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УТРЕНЯ

 C.  Боже, прийди нам на допомогу. 
В.  Господи, поспіши нам на порятунок. 

 С.  Милосердя Боже * світ весь огортає.
В.  Уповаємо на Бога, * уповаємо на Бога.

1.  Милосердя Твоє, Боже, * і Отця, і Сина, й Духа,
Невичерпне й переможне, * і спасіння запорука.

2.  Тож складаємо подяку, * хай звучить сердець “осанна”,
Уповаємо на ласку * й доброту Твою, наш Пане.
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1. Боже вічний Триєдиний, 
З милосердної любові,
А не з іншої причини,
Світ створив Ти із нічого,
Але безмір ласк незмінно
Ти даєш лише людині.

ГІМН

2. Знову милосердя диво:
Коли Бог слабку людину
Через присуд справедливий
Вигнав з Раю за гординю.
Та в турботі про людину
Обіцяв спасіння в Сині.

3. Творче, Боже Триєдиний,
Милосердний у потребі,
В честь Твою співають гімни
Твої вибрані у небі.
Й ми з Єрусалимом вишнім
Тебе славимо, Всевишній!
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 С. Милосердя Боже * світ весь огортає. 
 В.  Будьмо також милосердні, * як Отець наш милосердний. 
 С.  O Крове і водо, * що витекли із Серця Ісуса 

В.  Як джерело милосердя для людського роду, * уповаємо на Тебе. 

 С.  Дякуймо Господу, бо Він добрий. 
В.  Бо Його милість повіки. 

С.  Молімося: Боже, Ти предивно сотворив людину і ще більш предивно її відкупив, † 
вчини, щоб ми силою духа чинили опір принадам гріха * і заслужили на осягнен-
ня вічної радості. Через Христа, Господа нашого. 

В. Амінь.

ПЕРША ГОДИНА

1.  Милосердя Твоє, Боже, * і Отця, і Сина, й Духа,
Невичерпне й переможне, * і спасіння запорука.

2.  Тож складаємо подяку, * хай звучить сердець “осанна”,
Уповаємо на ласку * й доброту Твою, наш Пане.

ГІМН
1. Серед ночі зла і лиха * раптом зблиснула зірниця:

То прийшла усім на втіху * в світ Марія Вседівиця.
У Марії Бог Любові * поєднав нас із собою.

2. Народився нам Спаситель, * втілив Боже милосердя,
Він життя приніс в офіру, * вмерши на хресті ганебнім.
Повернув Він для людини * гідність Божої дитини.

МОЛИТВА
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3. В Твоїм Серці, любий Христе, * благодать знаходить кожен,
Нехай лине гімн врочистий * на Твою честь, Агнче Божий.
Милосердя Твоє, Боже, * нашу неміч переможе.

МОЛИТВА
 С. Милосердя Боже * виправдовує нас через нашого Господа, Христа Ісуса. 
 В.  Будьмо також милосердні, * як Отець наш милосердний. 
 С.  O Крове і водо, * що витекли із Серця Ісуса 

В.  Як джерело милосердя для людського роду, * уповаємо на Тебе. 

 С.  O Боже наш, складаємо Тобі подяку, 
В.  Возвеличуємо Тебе гімнами прослави. 

С.  Молімося: Боже, Ти схотів, щоб Твоє Слово в лоні Діви Марії прийняло справжнє 
людське тіло; † вчини, просимо, щоб ми, визнаючи нашого Відкупителя Богом 
і  людиною, * заслужили на участь у Його божественній природі. Через Христа, 
Господа нашого. 

В.  Амінь.

ТРЕТЯ ГОДИНА

1.  Милосердя Твоє, Боже, * і Отця, і Сина, й Духа,
Невичерпне й переможне, * і спасіння запорука.

2.  Тож складаємо подяку, * хай звучить сердець “осанна”,
Уповаємо на ласку * й доброту Твою, наш Пане.

ГІМН
1. Так бажало Боже Серце * ощасливити світ миром,

Що із Нього милосердя * зразу з двох джерел забило.
Це вода – гріхи змивати, * й Кров – щоб душі оживляти.

2. Був колись ковчег спасінням, * Церква всіх спасає нині,
Щоб з’єднались покоління * у однім Містичнім Тілі.
Всім життям славімо щедро * таємницю милосердя.

3. В Твоїм Серці, любий Христе, * благодать знаходить кожен.
Нехай лине гімн врочистий * на Твою честь, Агнче Божий.
Милосердя Твоє, Боже, * нашу неміч переможе.

МОЛИТВА
 С.  Милосердя Боже *заспокоїть кожне серце стражденне. 
 В.  Будьмо також милосердні, * як Отець наш милосердний. 
 С.  O Крове і водо, * що витекли із Серця Ісуса 

В.  Як джерело милосердя для людського роду, * уповаємо на Тебе. 
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 С.  Скуштуйте і побачите, який Господь наш добрий.  
В.  Блаженна та людина, що на Нього надію покладає.

С.  Молімося: Господи, Ти в Пресвятому Таїнстві залишив нам спомин своїх стра-
стей; † дай нам так вшановувати святі тайни Твоїх Тіла й Крові, * щоб ми могли 
безустанно пожинати плоди Твого відкуплення. Котрий живеш і царюєш з Богом 
Отцем в єдності Святого Духа, * Бог, на віки вічні.

В.  Амінь.

ШОСТА ГОДИНА 

1.  Милосердя Твоє, Боже, * і Отця, і Сина, й Духа,
Невичерпне й переможне, * і спасіння запорука.

2.  Тож складаємо подяку, * хай звучить сердець “осанна”,
Уповаємо на ласку * й доброту Твою, наш Пане.

ГІМН
1. Милосердя з вод хрещальних * на весь світ спливає гожий,

Діти гніву вже змінились * на дітей коханих Божих,
Щоб в віках хвалити щиро * Божу ласку та офіру.

2. Лише люблячий Спаситель * добре знає людську вдачу,
Як нам легко оступитись, * як нас в’яже лінь, невдячність.
Бог на герць нас надихає, * в святих Тайнах обіймає.

3. В Твоїм Серці, любий Христе, * благодать знаходить кожен.
Нехай лине гімн врочистий * на Твою честь, Агнче Божий.
Милосердя Твоє, Боже, * нашу неміч переможе.

МОЛИТВА
С.  Милосердя Боже * нас укріпляє у вірі. 

 В.  Будьмо також милосердні, * як Отець наш милосердний. 
 С.  O Крове і водо, * що витекли із Серця Ісуса 

В.  Як джерело милосердя для людського роду, * уповаємо на Тебе. 

 С.  Благословляй, душе моя, Господа повсякчасно.
В.  I не забувай усі Його благодіяння.

С.  Молімося: Боже, Ти обдарував людську природу більшою гідністю, ніж у першому 
створінні; † поглянь на незбагненне таїнство Твоєї милості і збережи дари своєї 
вічної благодаті * в тих, кого Ти благоволив відновити тайною відродження. Через 
Христа, Господа нашого. 

В. Амінь.
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ДЕВ’ЯТА ГОДИНА

1.  Милосердя Твоє, Боже, * і Отця, і Сина, й Духа,
Невичерпне й переможне, * і спасіння запорука.

2.  Тож складаємо подяку, * хай звучить сердець “осанна”,
Уповаємо на ласку * й доброту Твою, наш Пане.

ГІМН
1. Ось криниця благодатей – * Мука Господа спасенна,

Що на вівтарях у Месі * вершиться за нас щоденно.
В Месі трапеза готова * Тіла Божого і Крові.

2. Христе, в таїнстві Священства * слуг собі Ти прикликаєш,
Потім їхніми руками * милосердя нам зсилаєш.
За цей дар, Ісусе милий, * славимо Тебе щосили.

3. В Твоїм Серці, любий Христе, * благодать знаходить кожен,
Нехай лине гімн врочистий * на Твою честь, Агнче Божий.
Милосердя Твоє, Боже, * нашу неміч переможе.

МОЛИТВА
 С.  Милосердя Боже * із усякої немочі нас підносить. 
 В.  Будьмо також милосердні, * як Отець наш милосердний. 
 С.  O Крове і водо, * що витекли із Серця Ісуса 

В.  Як джерело милосердя для людського роду, * уповаємо на Тебе. 

 С.  Благословляй, душе моя, Господа повсякчасно.
В.  Який являє своє милосердя в таїнстві Священства. 

С. Молімося:  Боже, Ти встановив свого Єдинородного Сина верховним і вічним 
Священиком; † вчини, щоб ті, котрих Він вибрав слугами і служителями Твоїх 
тайн, * були вірними у виконанні свого служіння. Через Христа, Господа нашого. 

В.  Амінь.

ВЕЧІРНЯ 

1.  Милосердя Твоє, Боже, * і Отця, і Сина, й Духа,
Невичерпне й переможне, * і спасіння запорука.

2.  Тож складаємо подяку, * хай звучить сердець “осанна”,
Уповаємо на ласку * й доброту Твою, наш Пане.
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ГІМН
1. Хто гріхом спотворить душу, * хай до Бога припадає –

Серед жалю і сокрушень * милосердя він зазнає.
Грішника Господь приймає * і у сповіді прощає.

2. Так Спаситель милосердний * виявляє ласки щедрість –
Світ увесь благословляє, * мир йому дає і єдність. 
Милосердя Він промінням * осяває все творіння.

3. В Твоїм Серці, любий Христе, * благодать знаходить кожен,
Нехай лине гімн врочистий * на Твою честь, Агнче Божий.
Милосердя Твоє, Боже, * нашу неміч переможе.

МОЛИТВА
 С.  Милосердя Боже * прощає нам провини. 
 В.  Будьмо також милосердні, * як Отець наш милосердний. 
 С.  O Крове і водо, * що витекли із Серця Ісуса 

В.  Як джерело милосердя для людського роду, * уповаємо на Тебе. 

 С.  Прославляймо Господа за Його милість. 
В.  За Його чудеса над людськими синами. 

С. Молімося:  Прийди, Господи, з допомогою Твоїм вірним, котрі звертаються до Тебе 
зі своїми проханнями, і споглянь милостиво на тих, котрі уповають на Твоє мило-
сердя; † вчини, щоб вони, очищені від бруду гріхів, тривали у святому житті * та 
отримали обіцяну спадщину. Через Христа, Господа нашого. 

В.  Амінь.

ПОВЕЧІР’Я 

1.  Милосердя Твоє, Боже, * і Отця, і Сина, й Духа,
Невичерпне й переможне, * і спасіння запорука.

2.  Тож складаємо подяку, * хай звучить сердець “осанна”,
Уповаємо на ласку * й доброту Твою, наш Пане.

ГІМН
1. Людська мова не розкаже, * й серце не збагне до часу,

Скільки милостей ховає * милосердне Серце Спаса.
Хай Пречиста Діва Мати * вчить нас Сина прославляти.

2. Богородицю вітаймо, * бо родила нам Спасіння,
Пісню вдячності співаймо * з покоління в покоління.
Щирим серцем восхваляймо * милосердя Божу тайну.
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3. В Твоїм Серці, любий Христе, * благодать знаходить кожен,
Нехай лине гімн врочистий * на Твою честь, Агнче Божий.
Милосердя Твоє, Боже, * нашу неміч переможе.

 С.  Милосердя Боже * по всі дні наші над нами. 
 В.  Будьмо також милосердні, * як Отець наш милосердний. 
 С.  O Крове і водо, * що витекли із Серця Ісуса 

В.  Як джерело милосердя для людського роду, * уповаємо на Тебе. 

 С.  Уділи нам помочі проти ворога лихого. 
В.  Бо марна всяка людська допомога.

С. Молімося: Боже, Твоє милосердя безмірне і невичерпна скарбниця доброти 
Твоєї, † примнож милостиво віру присвяченого Тобі люду, * щоб усі сповнили-
ся пізнання, якою любов’ю вони створені, якою Кров’ю відкуплені і яким Духом 
відроджені. Через Христа, Господа нашого. 

В.  Амінь.

КІНЦЕВА МОЛИТВА

 С.  Блаженна та людина, 
В.  що на Господа надію покладає. 

 С.  Благословімо Господу. 
В.  Богу подяка. 

 С.  A душі померлих вірних з милосердя Божого хай спочивають у мирі. 
В.  Aмінь. 

 


