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НАРИС AT-A-GLANCE OUTLINE 
 

Початкова молитва 
 

The Opening Prayer 
“Прийдіте, поклонімся” (3) “Come, let us bow in worship” (3) 

Псалом 50 Psalm 50 
Канон The Canon 

 Задостойник     Instead of “It is truly right” 
Кондак Великої Суботи  Kontakion of Holy Saturday 

  З проповіді Папи Франциска (5 квітня 2020 р.Б.) Excerpt from Pope Francis’ Homily (5 April 2020) 
Відпуст 

(Кінець відправи) 
The Dismissal 

(The Service is Coming to an End) 
 Тропар “Благообразний Йосиф” (3) The Troparion – “The Noble Joseph” 
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ВСТУПНІ ПОРАДИ 
ПЕРЕД ВІДПРАВОЮ 
В ДОМАШНІЙ ЦЕРКВІ 

OUR DOMESTIC CHURCH’S 
CHECKLIST 

BEFORE PRAYER 
 

1. Приготуйте належний стіл, він стане вашим 
тетраподом, з покривалом темно-червоного чи 
фіолетового кольору. 

 
1. Prepare a suitable table, it will be come your 
tetrapod, covered by a dark red or purple tablecloth. 

 
2. Знайдіть і поставте на тетраподі ікону 
Воскреслого Христа чи хрест ручний/стоячий. По 
боках поставте дві свічки. Також якщо маєте 
Біблію (Святе Письмо), нехай вона лежить на 
тетраподі. 

 
2. Find and place an icon of Christ or hand Сross/ 
freestanding Сross on this table. Also, try to find 2 
candles to place on both sides. Also, if you have a 
Bible, place it on the tetrapod. 

 
3. Вимкніть усі телефони, радіо та телевізори на 
час молитви в домашній Церкві. Пристойно 
одіньтеся так, якби ви були у церкві. 

 
3. Turn off all phones, radios and TVs for the 
duration of prayer in the domestic church. Dress 
appropriately as if you were there in church. 

 
4. Порозставляйте крісла щоб мати фізичну 
дистанцію між тими, що будуть брати участь. 

 
4. Spread out chairs in order to have physical 
distance between those who are taking part. 

 
5. Виберіть з-поміж тих, що будуть брати участь 
ведучого чи ведучу. Перейдіть відправу та 
домовтеся про читання поодиноких частин і чи ви 
будете читати або співати. 

 
5. Choose from among those participating a male or 
female leader. Go over the service and talk amongst 
yourselves who is reading what and whether you will 
be saying or singing the responses. 

 
7. Є моменти так, як у церкві, де можна стояти, 
але є також моменти де можна сидіти. Домовтеся 
про ці моменти завчасно. 

 
7. There are moments, like at church, when one 
stands, but there are other moments when one may 
sit. Talk amongst yourself about these moments 
before prayer begins. 

 
7. Ті, які розуміються на церковному співі, 
можуть співати згідно з гласами, що позначені. 
Інші частини можна прочитати. 

 
7. Those who are knowledgeable about church 
singing, can sing according to the tones they know. 
The rest can be simply read in a normal voice for 
everyone to able to hear. 

 
8. Нехай Бог – + Отець, Син, і Дух Святий  -- буде 
з вами! 

 
8. May God -- + the Father, the Son and the Holy 
Spirit – be with all of you! 
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МОЛИТОВНИЙ ЧИН 
ДОМАШНЬОЇ ЦЕРКВИ 
У  ВЕЛИКУ  П’ЯТНИЦЮ  
Й У ВЕЛИКУ СУБОТУ: 

 
МОЛЕБЕНЬ  
З КАНОНОМ  

ПРО  
РОЗП’ЯТТЯ ГОСПОДНЄ  

І  
ПЛАЧ БОГОРОДИЦІ 

THE ORDER OF PRAYER  
OF THE DOMESTIC CHURCH 

ON GOOD FRIDAY  
AND HOLY SATURDAY: 

 
A MOLEBEN  

WITH THE CANON 
CONCERNING THE  

CRUCIFIXION OF THE LORD 
AND THE  

LAMENT OF THE MOTHER OF GOD 
 

Тема: У сьогоднішній молитві відображені гли-
бокі почуття співстраждання Богородиці та її 
біль над втратою Сина. 

 
Theme: In today’s prayer, the deep feelings of a co-
suffering Mother of God and her pain as a result of 
losing her Son are expressed openly. 

	
	
Запалити треба свічки на тетраподі. Потрібно, 
щоб тепер настала тиша. 
 
Після тиші, усі встають і повертаються до 
ікони чи хреста й Святого Письма. 
 
Ведучий/Ведуча: + Молитвами святих отців на-
ших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй 
нас. 
Усі: Амінь. 

Candles need to be lit on the tetrapod. Allow for 
some quiet time beforehand. 
 
All are asked to stand and face the icon or Cross and 
the Holy Bible. 
 
Leader: + By the prayers of our holy fathers, Lord 
Jesus Christ, our God, have mercy on us. 
All: Amen. 

	
   + Прийдіте, поклонімся Цареві, нашому Богу. 
   + Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві, на-
шому Богу. 
   + Прийдіте, поклонімся і припадім до самого 
Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. 

   + Come, let us bow in worship before the King, our 
God. 
   + Come, let us bow in worship before Christ, the 
King, our God.  
   + Come, let us bow in worship and fall down 
before the very Lord Jesus Christ, our King and God. 

	
ПСАЛОМ 50 

(Молитвослов, сс. 161-162) 
PSALM 50 

(Anthology, pp. 2-3) 
   Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоїй, і 
багатством щедрот Твоїх очисти мене з безза-
коння мого. 

   Have mercy on me, O God, in the greatness of 
Your compassion; according to the multitude of Your 
mercies blot out my offence. 

   Обмий мене повнотою з беззаконня мого, і від 
гріха мого очисти мене. 

   Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse 
me from my sin. 

   Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди 
передо мною. 

   For I acknowledge my iniquity, and my sin is 
always before me. 

   Проти Тебе єдиного я згрішив і перед Тобою 
зло вчинив, то й правий Ти в словах Твоїх і 
переможеш, коли будеш судити. 

   Against You alone have I sinned and done what is 
evil in Your sight, that You may be justified when 
You speak and win when You are judged. 

   Це бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах поро-
дила мене мати моя. 

   Behold, in wickedness I was conceived and in sin 
my mother bore me. 
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   Це бо істину полюбив єси, невідоме й таємне 
мудрости Своєї явив Ти мені. 

   For see, You have loved truth; You have shown me 
the hidden and secret things of Your wisdom. 

   Окропи мене іссопом, і очищуся, обмий мене, і 
стану біліший від снігу. 

   Sprinkle me with hyssop and I shall be clean. Wash 
me and I shall be whiter than snow. 

   Дай мені відчути радість і веселість, зрадіють 
кості сокрушені. 

   Make me hear joy and gladness; the bones that 
were crushed shall rejoice. 

   Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі без-
законня мої очисти. 

   Turn Your face from my sins and blot out all my 
lawlessness. 

   Серце чисте створи в мені, Боже, і духа правого 
обнови в нутрі моєму. 

   Create in me a pure heart, O God, and renew a right 
spirit within me. 

   Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого 
Святого не відійми від мене. 

   Cast me not from Your presence, nor deprive me of 
Your Holy Spirit. 

   Поверни мені радість спасіння Твого, і духом 
владичним утверди мене. 

   Give me again the joy of Your salvation, and 
sustain me with Your sovereign Spirit. 

   Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до 
Тебе навернуться. 

   I will teach transgressors Your ways, and sinners 
will return to You. 

   Визволи мене від вини крови, Боже, Боже 
спасіння мого, і язик мій радісно прославить 
справедливість Твою. 

   Deliver me from blood guilt, O God, the God of 
my salvation, and my tongue shall ring out Your 
justice. 

   Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять 
хвалу Твою. 

   Lord, You will open my lips, and my mouth shall 
declare Your praise. 

   Бо якби Ти жертви захотів, дав би я, та 
всепалення не миле Тобі. 

   For if You had wanted sacrifice, I would have 
given it; You will not take pleasure in burnt 
offerings. 

   Жертва Богові — дух сокрушений, серцем 
сокрушеним і смиренним Бог не погордить. 

   A sacrifice to God is a contrite spirit. A humbled 
and contrite heart God will not spurn. 

   Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і 
нехай відбудуються стіни єрусалимські. 

   Deal favourably, O Lord, with Sion in Your good 
pleasure and let the walls of Jerusalem be rebuilt. 

   Тоді вподобаєш Собі жертву правди, прино-
шення і всепалення; тоді покладуть на вівтар Твій 
тельців. 

   Then You will be well pleased with a sacrifice of 
justice, oblations and holocausts; then they will lay 
calves upon Your altar. 

	
	
Ведучий/Ведуча читає або співає ірмос кожної 
Пісні. 

The Leader sings the Irmos of every Ode. 

 
КАНОН ПРО  

РОЗП’ЯТТЯ ГОСПОДНЄ  
І  

ПЛАЧ  
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

  
Твір Симеона Логофета 

 
THE CANON CONCERNING THE  

CRUCIFIXION OF THE LORD 
AND THE  

LAMENT OF THE  
MOST HOLY MOTHER OF GOD 

 
A Composition of Symeon the Logothete 

 
ПІСНЯ 1 (ГЛАС 6) 

Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: Як по 
суші пройшов Ізраїль, по безодні стопами, 
бачачи, як гонитель фараон потопляється, взивав: 
Пісню перемоги Богові співаймо. 
 

 
THE FIRST ODE (TONE 6)  

The Leader reads or sings the Irmos: When Israel 
marched through the deep on foot as on dry land, 
seeing Pharaoh, their pursuer, trapped in the sea, they 
cried out: “Let us sing to God a hymn of victory!” 
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Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 

All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 

 
Усі читають або співають: Бачачи повішеного 
на хресті Сина і Господа, Діва Чиста в терзанні з 
другими жінками кликала гірко, стогнучи, і 
промовляла: 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 
 

 
All people present read or sing: When she beheld her 
Son and Lord hanging on the Cross, the pure Virgin 
was torn by grief and, weeping bitterly with the other 
women, she cried out: 
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 

Усі читають або співають: Бачу Тебе нині, 
улюблена і люба моя Дитино, висячого на хресті; 
в серці гірка рана – каже Чиста. Але, промов хоч 
слово, Благий, рабі Твоїй. 
 

All people present read or sing: “I see You, dearest 
and beloved Child, hanging on the Cross and my 
heart is wounded bitterly”, said the Pure One. “But in 
Your love speak some word to Your handmaiden.” 

Усі співають приспів: + Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові. 
 

All sing the Refrain: + Glory be to the Father and to 
the Son and to the Holy Spirit. 

Усі читають або співають: З волі Своєї, Сину 
мій і Творче, терпиш на дереві люту смерть – 
промовила Діва, стоячи біля хреста з улюбленим 
учнем. 
 

All people present read or sing: “By Your own will, 
my Son and Creator, You endure a fearful death upon 
the tree,” said the Virgin, standing by the Cross with 
the beloved disciple. 

Усі співають приспів: І нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь. 

All sing the Refrain: Now and for ever and ever. 
Amen. 

 
Усі читають або співають: Нині я позбавлена 
мого сподівання, радости і веселости – Сина мого 
і Господа. Горе мені, болить моє серце, -- 
плачучи, мовила Чиста. 

 
All people present read or sing: “How am I deprived 
of Him Who is my hope, my joy, my gladness, of my 
Son and Lord. Woe is me! My heart is filled with 
anguish”, said the Pure One weeping. 

	
	

ПІСНЯ 3 (ГЛАС 6) 
Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: Нема 
святого, як Ти, Господи, Боже мій, що возніс ріг 
вірних Твоїх, Благий, і утвердив нас на камені 
ісповідання Твого. 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 

THE THIRD ODE (TONE 6) 
The Leader reads or sings the Irmos: There is none 
holy as You, O Lord my God! You lifted the horn of 
Your faithful, O Good One, and made us firm on the 
rock of professing You. 
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 

 
Усі читають або співають: Оскільки він боявся 
юдеїв, Петро скрився, і всі вірні розбіглися, 
залишивши Христа – Діва, ридаючи, говорила. 
 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 
 

 
All people present read or sing: “For fear of the 
Judeans, Peter has hid himself, and all the faithful 
have fled, forsaking Christ”, said the Virgin 
lamenting. 
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 
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Усі читають або співають: Страшним і дивним 
Твоїм різдвом, Сину мій, я більше за всіх матерів 
звеличена була. Але горе мені, нині бачу Тебе на 
дереві, нутро палає.  

All people present read or sing: By Your awesome 
and strange birth, my Son, I have been magnified 
above all mothers, but woe is me! Inwardly I burn as 
I see You now upon the Cross.” 
 

Усі співають приспів: + Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові. 
 

All sing the Refrain: + Glory be to the Father and to 
the Son and to the Holy Spirit. 

Усі читають або співають: Хочу з дерева на 
руки прийняти Тебе, в яких, як Дитя, я тримала – 
сповіщала Чиста. Але ніхто, горе мені, Його не 
дасть. 
  

All people present read or sing: “I wish to take my 
Son down from the tree and to hold Him in my arms, 
as once I held Him when He was a little Child”, said 
the Pure One. “But, woe is me, there is no one to 
give Him to me.” 
 

Усі співають приспів: І нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь. 

All sing the Refrain: Now and for ever and ever. 
Amen. 

 
Усі читають або співають: Ось, Світло моє 
солодке, Надія, і Життя моє благе, Бог мій погас 
на хресті, палає нутро моє – мовила Діва, 
ридаючи. 

 
All people present read or sing: “See, my sweet 
Light, my Hope and Life, my Son and God, has ben 
quenched upon the Cross, and because of Him I 
burn”, said the Virgin shedding tears. 

	
	

ПІСНЯ 4 (ГЛАС 6) 
Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: Христос 
моя сила – Бог і Господь; чесна Церква бого-
пристойно співає, взиваючи: Від помислу чистого 
у Господі празнуючи. 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 

THE FOURTH ODE (TONE 6) 
The Leader reads or sings the Irmos: “Christ is my 
strength, my God and Lord,” the honourable Church, 
agreeable to God, sings as she cries aloud, keeping 
festival to the Lord with a pure mind. 
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 

 
Усі читають або співають: О Сонце, що не 
заходиш, Боже предвічний, і Творче всіх ство-
рінь, Господи, як Ти терпиш Страсті на хресті? – 
Чиста, плачучи, говорила. 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 
 

 
All people present read or sing: “O Sun that never 
sets, O Pre-eternal God and Creator of all things and 
Lord, how do You endure suffering upon the Cross?” 
said the Pure One weeping. 
  
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 
 

Усі читають або співають: З плачем говорила до 
благообразного Йосифа Та, що не зазнала по-
дружжя: Йосифе, поспіши до Пилата приступити 
і випроси зняти з дерева Учителя твого. 
 

All people present read or sing: Lamenting, the 
Virgin said to the noble Joseph: “Joseph, go in haste 
to Pilate and ask to take down your Teacher from the 
tree.” 
 

Усі співають приспів: + Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові. 
 

All sing the Refrain: + Glory be to the Father and to 
the Son and to the Holy Spirit. 

Усі читають або співають: Бачачи Пречисту в 
гірких сльозах, Йосиф засмутився і, плачучи, до 

All people present read or sing: Seeing the Most 
Pure One shedding bitter tears, Joseph was troubled 
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Пилата: Дай мені, слізно благаю, Тіло Бога мого. 
  

and came in sorrow to Pilate, crying aloud: “Give me 
the body of my God.” 

 
Усі співають приспів: І нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь. 

 
All sing the Refrain: Now and for ever and ever. 
Amen. 

 
Усі читають або співають: Бачачи Тебе, ранами 
вкритого і без слави, нагого на дереві, Дитино 
моя, нутро палає, -- ридаючи як Мати, Діва 
промовляла. 

 
All people present read or sing: “I see You wounded, 
without glory, stripped upon the Cross, O my Child, 
and my heart burns”, said the Virgin sorrowing with 
a mother’s grief. 

	
ПІСНЯ 5 (ГЛАС 6) 

Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: Божим 
світлом Твоїм, Благий, озори, молюся, душі тих, 
що зарання в любові звертаються до Тебе, щоб 
пізнати Тебе, Слове Божий, істинного Бога, що 
викликає з темряви гріховної. 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 

THE FIFTH ODE (TONE 6) 
The Leader reads or sings the Irmos: I pray You, O 
Good One: with Your divine light illumine the souls 
of those who with longing keep a morning watch for 
You, that they, O Word of God, may know You the 
true God Who call us away from the darkness of sin. 
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 

 
Усі читають або співають: В розтерзанні і 
риданні, і дивуванні, разом з Никодимом Йосиф 
зняв і обцілував Пречисте Тіло, ридаючи, стогнув 
і оспівував Його як Бога. 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 
 

 
All people present read or sing: Broken and 
distraught by grief, Joseph and Nicodemus took 
down the Most Pure Body and kissed it, and they 
made lamentation and sang His praises as God. 
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 
 

Усі читають або співають: З плачем прийнявши 
Його, Мати, яка не знала чоловіка, поклала Його 
на коліна, та, благаючи Його в сльозах, обцілу-
вала, гірко ридаючи і викликуючи. 
 

All people present read or sing: The Mother who 
knew not man wept as she took Him on her knees. 
Her tears flowed down upon Him, and with bitter 
cries of grief she kissed Him. 
 

Усі співають приспів: + Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові. 
 

All sing the Refrain: + Glory be to the Father and to 
the Son and to the Holy Spirit. 

Усі читають або співають: Єдину Надію і 
Життя, Владико, Сину мій і Боже, в очах тільки й 
Світла, я – раба Твоя мала. Нині ж позбавлена 
Тебе, солодка і люба моя Дитино. 
  

All people present read or sing: “O Master, my Son, 
and God, You were the only Hope and Life of Your 
handmaiden, the very Light of my eyes, but now, I 
have been deprived of You, my sweet and adorable 
Child.” 
 

Усі співають приспів: І нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь. 

All sing the Refrain: Now and for ever and ever. 
Amen. 

Усі читають або співають: Болісті й скорботи, і 
зітхання напали на мене, горе мені – Чиста, гірко 
ридаючи, промовляла. Бачу Тебе, Дитино моя 
ублюблена, -- нагого й самотнього, і пахощами 
намащеного – Мерця. 

All people present read or sing: “Woe is me! 
Anguish and affliction and sighing have taken hold 
of me”, cried the Pure One, bitterly lamenting, “for I 
see You, my beloved Child, stripped and alone, and 
anointed for burial, a corpse.” 
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ПІСНЯ 6 (ГЛАС 6) 
Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: 
Житейське море, схвильоване бурею напастей, 
бачачи, і до тихого пристановища Твого 
прибігши, кличу до Тебе: Возведи від тління 
життя моє, Многомилостивий. 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 

THE SIXTH ODE (TONE 6) 
The Leader reads or sings the Irmos: Seeing the sea 
of life surging high with a storm of temptations, I 
flee to Your tranquil harbour and cry to You, “Lead 
my life away from corruption, O Most Merciful 
One.”  
 
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 

 
Усі читають або співають: Мертвого Тебе бачу, 
Чоловіколюбче, що оживляв мертвих і тримаєш 
усе; я важко ранена в нутро. Хотіла б померти з 
Тобою – мовить Пречиста. Не в силі я терпіти 
коли бачу Тебе без дихання, мертвого. 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 
 

 
All people present read or sing: “I see You lifeless, 
O Lover of humankind, Who brought the dead to life; 
grievously is my heart wounded and I long to die 
with You”, says the Most Pure One, “for I cannot 
bear to look upon You lifeless and without breath.”  
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 
 

Усі читають або співають: Жахаюся, бачачи 
Тебе, преблагий Боже й прещедрий Господи, без 
слави, без дихання, і без вигляду. Горе мені! 
Плачу, тримаючи Тебе, бо я не сподівалася 
бачити Тебе таким, Сину мій і Боже! 

All people present read or sing: O All-Good God and 
All-Compassionate Lord, I am filled with horror as I 
see You without glory, without breath, without 
beauty. I weep as I hold You. Woe is me! I never 
thought to look upon You thus, my Son and God! 
 

Усі співають приспів: + Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові. 
 

All sing the Refrain: + Glory be to the Father and to 
the Son and to the Holy Spirit. 

Усі читають або співають: Чи вже не промовиш 
і слова рабі Твоїй, Слово Боже? Чи Ти не 
змилосердишся, Владико, над тією, що народила 
Тебе? – говорила Чиста, ридаючи, плачучи і 
цілуючи Тіло Господа свого.   
  

All people present read or sing: “Will You not say a 
word to Your handmaiden, O Word of God? Will not 
show compassion, O Master, to her who gave You 
birth,” said the Pure One, lamenting and weeping and 
kissing the Body of her Lord. 
 

Усі співають приспів: І нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь. 

All sing the Refrain: Now and for ever and ever. 
Amen. 

 
Усі читають або співають: Думаю, Владико, що 
вже більше не почую Твого солодкого голосу, ні 
краси лиця Твого не побачу, як бувало колись, Я 
– раба Твоя, бо відійшов Ти, Сину мій, від очей 
моїх. 

 
All people present read or sing: “I keep thinking, O 
Master, how never again shall I hear Your voice. 
Never again shall Your handmaiden see the beauty of 
Your face as in the past, for You have passed from 
my eyes, O my Son!” 
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Усі читають або співають 

КОНДАК ВЕЛИКОЇ П’ЯТНИЦІ 
All read or sing the 

KONTAKION 
Глас 8: Прийдіть усі, прославмо* за нас 
Розп’ятого,* бо коли Марія побачила Його на 
хресті, мовила:* Хоч і терпиш розпинання,* 
однак Ти Син і Бог мій. (Молитвослов, с. 578) 

Tone 8: Come, let us all sing the praises* of Him 
Who for our sakes was crucified.* For Mary beheld 
Him on the Cross and said,* “Although You endure 
crucifixion,* You are my Son and God.” (Transl. Fr. 
C. Dachuck) 

 
Ведучий/Ведучи читає 

ІКОС 

 
The Leader reads the  

IKOS 
   Агниця, бачачи свого Агнця, Якого вели на 
заколення, -- Марія, у простоволосій зачісці 
пішла за Ним з іншими жінками і кликала: Куди 
йдеш, Дитино моя? Ради чого так поспішаєш? Чи 
не друге весілля справляють у Кані, і Ти поспі-
шаєш туди, щоб з води їм вино зробити? Чи піти і 
мені з Тобою, Дитино моя, чи краще чекати? 
Скажи мені хоч слово, Слове, не йди мовчки 
попри мене! Ти чистою мене зберіг: 

   Seeing her own Lamb led to the slaughter, Mary 
the Ewe, her hair all disheveled, following Him with 
the other women and in her grief she cried out: 
“Where are You going, my Child? Why are You 
running so swiftly? Is there another wedding in Cana, 
and are You hastening there to make wine for them 
out of water? Shall I go with You, my Child, or shall 
I wait for You? Speak some word to me, O Word, do 
not pass me by in silence, You have preserved my 
virginity, for  

 
Усі: Однак Ти Син і Бог мій. 

 
All: You are my Son and God. 

	
	
	

ПІСНЯ 7 (ГЛАС 6) 
Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: 
Росодайною от вчинив ангел піч для преподобних 
отроків, а веління Боже, що халдеїв опаляло, 
приневолило мучителя кликати: Благословен єси, 
Боже отців наших. 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 

THE SEVENTH ODE (TONE 6) 
The Leader reads or sings the Irmos: An angel made 
the furnace drop dew on those devoted youths, but 
God’s command burned up the Chaldeans and 
convinced their tyrant to exclaim: “Blessed are You, 
O God of our fathers.” 
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 

 
Усі читають або співають: Де, Сину мій і Боже, 
давнє благовіщення, що його Гавриїл мені 
провістив? Він назвав Тебе Царем і Сином Бога 
Всевишнього. Нині ж бачу Тебе, Світло моє 
солодке, -- нагого і зраненого, -- Мерця. 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 
 

 
All people present read or sing: “Where, O my Son 
and God, are the good tidings of the Annunciation 
that Gabriel spoke to me long ago? He called You 
King and Son of the Most High God, and now, O my 
sweet Light, I see You naked, wounded, and dead.” 
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 
 

Усі читають або співають: Ти зціляєш болісті, 
нині візьми мене з Собою, Сину мій і Боже, нехай 
і я зійду з Тобою до аду, не покидай мене саму, 
бо вже не маю я сили жити, не бачачи Тебе, моє 
солодке Світло. 

All people present read or sing: “It is You, my Son 
and God, Who rescue from anguish! Take me with 
You now, O Master, so that I too may go down into 
Hades with You. Do not leave me alone, for I cannot 
bear to look upon You, my sweet Light!” 
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Усі співають приспів: + Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові. 
 
 

All sing the Refrain: + Glory be to the Father and to 
the Son and to the Holy Spirit. 

Усі читають або співають: Непорочна, з іншими 
жінками-мироносицями, гірко ридаючи і бачачи 
Христа, як вони Його носили, взивала: Горе мені! 
Що я бачу? Куди йдеш, Сину мій, а Мене одну 
залишаєш? 
  

All people present read or sing: With the other 
women myrrh-bearers, the All-Immaculate One 
lamented bitterly as she saw Christ being carried 
away. “Woe is me! What am I seeing? Where are 
You going now, my Son? Are You leaving me alone? 
 

Усі співають приспів: І нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь. 

All sing the Refrain: Now and for ever and ever. 
Amen. 

 
Усі читають або співають: Знемагаючи в 
риданнях, Непорочна мироносицям говорила: 
Ридайте й плачте гірко разом зі мною, ось бо 
Світло моє солодке, й Учитель ваш, гробові 
передається. 

 
All people present read or sing: In her despair and 
grief, the All-Immaculate One said to the myrrh-
bearing women, “Join with me to weep and bitterly 
lament, for behold, my sweet Light and your Teacher 
is being placed in the tomb.” 

	
	

ПІСНЯ 8 (ГЛАС 6) 
Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос:  Із 
полум’я преподобним Ти росу виточив і жертву 
праведного водою спалив, бо все твориш, Христе, 
як тільки захочеш, Тебе превозносимо на всі віки. 
 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 

THE EIGHTH ODE (TONE 6) 
The Leader reads or sings the Irmos: From the flame 
You rained dew on those godly youths, and with 
water You set fire to the sacrifice of the righteous 
servant. Yes, O Christ, You do whatever You wish: 
we exalt You above all forever! 
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 

 
Усі читають або співають: Йосиф бачив як Діва 
ридає, і став увесь терзатись, кличучи гірко: Як 
Тебе, Боже мій, нині поховаю я, раб Твій? Якими 
плащаницями обгорну Тіло Твоє? 
 
 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 
 

 
All people present read or sing: Seeing the 
lamentation of the Virgin, Joseph was bitterly 
distressed and cried aloud in sorrow: “How shall I 
Your servant, O my God, prepare Your Body for 
burial? With what winding sheets can I wrap Your 
Body?  
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 
 

Усі читають або співають: Перевищило розум 
це дивне явище: Тебе, Господа, що носиш усе 
творіння, Йосиф приймає мертвого на свої руки і 
з Никодимом переносить і погребає. 

All people present read or sing: This strange sight is 
beyond our understanding: the Lord Who upholds all 
creation is held as a lifeless corpse in the arms of 
Joseph, and Joseph together with Nicodemus carries 
and buries His Body. 

 
Усі співають приспів: + Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові. 
 
 

 
All sing the Refrain: + Glory be to the Father and to 
the Son and to the Holy Spirit. 
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Усі читають або співають: Тайну чудну бачу і 
преславну, -- Діва кликала до Сина й Господа. Як 
у вузькому гробі покладаєшся Ти, що мертвим 
повеліваєш вставати із гробів?  
  

All people present read or sing: “A strange and 
glorious mystery do I behold”, the Virgin cried to her 
Son and Lord. “How can You be placed in a narrow 
tomb, You Who by Your command raise the dead 
from their tombs?” 
  

Усі співають приспів: І нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь. 

All sing the Refrain: Now and for ever and ever. 
Amen. 

 
Усі читають або співають: Не відійду від гробу 
Твого, Сину мій; не перестану сльози проливати 
я, раба Твоя, поки й Сама не зійду до аду, бо сили 
не маю стерпіти розлуки з Тобою, Сину мій! 

 
All people present read or sing: “I shall not leave 
Your tomb, my Child, nor shall I, Your handmaiden, 
cease to shed tears, until I, too, go down into Hades! 
For I cannot bear to be separated from You, my 
Son!” 

	
ПІСНЯ 9 (ГЛАС 6) 

Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: Бога 
людям неможливо видіти, на Нього й чини 
ангельські не сміють дивитись, а через тебе, 
Всечиста, з’явилося людям Слово воплочене. 
Його величаючи з небесним воїнством, тебе 
ублажаємо. 
  
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 

THE NINTH ODE (TONE 6) 
The Leader reads or sings the Irmos: It is impossible 
for humans to see God, upon whom the orders of 
angels dare not gaze. But through you, All-Pure One, 
the Word made flesh was revealed to humanity. 
When we, with the heavenly hosts, extol Him, we 
call you blessed. 
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 

 
Усі читають або співають: Ніколи вже віднині 
радість нк повернеться до мене, -- ридаючи 
промовляла Непорочна. Світло моє і Радість моя 
– Він зійшов до гробу. Але не покину Його 
Самого, а вмру тут, і ляжу в могилу з Ним. 
 
Усі співають приспів: Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі. 
 

 
All people present read or sing: “Never again shall 
joy be mine”, cried the Immaculate one lamenting. 
“The Light of my Joy has gone down into the tomb. 
But I shall not leave Him alone! Here I shall die and 
be buried with Him.” 
 
All sing the Refrain: Glory be to You, our God, glory 
be to You. 
 

Усі читають або співають: Рану душі моєї зціли 
нині, Дитино моя, -- кликала у сльозах Пречиста. 
Воскресни й втамуй біль і печаль, бо можеш, 
Владико, творити, що хочеш, хоч і похований Ти 
з волі Своєї.  

All people present read or sing: “Now heal the 
wound of my soul, O my Child”, cried the All-Pure 
One weeping. “Arise and assuage my pain and 
sorrow, for You have power, O Master, and You can 
do whatever You wish, even though Your burial is 
voluntary.”  
 

Усі співають приспів: + Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові. 
 

All sing the Refrain: + Glory be to the Father and to 
the Son and to the Holy Spirit. 

Усі читають або співають: Як же втаїлася від 
тебе безодня щедрот? – Господь таємно промовив 
до Своєї Матері. Бажаючи спасти творіння Своє, 
зволив Я померти. Але Я воскресну й Тебе 
звеличу як Бог неба і землі. 

All people present read or sing: “How have you not 
seen the depth of my tender love?” said the Lord to 
His Mother. “Because I wish to save My handiwork, 
I have chosen to die. But I shall rise again and, as 
God of heaven and earth, I shall magnify You.” 
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Усі співають приспів: І нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь. 

All sing the Refrain: Now and for ever and ever. 
Amen. 

 
Усі читають або співають: Оспівую Твоє 
милосердя, Чоловіколюбче, і поклоняюся 
багатству милости Твоєї, Владико, бо бажаючи 
Своє створіння спасти, Ти смерть прийняв, -- 
промовила Пречиста. Але воскресінням Своїм, 
Спасе, помилуй всіх нас.  

 
All people present read or sing: “I sing of Your 
compassion, O Lover of humankind, and I bow 
before the riches of Your mercy, for You have 
accepted death to save Your creation,” said the All-
Pure One. But, O Saviour, by Your Resurrection 
have mercy on us all.” 

	
ЗАМІСТЬ “ДОСТОЙНО Є”  

(ЗАДОСТОЙНИК) 
INSTEAD OF “IT IS TRULY RIGHT” 

Ведучий/Ведуча читає або співає Ірмос: Бога 
людям неможливо видіти, на Нього й чини 
ангельські не сміють дивитись, а через тебе, 
Всечиста, з’явилося людям Слово воплочене. 
Його величаючи з небесним воїнством, тебе 
ублажаємо. 

The Leader reads or sings the Irmos: It is impossible 
for humans to see God, upon whom the orders of 
angels dare not gaze. But through you, All-Pure One, 
the Word made flesh was revealed to humanity. 
When we, with the heavenly hosts, extol Him, we 
call you blessed. 

	
Усі читають або співають 

КОНДАК ВЕЛИКОЇ СУБОТИ 
All present read or sing the 

KONTAKION OF HOLY SATURDAY 
Глас 6: Той, хто зачинив безодню,* лежить перед 
нами мертвих,* обгорнений плащаницею із 
смирною,* як смертний, кладеться у гріб 
Безсмертний.* Прийшли жінки, намастили Його 
миром,* плачучи гірко й виголошуючи:* Ця субо-
та преблагословенна,* бо Христос, заснувши 
сьогодні,* воскресне на третій день. (Молит-
вослов, с. 1254) [Див. Типікон о. Дольницького, с. 
398] 

Tone 6: He who closed the abyss lies dead before our 
eyes, and wrapped in myrrh and fine linen the 
Immortal One is laid as a mortal in a tomb. While 
women came to anoint Him, weeping bitterly and 
crying out, “This is the most blessed Sabbath, on 
which Christ sleeps, but He will rise again on the 
third day”. [See Fr. Dolnytsky’s Typicon, p. 398] 
 

	
Ведучий/Ведуча читає для наших роздумів: 
 

The Leader reads the following as our reflection: 

УРИВОК ІЗ ПРОПОВІДІ  
ВСЕЛЕНСЬКОГО АРХИЄРЕЯ,  

ПАПИ ФРАНЦИСКА  
У КВІТНУ НЕДІЛЮ 

2020 Р.Б. 

AN EXCERPT FROM THE HOMILY  
OF HIS HOLINESS  

POPE FRANCIS  
ON PALM SUNDAY  

2020 
   «…Дорогі друзі, дивіться на справжніх героїв, 
які виявились цими днями: ними не є ті, що 
мають славу, гроші та успіх, але ті, які жертвують 
собою, аби служити іншим. Почувайтеся 
покликаними поставити на карту своє життя. Не 
бійтеся втратити його для Бога і для ближніх, бо 
тоді здобудете! Бо життя – це дар, який 
отримуємо, віддаючи себе як дар. Бо найбільшою 
радістю є сказати “так” любові, без “якщо” і без 
“але”. Так само, як Ісус для нас». (Проповідь 
Святішого Отця Папи Франциска, 5 квітня 2020 
р.Б., у бализіці Св. Петра в Римі) 

   “…Dear friends, look at the real heroes who come 
to light in these days: they are not famous, rich and 
successful people; rather, they are those who are 
giving themselves in order to serve others. Feel 
called yourselves to put your lives on the line. Do not 
be afraid to devote your life to God and to others; it 
pays! For life is a gift we receive only when we give 
ourselves away, and our deepest joy comes from 
saying yes to love, without ifs and buts. To truly say 
yes to love, without ifs and buts. As Jesus did for us”. 
(Homily of His Holiness Pope Francis, 5 April 2020, 
St. Peter’s Basilica in Rome) 
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ВІДПУСТ 
(Кінець відправи) 

THE DISMISSAL 
(The Service is Coming to an End) 

Усі: Чеснішу від херувимів* і незрівнянно 
славнішу від серафимів,* що без зотління Бога 
Слово породила,* сущу Богородицю, тебе 
величаємо. 

All: More honourable than the cherubim,* and by far 
more glorious than the seraphim,* ever a virgin, you 
gave birth to God the Word,* O true Mother of God, 
we magnify you. 

 
   + Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,* і 
нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.* Госпо-
ди, помилуй (2). Господи, благослови. 

 
   + Glory be to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit,* now and for ever and ever. Amen. 
Lord, have mercy (2). Lord, give the blessing. 

 
Ведучий/Ведуча: + Молитвами святих отців на-
ших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй 
нас. 
Усі: Амінь. 

 
Leader: + By the prayers of our holy fathers, Lord 
Jesus Christ, our God, have mercy on us. 
All: Amen. 

	
	
	
Тому що ми молимось цей Молебень у Велику 
П’ятницю і в Велику Суботу, тепер на закінчення 
цієї молитви домашньої Церкви ми співаємо цей 

ТРОПАР (ГЛАС 2) 

Since we are praying this Moleben on Good Friday 
and Holy Saturday, let us now to end this prayer of 
the domestic Church by singing this 

TROPARION (TONE 2) 
    
   Благообразний Йосиф, знявши з хреста 
Пречисте Тіло Твоє, плащаницею чистою обвив і, 
пахощами покривши, у гріб новий положив (3). 
Робимо доземний поклін за кожним разом. 

    
   The noble Joseph took down Your Most Pure Body 
from the tree. He wrapped it with a clean shroud and, 
with aromatic spices, placed it in a new tomb. (3)  
We make a deep bow or prostration each time. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: The Ukrainian and English translations of the Canon in this Moleben closely mirror the Church 
Slavonic original printed in the UGCC Floral Triodion or Pentecostarion (see pages 138-142) published by 
the Stauropegion Institute in L’viv in 1907 with the blessing of Metropolitan Andrei (Sheptytsky). 
 
 
Укладач двомовних літургійних текстів цього Молитовного Чину мирянським чином – читець Олег 
Бих. 
Reader Oleh compiled the Ukrainian and English liturgical texts of this Order of Prayer Led by Lay Persons.  
	


