
Акція-збірка до свята 
Зіслання Святого Духа 2020

Схід і Захід у 
спільній 
відповідальності

Блаженні 
миротворці

Збірка відбудеться  
в Понеділок Св. Духа 

31-го травня

Дух Божий  
дарує мир
Девʼятниця До Св. ДухА 2020

5.

ПроПоЗиції для молитви   ➜ див. оСновну Структуру

О Дух-Творець, зійди на нас,  
Навідай душі слуг Твоїх,  
Наповни милістю з небес  
Людські серця, що Ти створив. 

Тебе Втішителем зовуть,  
Тебе Всевишній в дар нам дав.  
Ти джерело життя, вогонь,  
Любов, бальзам для наших душ. 

Ти є десницею Отця,  
Дари нам семикратні шлеш.  
Обіцяний по праву  
Ним, Ти мову язикові дав. 

Любов’ю влийся нам в серця  
І дай нам світло пізнання,  
Чеснотами завжди кріпи  
Слабкі тіла своїх дітей. 

Даруй нам безустанно мир  
І віддали всіх ворогів,  
Показуй нам дорогу так,  
Щоб оминути всякий гріх. 

Дай через Тебе знать Отця  
І Сина нам спізнати дай.  
Й Тебе, одне дихання Двох,  
Дай визнавати всі віки. Амінь. 

Гімн до Святого Духа

За „Veni Creator Spiritus“ 9 ст.,

з молитовника  
“Щоденно з Богом” 
(Джерело: CREDO:  

https://credo.pro/ 
2017/06/83205)

матея 5,9
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Прохальна молитва   ➜ див. оСновну Структуру

Л: За місто це (або за село це, або за святу обитель 
цю), і за кожне місто, країну і за тих, що вірою 
живуть у них, Господеві помолімся.

х: Господи, помилуй.
Л: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи 

мирні, Господеві помолімся. 
х: Господи, помилуй.
Л:  За тих, що плавають, подорожують, за недужих, 

страждаючих, полонених і за спасіння їх, 
 Господеві помолімся.

х: Господи, помилуй.
Л: Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву  

і нужди, Господеві помолімся.
х: Господи, помилуй.
Л: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, 

твоєю благодаттю.
х: Господи, помилуй.
Л: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну 

Владичицю нашу Богородицю і приснодіву Марію, 
з усіма святими пом’янувши, самі себе, і один і 
одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.

х: Тобі, Господи. 
Л: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, 

Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас,  
і на віки вічні.

х: Амінь.
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основна структура для 
щоденної молитви Девʼятниці

вступна частина
із Славослов‘ям та вступною 
молитвою на стор. 66

тиша

імпульс до розважання та 
молитва з візантійської традиції  
➜ для відповідного дня (від cmop. 15)

Прохальна молитва: мирна 
єктенія  cmop. 68/69

Секвенція або Гімн до Святого 
духа  стор. 64 і зворотна сторінка

молитва благословення 
стор. 67

1.

2.

4.

5.

6.

Основна структура може бути довільно 
 доповнена, напр.  для молебню у громаді, також 
іншими елементами (читання св Письма, псалми, 
пісні, прохання чи інші елементи). Пропозиція див. 
стор. 65.

Ми вдячні Анні Томашек-Добра за написання цієї Дев‘ятниці. 
Також дякуємо його Блаженству Верховному Архаєпископу Святославу Шевчуку, главі Української  
Греко-Католицької Церкви за передмову.

католики латинського і візантійського обряду моляться за мир в україні. 
„мандрівна свічка миру“ з німеччини супроводжувала їхню молитву. 
Більше на стор. 60/61.
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