majho* moh dastojna prymać Tvaje śviataści* dla adpuščeńnia hrachoú i žyćcia viečnaha.* Bo Ty - Chleb žyćcia,*
Krynica śviataści* i Padaúca úsiaho dobraha,* i Tabie
słavu addajem,* razam z Ajcom i Śviatym Ducham,*
ciapier, i zaúsiody,* i na viaki viakoú.* Amin.
MALITVA SYMONA METAFRASTA
Tvorča moj,* jaki daú mnie dabravolna na spažyvu Tvajo
Cieła:* budučy ahniom, što palić niedastojnych,* nie apali
mianie,* ale úvajdzi úva úsie sustavy cieła majho i ú serca,*
spali ciernie maich pravinaú,* ačyści dušu i aśviaci dumki.* Umacuj mianie úsiaho,* praśviatli piać pačućciaú
maich* i napoúni mianie Tvaim stracham.* Zaúsiody
pakryvaj i achoúvaj mianie* ad usich dziejańniaú i słovaú
dušahubnych.* Ačyści, abmyj i aśviaci mianie;* nakiruj
mianie na praúdzivy šlach,* daj mnie razumieńnie i praśviatleńnie.* Učyni mianie žyllom adzinaha Ducha, a nie
žyllom hrachu:* chaj uciakaje ad mianie, jak ad Tvajho
domu,* jakim ja staúsia praz pryčaście,* usiaki złydzień*
i úsiakaje hrešnaje pažadańnie.* Kliču na dapamohu úsich
śviatych Tvaich,* aniołaú,* Pradvieśnika Tvajho,* mudrych apostałaú* i asabliva Tvaju biezzahannuju Maci:*
prymi, dobrasardečny Chryście moj,* ichnija malitvy* i
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účyni słuhu Tvajho synam śviatła.* Bo Ty,* adziny
Dobry,*- aśviačeńnie i śviatło duš našych,* i Tabie, jak
našamu Bohu i Úładaru,* słavu addajem* praz usie dni.
INŠAJA MALITVA
Hospadzie Isusie Chryście,* Boža naš,* chaj Tvajo śviatoje
Cieła* budzie mnie na žyćcio viečnaje* i Tvaja pačesnaja
Kroú* na adpuščeńnie hrachoú.* Chaj hetaja voś padziaka* budzie mnie na radaść,* zdaroúje* i paciecha.* A ú
dzień strašnaha Tvajho druhoha pryjścia* zrabi mianie,
hrešnaha,* dastojnym stać pa pravaj ruce słavy Tvajoj,*
malitvami úsiačystaje Tvaje Maci* i úsich śviatych.
MALITVA
DA NAJŚVIACIEJŠAJ BAHARODZICY
Najśviataja Úładarka Baharodzica,* śviatło majoj paciamniełaj dušy,* nadzieja,* pokryva,* achova,* suciašeńnie
i radaść maja:* dziakuju Tabie, što Ty dazvoliła mnie,
niahodnamu,* pryniać usiačystaje Cieła i pačesnuju Kroú
Syna Tvajho.* Ty, što naradziła Praúdzivaje Śviatło,*
praśviatli duchoúnyja vočy serca majho!* Ty, što naradziła
Krynicu nieśmiarotnaści,* ažyvi mianie, amiarćviełaha
praz hrech!* Miłasernaha Boha miłasernaja Maci,* źmiłujsia nada mnoju* i daj mnie žal i skruchu sardečnuju,*
pakornaść u dumkach maich* i vyzvaleńnie ad pałonu
błahich namieraú.* I zrabi mianie dastojnym da apošniaj
chviliny žyćcia majho* biez asudžeńnia prymać śviatyja i
úsiačystyja Tajny* dla azdaraúleńnia dušy i cieła.* Daj
mnie taksama ślozy kajańnia i vyznańnia,* kab ja moh
uźvialičvać i słavić Ciabie praz usie dni žyćcia majho,*
bo Ty błasłavionaja i prasłaúlenaja na úsie viaki.* Amin.
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Malitvy ab jednasci
MALITVA
AB JEDNAŚCI CHRYŚCIJANAÚ
(Malitva Supolnaści “Chemin Neuf”)

Hospadzie Isusie Chryście,* jaki maliúsia, kab usie byli
adno,* prosim Ciabie ab jednaści chryścijanaú,* takoj,
jakoj Ty žadaješ,* praz srodki, jakija Ty abiareš.* Niachaj
Tvoj Duch Śviaty* daść nam adčuć pakutu padziełaú,*
zrazumieć naš hrech* i mieć nadzieju,* bolšuju za
úsialakuju nadzieju.* Amin.
MALITVA
ZA CHRYŚCIJANSKUJU JEDNAŚĆ
Hospadzie Isusie Chryśce,* Synie Božy!* Pierad Tvaimi
zbaviennymi pakutami* Ty maliúsia za jednaść vučniaú
Tvaich i kazaú:* “Jak Ty, Ojča, uva mnie, a Ja ú Tabie,*
tak i jany chaj buduć adno ú nas,* kab śviet pavieryú, što
Ty pasłaú Miane”.* Daruj, Chryście, nam,* jakija nosim
imia Tvajo,* raźjadnanaść našuju.* Pamažy nam adčuć
bol padziełu niaścierpnym,* kab usim sercam prahnuć
łučnaści z bratami našymi.* Daj, Hospadzie,* kab usialakaja adčužanaść pamiž nami,* niedavier dy nieciarpimaść*
rastali ú bratniaj lubovi pamiž nami* dy ú adzinaj lubovi
da Ciabie,* Hospada i Boha našaha.* Bo Tvaja, Hospadzie
Isusie,* luboú dy spahada da nas* macniejšyja za úsie
hrachi našyja.* U łascy Tvajoj, Hospadzie,* praśviatli
duchoúnyja vočy našyja,* kab nam ubačyć šlach da
jednaści* i kab nam paznavać abličča Tvajo ú kožnym
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čałavieku,* kab nam nieści śvietu Tvaju luboú* i kab,
zhodna z Tvaimi słovami,* śviet pavieryú nam,
chryścijanam,* što my -* dzieci i pasłancy daskanałaje
Lubovi,* jakoju jość Ty,* razam z adviečnym Tvaim
Ajcom* i z usieśviatym, dobrym i žyvatvorčym Tvaim
Ducham* na viaki viakoú.* Amin.
MALITVA
ZA CARKOÚNUJU JEDNAŚĆ
Hospadzie,* Ty abjadnaú roznyja narody* ú vyznańni
Tvajho Najśviaciejšaha Imia.* Horača prosim Ciabie za
chryścijanskija narody Úschodu.* Viedajem,* jakoje
pavažnaje miesca* zajmali jany niekali ú Tvajoj Carkvie.
Horača prosim Ciabie -* natchni ichnija sercy žadańniem
zdabyć carkoúnuju jednaść,* kab jany razam z nami*
stvaryli adzin statak na čale z adnym Pastyram.* Daj,
Hospadzie,* kab jany pakornym sercam* pranialisia
navukaj svaich rańnich śviatych Nastaúnikaú,* jakija
źjaúlajucca taksama i našymi Ajcami ú viery.* Zachavaj
nas ad usialakich chibaú,* jakija mahli b ich addalać ad
nas.* Niachaj zapanuje duch zhody i lubovi,* bo heta znak
Tvajoj prysutnaści pamiž viernymi chryścijanami.*
Niachaj chutka pryjdzie toj dzień,* kali našyja malitvy
źjadnajucca z ichnimi malitvami* i kali kožny narod* dy
úsio čałaviectva* pryznaje Ciabie - jak našaha Hospada
Isusa Chrysta.* Amin.
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Biełaruski
relihijny himn
“Mahutny Boža”
Słovy Natalli Arsieńnievaj

Mahutny Boža! Uładar suśvietaú,
Vialikich soncaú i serc małych!
Nad Biełarusiaj, cichaj i vietłaj,
Rassyp pramieńni svaje chvały.
Daj spor u pracy štodzionnaj, šeraj,
Na łustu chleba, na rodny kraj,
Pavahu, siłu i vielič viery
U našu praúdu, u pryšłaść - daj!
Daj uradlivaść žytniovym nivam,
Učynkam našym pašli úmałot!
Zrabi svabodnaj, zrabi ščaślivaj
Krainu našu i naš narod!
Zrabi mahutnaj, zrabi ščaślivaj
Krainu našu i naš narod!
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