ЯК МОЛИТИСЯ НА ВЕРВИЦІ
На початку цілуємо хрестик і тричі хрестимося:
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. (3)
Слава Тобі, Боже наш, Слава Тобі!

1. На хрестику Царю Небесний, Утішителю, Душе
істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подате
лю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси,
благий, душі наші.
(Від Великодня до Вознесіння замість «Царю Небесний» молимося Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть по
долав і тим, що в гробах, життя дарував (3)).
2. На першому великому зернятку Вірую в єдиного

Бога Отця, вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і
невидимого.
І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного,
від Отця родженого перед усіма віками – світло від світла, Бога істин
ного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного
з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого
ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії
Діви, і стався чоло віком. І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і
страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з писан
ням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо
славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця.
І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця (і Сина)
ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий,
що говорив через пророків.
В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.
Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.
Очікую воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь.
На трьох малих зернятках відповідно:
3. Слава Отцю, що нас сотворив, нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь. (хрестячись)
Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з
Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона
Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
4. Слава Сину, що нас відкупив, нині, і повсякчас, і на
віки вічні. Амінь. (хрестячись). Богородице Діво...
5. Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій
вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. (хрестячись). Богородице Діво…

6. На великому зернятку Слава Отцю, і Сину, і Свя
тому Духові, і нині і повсякчас,і на віки вічні. Амінь. (хрестячись)
Промовляємо перше таїнство, над яким роздумуватимемо (відповідно
до днів тижня), і молимося: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай
святиться ім’я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля
Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь; і

прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим; і не
введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого.

7–8. На малих зернятках Богородице Діво (10 раз)

В кінці кожного десятка Слава Отцю, і Сину, і Свято
му Духові, і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. (хрестячись)
І молитва прощення: О, мій Ісусе, прости нам наші
гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до
Неба, особливо ті, що найбільш потребують Твого милосердя.

9. На великих зернятках промовляємо наступне таїнство,
роздумуючи, і далі молимося Отче наш... та наступний десяток Бо
городице Діво... І так до закінчення п’ятого таїнства.

Молитовний Майдан

Продовжуй Революцію Гідності –

молися за мир в УкраїнІ!
Герої гідні Неба. А Ти?

10. На кінець вервиці Достойно є воістину величати
блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і
Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу
від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Бого
родицю, Тебе величаємо.
Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитва
ми нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина
чиста і благословенна.
Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Хри
сте, Боже наш, помилуй нас. Амінь.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. (3)
Під час молитви роздумуємо над таїнствами вервиці: над
життям Ісуса Христа і Пречистої Діви Марії

Радісні таїнства (понеділок і вівторок)
1. Благовіщення (Лк. 1, 28–31)
2. Відвідини св. Єлизавети (Лк. 1, 41–42)
3. Різдво Христове (Лк. 2, 7)
4. Жертвування Ісуса у Храмі (Лк. 2, 22–23)
5. Знайдення 12–річного Ісуса у Храмі (Лк. 2, 46–47)
Світлі таїнства (четвер)
1. Хрищення Ісуса (Мр. 1, 9–10)
2. Весілля в Кані Галілейській (Йо. 2, 3–5)
3. Проповідування Ісуса (Мр. 1, 14–15)
4. Преображення Ісуса (Мт. 17, 2–5)
5. Встановлення Пресвятої Євхаристії (Мт. 26, 26–28)
Страсні таїнства (середа і п'ятниця)
1. Молитва в Гетсиманському саду (Лк. 22, 44–45)
2. Бичування Ісуса (Йо. 19, 1)
3. Коронування Ісуса терням (Йо. 19, 1–3)
4. Хресна дорога (Йо. 19, 17)
5. Розп'яття і смерть Ісуса (Лк. 23, 44–46)
Славні таїнства (субота і неділя)
1. Воскресіння Ісуса Христа (Мт. 28, 5–6)
2. Вознесіння Ісуса (Лк. 24, 51–53)
3. Зіслання Святого Духа (Ді. 2, 2–4)
4. Успіння і Внебовзяття Діви Марії (з Мінеї)
5. Коронування Марії на Царицю Неба і Землі (Пс. 44, 10)

Зміни країну
своєю молитвою
і праведним життям!

Молися за мир в Україні

щодня о 21:00 годині
разом зі своїми рідними та близькими
Сильнішою за зброю є молитва, повна довіри до Бога

Як долучитися до молитви
за мир в Україні?

yyПрийми рішення щодня молитися. Стань думкою перед всемогутнім Богом, якого важко уявити, але можна
досвідчити через мир у серці, коли поволі промовлятимеш слова молитви. Правдивий мир – від Бога.
yy Молися щоденні, ранішні та вечірні молитви з молитовника, а також твори молитву і своїми словами (думками). Впродовж дня звертайся думкою і короткими молитвами до Бога: «Господи, помилуй», «Дякую тобі, Боже»,
«Славлю Тебе, Боже мій» або ж «Господи, допоможи», а
найкраще – часто молитись Ісусову молитву: «Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене, грішного
(грішну)».
yy Звертай свої молитви в наімірі за мир в Україні та світі,
за звільнення полонених, за зцілення поранених, за наших
захисників, за Небесну Сотню і полеглих воїнів світла, за
волонтерів, за навернення всього українського народу та
за навернення Росії (на прохання Богородиці у Фатімі).
yy Щовечора о 21:00 год. в християнському світі є добра
практика спільно в родині молитися вервицю. Зберіться
всією сім’єю разом, у тиші перед іконою, запаліть свічку,
станьте перед Господом (варто й на колінах) і разом вголос промовляйте молитви (як молитися вервицю – див. на
звороті). Важливо молитися щодня.
yy Поширюй молитву серед своїх друзів, колег у навчанні
чи на роботі – молімось разом за мир Україні. Через помноження молитви примножиться й мир у серці кожного з
нас, в Україні та й у світі.
yy Нехай відсутність швидких змін на краще не
знеохочує тебе: Бог чує усі твої молитви. Він прагне, щоб
ми перемінили своє життя, щоб через працю над собою,
через терпеливість повагу і любов один до одного, ми
зберегли вірність Господу Богу та стали достойні увійти в
Царство Небесне.
В окопах немає невіруючих

«Це моя заповідь, щоб ви любили
один одного, як я вас полюбив!
Ніхто неспроможен любити більше,
ніж тоді, коли він за своїх друзів своє
життя віддає» (Йо. 15, 12–13)

Змінити себе – змінити країну:
від Революції Гідності до правдивого
Богопоклоніння
Сьогодні важливо усвідомити, що Україна потребує змін
не тільки влади, а й свідомості кожного українця. Ідолів в
Україні ми скинули, та ще не навчилися почитати Бога, Його
славити і Йому служити.
«Так говорить Господь Бог: Наверніться, і відступіть від
ваших божків, і від усіх ваших гидот відверніть свої обличчя!»
(Єзекиїл 14, 6) . «Наверніться до Господа, і будете жити» (Амос 5, 6)
Німецький священик мученик Альфред Дельп (1907–
1945), коли нацисти змушували його працювати на «нову
Німеччину», відповів: хліб є важливий (економіка), свобода – ще важливіша (гідність), та найважливіше – незламана вірність і незраджене Богопоклоніння («Ісус з Назарету», Бенедикт XVI).
Революція Гідності ще не довершена, адже наново дарованою свободою кожен має щодня робити правильний
вибір. Важливо, аби у серці українця усвідомлена гідність
привела до зустрічі із нашим Творцем. Зреалізована свобода – це коли людина стоїть перед Богом і молиться, дякує
і прославляє Творця. Найбільший ворог є в середині нас
самих – це наш неправильний вибір, наш гріх і зло, яке й
руйнує нас і суспільство зсередини.
Як життєву інструкцію Бог дав нам свої заповіді, щоб ми
були щасливими на своїй землі, у своїх родинах. І це єдина
програма виходу з кризи!
Виконання заповіді «Не кради» дасть поштовх до
революційного розвитку нашої економіки.
Заповідь «Не чини перелюбу» зробить щасливими
українські сім’ї, а особливо дітей, які матимуть і тата, і маму.
Подружня любов чоловіка і жінки зможе відбудувати
Україну усмішками щасливих дітей.
Заповідь «Не вбивай» – подарує нам талановитих людей, добрих фахівців і воїнів світла із зачатих, але ще ненароджених дітей. Від початку незалежності 1991 року через
аборти в Україні вбито понад 25 млн дітей – і це в «мирний»
час. Припинімо дітовбивчу війну!
Заповідь «Пам’ятай день святий святкувати» волає, щоб
ми повернули Богові Його день – неділю, прославляючи
Його на спільній Божественній Літургії.
Інші заповіді також є дуже і дуже важливі...
Перша заповідь «Я Господь, Бог Твій: не матимеш
інших богів, крім мене» вказує нам на правильну систему
пріоритетів у житті. Св. Августин вчить: коли Бог на першому місці – то все інше на своїх місцях.
Ісус Христос увесь Закон вміщує у Заповідь Любові:
«Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю
душею і всією думкою твоєю: це найбільша й найперша
заповідь. А друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як
себе самого» (Мт. 22, 37–39).

Сила твоєї молитви і праці міняє світ

Дорога спасіння і життя
l повернися до Бога всім своїм серцем, всією душею і
всіма думками своїми;
l прийми спасіння, дароване в Ісусі Христі;
l покайся зі своїх гріхів (іспит сумління, щомісяця
святе таїнство сповіді) і чини покаяльні пости (особливо в
п’ятницю);
l молися щодня і читай Святе Письмо;
l живи згідно з Божими заповідями;
l стань учасником нового, Божого життя щонеділі
у храмі на Божественній Літургії. Приймай часто Святу
Євхаристію (Причастя), адже до храму ми приходимо подякувати Богові за дарунок нам земного і тимчасового життя, а Він, приймаючи нашу вдячність, дарує нам набагато
більше – небесне і вічне життя, передсмак якого вже тепер
Христос у Євхаристії роздає руками своїх священиків.
Скорочена формула

`` жодної миті без Бога!
`` жодного дня без молитви!
`` жодної неділі без Божественної Літургії!
`` жодного місяця без сповіді!
`` жодного року без духовних наук!
Дорогий брате! Дорога сестро! Не бійся!
Навернися до Бога, вибирай завжди добро і життя у
Христі. Тебе чекає вічний Бог як люблячий Батько.
Чини для ближнього і для України лише добро!
Заклич своїх близьких, друзів і знайомих
до духовної переміни!

Зміни своє життя – зміни Україну:
Люби Господа Бога твого понад усе,
а ближнього свого, як самого себе.
Тел.: 098-351-40-78, 066-775-07-26, 093-815-67-82
Molytovnyj.Majdan@gmail.com
Спільно із Комісією у справах мирян УГКЦ

