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Як користуватися цим виданням

Це експериментальний примiрник латинсько-українського Месалу для
мирян, вiн може мiстити неточностi чи помилки.
Перед тим, як йти з ним на Месу, варто прочитати Чин Меси вдома, щоб
на самому богослужiннi не вiдволiкатися на якiсь особливостi книги, а
використовувати її для молитви.
В комплектi з цим виданням мають iти власнi тексти дня, proprium:
посилання на них вiдмiченi текстом в рамочцi посерединi сторiнки. При
переходi туди варто не забувати лишати закладку в текстi Чину Меси, щоб
легше було повернутися.

Позначеня:
СМ - спiвана Меса, ЧМ - читана Меса, МП - особливостi Меси за померлих.
Знаком † вiдмiченi мiсця, де всi роблять хресне знамення, знаком z - коли
це робить священик, або коли знак хреста робиться спецiальним чином (як
перед Євангелiєм). Позначка t.p. означає, що наступний текст читається в
пасхальний перiод.
Позицiї вiрних вiдмiченi на правому полi. Насправдi, вони не
регламентованi Чином Меси, й мiсцевi традицiї вiдрiзняються одна вiд
одної. Реплiки вiрних видiлено жирним: їх читає або мiнiстрант вiд iменi
вiрних, або всi разом, в залежностi вiд мiсцевого звичаю.
Зв’язатися з укладачами для коментарiв, критики та побажань можна на
сторiнцi: facebook.com/tradycia. Змiннi тексти ми регулярно викладаємо в
телеграм-каналi t.me/uvucraina.
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Окроплення свяченою водою

Окроплення вiдбувається по недiлях
перед урочистою Месою.
Священик починає спiв на колiнах,
i, поки хор продовжує, окроплює
вiвтар та вiрних.

Аnt. (пс. 50, 9&3)

A
sperges me, Domine, hyssopo, et
mundabor: lavabis me, et super

nivem dealbabor.
Ps. Miserere mei, Deus, secundum
magnam misericordiam tuam.

Окроплення нагадує нам про наше
Хрещення, а також про внутрiшню
й зовнiшню чистоту, з якою варто
приступати до Меси.
Iссоп – рослина, яку
використовували для окроплення пiд
час богослужiть Старого Завiту. В

iр
н
i
стоять

Окропиш мене iссопом – i буду
очищений; обмиєш мене – i стану
бiлiший вiд снiгу.
Ps. Помилуй мене, Боже, по великiй
милостi Твоїй.

Iмена осiб Трiйцi промовляються в глибокому поклонi:
Glória Patri, et F́ılio, et Spiŕıtui
Sancto.
Sicut erat in prinćıpio, et nunc, et sem-
per: et in saecula sæculórum. Amen.

Слава Отцю, i Сину, i Святому Духу

Як було на початку, i нинi, i
повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
Пiд час перiоду Страстей замiсть Glória:

Ps. Et secúndum multitúdinem
miseratiónum tuárum, dele iniq-
uitátem meam.

Ps. I по множеству щедрот Твоїх
загладь беззаконня моє.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
I повторюється Asperges:
Ант. Asperges me, Domine, hyssopo,
et mundabor: lavabis me, et super
nivem dealbabor.

Ант. Окропиш мене iссопом – i буду
очищений; обмиєш мене – i стану
бiлiший вiд снiгу.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
В Пасхальний перiод звучить iнший спiв:

Аnt. (пор. Єзекиїл 47, 1–2&9 та Пс. 117, 1)

V
idi aquam egredientem de tem-
plo a latere dextro, alleluia: et

omnes ad quos pervenit aqua ista salvi
facti sunt et dicent: alleluia, alleluia.

Я бачив воду, що виходила з правого
боку храму, аллiлуя, i всi, кого
досягає ця вода, будуть спасенi й
скажуть: аллiлуя, аллiлуя.

– В сам день Пасхи (Пс. 117, 24):
Пс. Hæc dies, quam fecit Dóminus:
exsultémus, et lætémur in ea.

Пс. Се день, що його сотворив
Господь, возрадуймося i
возвеселiмся в нiм!
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– До недiлi по Вознесiннi включно (Пс. 117, 1):
Пс. Confitemini Domino, quoniam
bonus: quoniam in saeculum misericor-
dia eius.

Пс. Прославляйте Господа, бо Вiн
благий, бо повiк милiсть Його!

– В день П’ятдесятницi (Пс. 103, 30):
Пс. Emı́tte spiŕıtum tuum, et
creabúntur: et renovábis fáciem terræ.

Пс. Пошлеш Духа Твого – i будуть
сотворенi, i Ти обновиш лице землi.

Пiсля псалма, в усiх випадках:
Glória Patri, et F́ılio, et Spiŕıtui
Sancto. Sicut erat in prinćıpio,
et nunc, et semper: et in saecula
sæculórum. Amen.
Ант. Vidi aquam egredientem de tem-
plo a latere dextro, alleluia: et omnes
ad quos pervenit aqua ista salvi facti
sunt et dicent: alleluia, alleluia.

Слава Отцю, i Сину, i Святому
Духу. Як було на початку, i нинi,
i повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.

Ант.Я бачив воду, що виходила з
правого боку храму, аллiлуя, i всi,
кого досягає ця вода, будуть спасенi
й скажуть: аллiлуя, аллiлуя.

Потiм, в усiх випадках (Пс. 84, 8 та 101, 2):
Ve Ostende nobis, Domine, misericor-
diam tuam, (t.p. alleluia).
Re Et salutare tuum da nobis, (t.p.
alleluia).
Ve Dómine, exáudi oratiónem meam.
Re Et clamor meus ad te véniat.
Ve Dóminus vob́ıscum.
Re Et cum sṕıritu tuo.
Ve Oremus
Exaudi nos, Domine sancte, Pater
omnipotens, aeterne Deus, et mittere
digneris sanctum Angelum tuum de
coelis, qui custodiat, foveat, prote-
gat, visitet atque defendat omnes habi-
tantes in hoc habitaculo. Per Christum
Dominum nostrum.

Re Amen.

Ve Яви нам, Господи, милосердя
Твоє, (t.p. аллiлуя)
Re I спасiння Твоє дай нам,
(t.p. аллiлуя)
Ve Господи, вислухай молитву мою.
Re I мiй крик хай прийде до Тебе.
Ve Господь з вами.
Re I з духом твоїм.
Ve Молiмося
Вислухай нас, Господи святий,
Отче всемогутнiй, вiчний
Боже, i благоволи послати
святого Ангела Твого з небес,
який захищатиме, плекатиме,
оберiгатиме, навiдуватиме й
оборонятиме всiх зiбраних у цьому
мiсцi. Через Христа, Господа
нашого.
Re Амiнь.
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Чин Меси
Приготування дарiв (ЧМ)

Мiнiстрант одразу йде по пляшечки з вином та водою. Спочатку вiн подає В
iр
н
i
н
а
кол

iн
ах

священику вино, а потiм воду, говорячи:
Re Bened́icite. Re Благословiть.
Священик благословляє воду зi словами:
Ve In nómine Patris, z et F́ılii, et
Sṕıritus Sancti. Re Amen.

Ve В iм’я Отця i Сина, i Святого
Духа. Re Амiнь.

На СМ приготування дарiв цим же чином вiдбувається пiд час спiву
градуалу.

Меса катехуменiв

Молитви перед вiвтарем

Священик готує чашу та Месал, та, знiмаючи каптур, молиться тихим
голосом:
Actiones nostras, quaesumus Domine,
aspirando praeveni et adjuvando pros-
equere; ut cuncta nostra operatio a
te semper incipiat, et, per te coepta,
finiatur. Per Christum Domin um nos-
trum. Amen.

Просимо Тебе, Господи,
передувати Своїм натхненням та
супроводжувати Своєю допомогою
нашi дiї; щоб кожна наша дiя завжди
вiд Тебе починалася i закiнчувалася,
через Тебе почавшись. Через
Христа, Господа нашого. Амiнь.

Зiйшовши вниз, священик робить глибокий поклон та вголос говорить:

I
n nómine Patris, † et F́ılii, et
Sṕıritus Sancti. Amen.

Confitémimi Dómino quóniam bonus.

Re Quóniam in sæculum mis-
ericórdia ejus.

B
iм’я Отця, † i Сина, i Святого
Духа. Амiнь.

Прославляйте Господа, бо Вiн
благий.
Re Бо повiк милiсть Його.
(Пс. 135, 1)

Визнання провин

Глибоко схилившись, священик визнає провини, просячи вiрних про
молитву
Ve Conf́ıteor Deo omnipoténti,
et Beátæ Maŕıæ semper Vı́rgini,
et Beato Domı́nico patri nostro, et

Ve Cповiдаюся Богу Всемогутньому,
i блаженнiй завжди Дiвi Марiї,
i блаженному Домiнiку, отцю
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ómnibus Sanctis, et vobis, fratres,
quia peccávi nimis, cogitatióne, lo-
cutióne, ópere et omissióne,
mea culpa: precor vos oráre pro me.

нашому, i всiм святим, i вам, браття,
що дуже згрiшив я думкою, словом,
вчинком i недбальством,
моя провина: прошу вас молитися за
мене.

Мiнiстрант вiд iменi вiрних (чи всi вiрнi, де прийнято) просить Бога
змилосердитися над священиком, кажучи:
Re Misereátur tui omńıpotens
Deus,
et dimı́ttat tibi ómnia peccáta
tua:
ĺiberet te ab omni malo;
salvet et conf́ırmet in omni ópere
bono,
et perdúcat te ad vitam ætérnam.

Ve Amen.

Re Нехай змилосердиться над
тобою Всемогутнiй Бог
i вiдпустить тобi грiхи твої:

визволить тебе вiд усякого зла;
спасе й утвердить тебе у
всякому доброму дiлi,
i допровадить тебе до життя
вiчного.
Ve Амiнь.

Вiрнi схиляються й промовляють, не б’ючи себе в груди:
Re Conf́ıteor Deo omnipoténti,

et Beátæ Maŕıæ semper Vı́rgini,
et Beato Domı́nico patri nostro,
et ómnibus Sanctis, et tibi, pater,

quia peccávi nimis, cogitatióne,
locutióne, ópere et omissióne,

mea culpa: precor te oráre pro
me.
Ve Misereátur vestri omńıpotens Deus,

et dimı́ttat vobis ómnia peccáta vestra:
ĺiberet vos ab omni malo;
salvet et conf́ırmet in omni ópere bono,
et perdúcat vos ad vitam ætérnam.

Re Amen.

Re Cповiдаюся Богу
Всемогутньому,
i блаженнiй завжди Дiвi Марiї,
i блаженному Домiнiку, отцю
нашому, i всiм святим, i тобi,
отче,
що дуже згрiшив я
думкою, словом, вчинком i
недбальством,
моя провина: прошу тебе
молитися за мене.
Ve Нехай змилосердиться над вами
Всемогутнiй Бог
i вiдпустить вам грiхи вашi:
визволить вас вiд усякого зла;
спасе й утвердить вас у всякому
доброму дiлi, i допровадить вас до
життя вiчного.
Re Амiнь.

Ve Absolutionem et remissiónem
ómnium peccatórum vestrórum,
tŕıbuat vobis omńıpotens et miséricors

Ve Pозрiшення й вiдпущення всiх
грiхiв ваших нехай подасть вам
всемогутнiй i милосердний Господь.
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Dominus.
Re Amen. Re Амiнь.
Ve Adiutórium nostrum in nómine
Dómini.
Re Qui fecit coelum et terram.

Ve Помiч наша в iменi Господа.

Re Що створив небо й землю.
(Пс. 123, 8)

Священик починає пiдiйматися до вiвтаря, тихо молячись: В
iр
н
i
встаю

ть

Aufer a nobis, quaesumus, Dómine,
cunctas iniquitátes nostras: ut ad
Sancta sanctórum puris mereámur
méntibus intróıre. Per Christum,
Dóminum nostrum. Amen.

Вiддали вiд нас, просимо, Господи,
всi нечестя нашi, щоб ми змогли
увiйти в Святе святих з чистими
думками. Через Христа, Господа
нашого. Амiнь

Пiднявшись сходинками, священик знаменує вiвтар хрестом та цiлує
вiвтар там, де зберiгаються релiквiї святих.
Поцiлунком вiвтаря священик виражає поклонiння Христу, Якого вiн
символiзує, а також вiддає шану святим, чиє життя поєднане з
Христом.

Iнтроїт

Спiв на вхiд - у текстах дня

Kyrie, eleison

Священик йде до центру вiвтаря, i почергово з мiнiстрантом чи/та
вiрними виголошує Kýrie.
Ми тричi просимо про милосердя Бога-Трiйцi: Отця (Kýrie), Сина
(Christe) i Святого Духа (Kýrie), дев’ятикратним повтором нагадуючи
собi, що єднаємося з дев’ятьма чинами ангелiв.

Ve Kýrie, eléison.
Re Kýrie, eléison.
Ve Kýrie, eléison.

Re Christe, eléison.
Ve Christe, eléison.
Re Christe, eléison.

Ve Kýrie, eléison.
Re Kýrie, eléison.
Ve Kýrie, eléison.

Ve Господи, помилуй.
Re Господи, помилуй.
Ve Господи, помилуй.

Re Христе, помилуй.
Ve Христе, помилуй.
Re Христе, помилуй.

Ve Господи, помилуй.
Re Господи, помилуй.
Ve Господи, помилуй.
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Gloria in excelsis (лише на святкових Месах)

Вiрнi стоять, i, якщо священик сiдає, теж сiдають. На словах,
видилених курсивом, всi схиляють голови.

G loria in excelsis Deo. Et in terra
pax homı́nibus bonæ voluntátis.

Laudámus te. Bened́ıcimus te.
Adorámus te. Glorificámus te. Grátias
ágimus tibi propter magnam glóriam
tuam.
Dómine Deus, Rex cœléstis, Deus Pa-
ter omńıpotens. Dómine Fili unigénite,
Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus
Dei, F́ılius Patris.
Qui tollis peccáta mundi, miserére no-
bis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe
deprecatiónem nostram. Qui sedes ad
déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus
Dóminus. Tu solus Alt́ıssimus, Iesu
Christe, сum Sancto Sṕıritu † in glória
Dei Patris. Amen.

C лава во вишнiх Богу, i на землi
мир людям доброї волi.

Прославляємо Тебе, благословляємо
Тебе, поклоняємось Тобi, величаємо
Тебе.Подяку Тобi складаємо, бо
велика слава Твоя.
Господи Боже, Царю небесний, Боже
Отче Всемогутнiй, Господи Сину
єдинородний, Iсусе Христе, Господи
Боже, Агнче Божий, Сину Отця.
Що береш грiхи свiту, помилуй
нас. Що береш грiхи свiту, прийми
благання нашi. Що сидиш праворуч
Отця, помилуй нас.
Бо лише Ти є Святий, лише Ти
Господь, лише Ти Всевишнiй, Iсусе
Христе. Зi Святим Духом † у славi
Бога Отця. Амiнь.

Молитва

Священик обертається до вiрних, щоб звернутися до них:
Ve Dóminus vob́ıscum.
Re Et cum sṕıritu tuo.
Ve Orémus

Ve Господь з вами.
Re I з духом твоїм.
Ve Молiмося

Читається колекта дня. Їх може бути декiлька, але не бiльше трьох
пiдряд.

Колекта та iншi молитви - у текстах дня

На першу та, якщо їх бiльше одної, останню молитви вiрнi вiдповiдають:
Re Amen. Re Амiнь.

Читання

Читання, градуал/алiлуя/тракт - у текстах дня
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Священик читає з Апостола чи пророкiв. В деякi днi (наприклад, в В
iр
н
i
сiд

аю
ть

квартальнi пости) читань може бути декiлька.
Пiд час читань вiрнi сидять, а пiсля читання нiчого не вiдповiдають. Так
само й пiд час текстiв мiж читанням та Євангелiєм, якщо в текстах
дня не сказано iншого.
На спiваних Месах приготування дарiв вiдбувається пiд час спiву градуалу,
за чином, вказаним на с. 4

Євангелiє

Miнiстрант мiж читанням та Євангелiєм переносить Месал на лiвий
край вiвтаря та залишається бiля нього до початку євангельского уривку.
Целебрант йде до центру вiвтаря й у поклонi тихо читає молитву:
Dóminus sit in corde meo et in
lábiis meis: ut digne et competénter
annúntiem Evangélium suum. Amen.
Ve Dóminus vob́ıscum.
Re Et cum sṕıritu tuo.

Господь нехай буде в серцi моїм та
на устах моїх, щоб гiдно й належне
возвiстив я Його Євангелiє. Амiнь.
Ve Господь з вами. В

iр
н
i
встаю

ть

Re I з духом твоїм.
Великим пальцем робимо знак хреста на чолi, вустах та грудях, i потiм
осiняємо себе повнiстю, а священик - спершу на Месалi.
Ve Ińitium (vel Sequéntia) sancti
Evangélii z secúndum ...
Re Gloria tibi Domine!
Мiнiстрант схиляє голову, якщо
на початку є iм’я Iсуса, i стає
бiля сходинок праворуч вiвтаря,
звернений до священика.

Ve Початок (або Продовження)
Святого Євангелiя z вiд ...
Re Слава Тобi, Господи!
Виголошуючи Євангелiє, священик
чи диякон звернений до Пiвночi, яка
символiзує народи, не просвiтленi
християнським вченням.

Євангелiє - у текстах дня

В кiнцi уривку священик цiлує текст Євангелiя та тихо говорить:
Per Evangelica dicta, deleantur nostra
delicta.

Нехай словами Євангелiя очистяться
нашi грiхи.

Вiрнi осiняють † себе знаком хреста, нiчого не промовляючи.
Може бути проповiдь, пiд час якої всi сидять.

Символ вiри (на деякi свята)

Вiрнi стоять, i, якщо священик сiдає (на СМ), теж сiдають.
На словах, видилених курсивом, всi схиляють голови.

C redo in unum Deum, Patrem
omnipoténtem, factórem coeli B iрую в Єдиного Бога, Отця,

Вседержителя, Творця неба i
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et terræ, visib́ılium ómnium et in
visib́ılium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum,
F́ılium Dei unigénitum. Et ex Patre
natum ante ómnia saecula. Deum de
Deo, lumen de lúmine, Deum verum de
Deo vero. Génitum, non factum, con-
substantiálem Patri: per quem ómnia
facta sunt.

Qui propter nos hómines et propter
nostram salútem descéndit de coelis.

землi, всього видимого i невидимого.

I в єдиного Господа Iсуса Христа,
Сина Божого, єдинородного, вiд
Отця родженого перед усiма
вiками. Бога вiд Бога, Свiтло
вiд Свiтла, Бога iстинного вiд
Бога iстинного, родженого,
несотвореного, єдиносущного з
Отцем, що через Нього все сталося.
Вiн задля нас людей i нашого ради
спасiння зiйшов iз небес,

Пiд час наступного вiрша всi стають на колiна:
Et incarnátus est de Spı́ritu
Sancto ex Marı́a Vı́rgine: Et
homo factus est.
Crucif́ıxus étiam pro nobis: sub
Póntio Piláto passus, et sepúltus est.
Et resurréxit tértia die, secúndum
Scriptúras.
Et ascéndit in coelum: sedet ad
déxteram Patris. Et ı́terum ventúrus
est cum glória iudicáre vivos et
mórtuos: cuius regni non erit finis.
Et in Sṕıritum Sanctum, Dóminum et
vivificántem: qui ex Patre Filióque
procédit. Qui cum Patre et F́ılio
simul adorátur et conglorificátur: qui
locútus est per Prophétas.
Et unam sanctam cathólicam et
apostólicam Ecclésiam. Conf́ıteor
unum bapt́ısma in remissiónem pec-
catórum. Et exspécto resurrectiónem
mortuórum. † Et vitam ventúri sae-
culi. Amen.

i воплотився з Духа Святого i
Марiї Дiви, i став чоловiком.

I був розп’ятий за нас за Понтiя
Пилата, i страждав, i був похований.
I воскрес у третiй день, згiдно з
Писанням.
I вознiсся на небо, i сидить праворуч
Отця. I вдруге прийде зi славою
судити живих i мертвих, а Його
царству не буде кiнця.
I в Духа Святого, Господа
животворящого, що вiд Отця i
Сина iсходить, що з Отцем i Сином
рiвнопокланяємий i рiвнославимий,
що говорив через пророкiв.
В єдину, святу, соборну й
апостольську Церкву. Iсповiдую
одне хрещення на вiдпущення
грiхiв. Очiкую воскресiння мертвих
i † життя майбутнього вiку. Амiнь.
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Меса вiрних

Принесення дарiв

Повернувшись до центру вiвтаря, священик цiлує його, повертається до
вiрних та говорить:
Ve Dóminus vob́ıscum.
Re Et cum sṕıritu tuo.
Ve Orémus

Ve Господь з вами.
Re I з духом твоїм.
Ve Молiмося

Оферторiй (спiв на принесення дарiв) – у текстах дня

Священик знiмає вуаль та, беручи чашу з хостiєю, молиться тихим В
iр
н
i
сiд

аю
ть

голосом (Пс. 115, 3–4):

Quid retŕıbuam Dómino pro
ómnibus quæretŕıbuit mihi?

Cálicem salutáris acćıpiam et nomen
Dómini invocábo.

Що воздам Господевi за все,
що Вiн воздав менi? Чашу

спасiння прийму, i Iм’я Господнє
призову.

Мiнiстрант йде по воду й хустину.
Пiднявши чашу, священик продовжує тиху молитву:

S úscipe, sancta Trinitas, hanc
oblatiónem, quam tibi offéro in

memóriam Passiónis Domini nos-
tri Iesu Christi: et præsta , ut in
conspéctu tuo tibi placens ascéndat;
et meam et ómnium fidélium salútem
operétur aetérnam.

П рийми, Свята Трiйце, це
приношення, яке я складаю

Тобi на спомин страждань Господа
нашого Iсуса Христа та прошу, щоб,
ставши угодним Тобi, воно зiйшло
перед очi Твої, i послужило на вiчне
спасiння менi й усiм вiрним .

Омиття рук

Мiнiстрант омиває водою руки священика та подає йому хустину, поки
той читає Пс. 25, 6–9:
Lavábo inter innocéntes manus meas:
et circúmdabo altáre tuum. Dómine:
Ut áudiam vocem laudis, et enárrem
univérsa mirab́ılia tua.
Dómine, diléxi decórem domus tuæ et
locum habitatiónis glóriæ tuæ.

Умию мiж невинними руки мої i
обiйду жертовник Твiй, Господи,
Щоб почути менi голос хвали Твоєї
i звiстити всi чудеса Твої.
Господи, возлюбив я красу дому
Твого i мiсце обителi слави Твоєї.

Мiнiстрант, поставивши на мiсце воду, бере дзвiночок та стає
навколiшки на сходах, праворуч вiд священика. Священик схиляється,
промовляючи:
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In sṕıritu humilitátis et in ánimo
contŕıto suscipiámur Dómine a te: et
sic fiat sacrif́ıcium nostrum, ut a te sus-
cipiátur hódie, et pláceat tibi, Dómine
Deus.

Прийми нас, Господи, в дусi
смирення та зi сокрушеною душею,
i нехай наша жертва перед Тобою
буде такою, щоб Ти прийняв її
сьогоднi, i вона була б Тобi до
вподоби, Господи Боже.

Завершення оферторiю

Cвященик повертається до вiрних, закликаючи:
Ve Oráte, fratres: Ve Молiться, брати,

i продовжує тихiше:
ut meum ac vestrum páriter in con-
spectu Domini sit acceptum sac-
rif́ıcium.

щоб моя i ваша жертва стала
угодною Господу.

Повернувшись до вiвтаря, вiн продовжує (Пс. 101, 2)
Domine, exaudi orationem meam: et
clamor meus ad te veniat.

Господи, вислухай молитву мою. I
мiй крик хай прийде до Тебе

Молитва над дарами (secreta) - у текстах дня

Префацiя

Cвященик читає молитву над дарами тихо, голосно говорячи лише В
iр
н
i
встаю

ть

закiнчення:
Ve Per omnia saecula saeculorum.
Re Amen.
Ve Dóminus vob́ıscum.
Re Et cum sṕıritu tuo.
Ve Sursum corda.
Re Habémus ad Dóminum.
Ve Grátias agámus Dómino, Deo nos-
tro.
Re Dignum et iustum est.

Ve На вiки вiчнi
Re Амiнь.
Ve Господь з вами.
Re I з духом твоїм.
Ve Угору серця.
Re Пiдносимо їх до Господа.
Ve Подяку складаймо Господу Богу
нашому.
Re Достойне це i праведне.

В недiлi пiсля Богоявлення та пiсля Трiйцi читається префацiя, яку
подано нижче. Префацiї на iншi днi подано в кiнцi цiєї брошури або в
текстах дня.

V ere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, nos tibi semper et

ub́ıque grátias ágere: Dómine sancte,
Pater omńıpotens, ætérne Deus:

Bоiстину достойне це i праведне,
слушне та спасенне, щоб ми

завжди й всюди складали Тобi
подяку, Господи святий, Отче
Всемогутнiй, вiчний Боже;
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Qui cum unigénito F́ılio tuo et Sṕıritu
Sancto unus es Deus, unus es Dóminus:
non in unius singularitáte persónæ, sed
in uńıus Trinitáte substántiæ.

Quod enim de tua glória, revelánte
te, crédimus, hoc de F́ılio tuo, hoc
de Sṕıritu Sancto sine differéntia dis-
cretiónis sent́ımus.
Ut in confessióne veræ sempiternaeque
Deitátis, et in persónis propŕıetas, et
in esséntia únitas, et in maiestáte
adorétur æquálitas.
Quam laudant Angeli atque
Archángeli, Chérubim quoque ac
Séraphim: qui non cessant clamáre
cot́ıdie, una voce dicéntes:

Ти з єдинородним Сином Твоїм
i Святим Духом є єдиним Богом,
єдиним Господом: не в єдиностi
одної Особи, але в однiй природi
Трiйцi;
бо ми вiримо в те, що Ти об’являєш
про Твою славу, як i про Сина Твого,
i про Святого Духа: довiряємо, не
перебираючи;
щоб в сповiдуваннi iстинного й
вiчного Божества поклонитися
властивостям Осiб, єдностi природи
та рiвностi величi;
яку вихваляють Ангели й
Архангели, Херувими разом з
Серафимами, якi не перестають
щоденно взивати, єдиним голосом
кажучи:

Мiнiстрант дзвонить в дзвiночок пiд час кожного Sanctus.

S
anctus, Sanctus, Sanctus
Dóminus, Deus Sábaoth.

Pleni sunt coeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Bened́ıctus, † qui venit in nómine
Dómini. Hosánna in excélsis.

C
вят, Свят, Свят Господь Бог
Саваот. Повнi небеса i земля

слави Твоєї. Осанна во вишнiх.

Благословенний, † Хто iде в iм’я
Господнє. Осанна во вишнiх.
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Канон Меси

T
e igitur, clement́ıssime Pater, per
Iesum Christum, F́ılium tuum,

Dóminum nostrum, súpplices rogámus,
ac pétimus,

T
ебе, отже, Всеблагий Отче, В

iр
н
i
стаю

ть
н
авкол

iш
к
и

смиренно благаємо i просимо,
через Iсуса Христа, Твого Сина,
нашого Господа,

цiлує вiвтар, cкладає руки й мовить:
uti accepta habeas et bened́ıcas, щоб Ти прийняв i благословив

Чинить хресне знамення над хлiбом i чашею, промовляючи:
hæc z dona, hæc z múnera, hæc z
sancta sacrif́ıcia illibáta,

цi z дари, цi z приношення, цю z
святу непорочну жертву.

Розвiвши руки, священик говорить:
in primis, quæ tibi offérimus pro
Ecclésia tua sancta cathólica: quam
pacificáre, custod́ıre, adunáre et régere
dignéris toto orbe terrárum:

una cum fámulo tuo Papa nos-
tro N. et Ant́ıstite nostro N. et
ómnibus orthodóxis, atque cathólicæ
et apostólicae f́ıdei cultóribus.

Приносимо їх Тобi насамперед за
Твою святу вселенську Церкву.
Благоволи обдарувати її миром,
охороняти, єднати i керувати нею по
всiй землi
разом iз Твоїм слугою нашим Папою
Н. i нашим єпископом Н., а також з
усiма правовiрними та сповiдниками
католицької й апостольської вiри.

Спомин живих

M eménto, Dómine, famulórum fa-
mularúmque tuarum N. et N. П ам’ятай, Господи, про Твоїх

слуг i слугинь H. i H.
Складає руки i деякий час молиться мовчки. Потiм iз розпростертими

руками продовжує:
et ómnium circumstántium, quorum
tibi fides cógnita est et nota devótio,
pro quibus tibi offérimus: vel qui tibi
ófferunt hoc sacrif́ıcium laudis, pro
se súısque ómnibus: pro redemptióne
animárum suárum, pro spe salútis et
incolumitátis suæ: tib́ıque reddunt
vota sua ætérno Deo, vivo et vero.

i про всiх тут присутнiх, вiра котрих
Тобi вiдома та вiдданiсть знана,
за яких ми приносимо Тобi або
вони Тобi приносять цю жертву
прославлення за самих себе i всiх
своїх близьких: за вiдкуплення своїх
душ, заради надiї на спасiння та свiй
порятунок; i возносять свої молитви
до Тебе, Бога вiчного, живого й
iстинного.

Спомин святих. Наступнi двi молитви мають особливу форму на деякi
свята, що вiдмiчено в текстах дня.
В молитвi перераховано 12 апостолiв та 12 мученикiв: це число виражає
повноту, i це є спосiб повторити фразу ”всiх святих“. Подiбно й в однiй
з наступних молитов, де, крiм Iвана Хрестителя, згадується 7 чоловiкiв
та 7 жiнок.
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Communicántes, et memóriam
venerántes, in primis gloriósæ

semper Vı́rginis Maŕıæ, Genetŕıcis
Dei et Dómini nostri Iesu Christi:
sed et beati Ioseph, eiusdem Virginis
Sponsi, et beatórum Apostolórum ac
Mártyrum tuórum,
Petri et Pauli, Andréæ, Iacóbi, Ioánnis,
Thomæ, Iacóbi, Phiĺıppi, Bartholo-
maei, Matthaei, Simónis et Thaddaei:

Lini,

Cleti,

Cleméntis,

Xysti,

Cornélii,

Cypriáni,

Lauréntii,

Chrysógoni,

Ioánnis et Pauli,

Cosmæ et Damiáni:

et ómnium Sanctórum tuórum; quo-
rum méritis precibúsque concédas, ut
in ómnibus protectiónis tuæ muniámur
aux́ılio. Per eúndem Christum,
Dóminum nostrum. Amen.

З ’єднанi (в спiлкуваннi святих), з
пошаною споминаємо передусiм

преславну завжди Дiву Марiю,
Матiр Бога i нашого Господа
Iсуса Христа, а також блаженного
Йосифа, її Обручника, i Твоїх
блажнних Апостолiв та Мученикiв:
Петра i Павла, Андрiя, Якова,
Йоана, Тому, Якова, Филипа,
Вартоломея, Матея, Симона i
Тадея, (апостоли)
Лiна (2й Папа, прийняв мучнеництво
прибл. в 79 р.),
Клета (3й Папа, прийняв мучнеництво
прибл. в 90 р.),
Климента (4й Папа, прийняв
мучнеництво прибл. в 97 р.),
Сикста (Папа, прийняв мучнеництво в
258 р.),
Корнелiя (Папа, прийняв мучнеництво
в 253 р.),
Кипрiана (єпископ Карфагену,
прийняв мучнеництво в 362 р.),
Лаврентiя (римський диякон, прийняв
мучнеництво в 258 р.),
Хризогона (мирянин, прийняв
мучнеництво прибл. в 303 р.),
Йоана i Павла (брати-миряни,
прийняли мучнеництво в 362 р.),
Косьму i Дам’яна (лiкарi з Сирiї,
прийняли мучнеництво бiля 303 р.)
i всiх Твоїх Святих: задля їхнiх
заслуг i молитов вчини, щоб ми в
усьому зазнавали допомоги Твого
покровительства Через Христа,
Господа нашого. Амiнь.

Hanc igitur oblatiónem servitutis
nostræ, sed et cunctae famı́liæ

tuæ, quaesumus, Dómine, ut placátus
acćıpias: diésque nostros in tua pace
dispónas, atque ab ætérna damnatióne

О тож, просимо Тебе, Господи:
прийми милостиво цю жертву

служiння нашого i всiєї Твоєї
родини; днi ж нашi облаштуй в
Твоїм мирi, порятуй нас вiд вiчної
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nos éripi, et in electórum tuórum
iúbeas grege numerári. Per Christum,
Dóminum nostrum. Amen.

загибелi та зволь залiчити до
спiльноти Твоїх вибраних. Через
Христа, Господа нашого. Амiнь.

Пiд час наступної молитви священик тричi чинить хресне знамення над
дарами, а потiм над гостiєю та чашею окремо. Мiнiстрант дзвонить в
дзвiночок.

Quam oblatiónem tu, Deus, in
ómnibus, quaesumus, bene z

d́ıctam, adscŕıp z tam, ra z tam,
rationábilem, acceptabilémque fácere
dignéris: ut nobis Cor z pus et San z
guis fiat dilect́ıssimi F́ılii tui, Dómini
nostri Iesu Christi.

П росимо Тебе, Боже: вчини
цi приношення в усьому

благословенними z, предписаними
z, затвердженими z, досконалими
та угодними Тобi, щоб вони стали
для нас Тiлом z i Кров’ю z Твого
возлюбленого Сина, Господа нашого
Iсуса Христа.

Пiд час наступної молитви священик на вiдповiдних словах бере гостiю,
возводить очi догори, а потiм схиляє голову.

Qui pŕıdie quam paterétur, accépit
panem in sanctas ac venerábiles

manus suas, elevátis óculis in coelum
ad te Deum, Patrem suum om-
nipoténtem, tibi grátias agens, bene
z dixit, fregit, ded́ıtque disćıpulis suis,
dicens:
Acćıpite, et manducáte ex hoc omnes

HOC EST ENIM CORPUS MEUM.

Котрий напередоднi Своїх
страждань взяв хлiб у Свої

святi й достойнi руки, пiдвiв очi до
неба, до Тебе, Свого Всемогутнього
Бога Отця i, склавши Тобi подяку,
благословив z, розламав i дав своїм
учням, кажучи:
Берiть i їжте з цього всi

ЦЕ БО Є ТIЛО МОЄ

Священик одразу стає на колiна перед Тiлом Христовим, пiдносить Його
та, поклавши на корпорал, знов преклоняє колiна.
Мiнiстрант дзвонить на кожне колiнопреклонiння та пiд час пiдношення
Тiла Христова.
Вiрнi схиляють голови одночасно з колiнопреклонiннями священика та
споглядають Тiло Христа пiд час пiдношення Хостiї.
Те ж повторюється зi Св. Кров’ю.

S ı́mili modo postquam coenátum
est, acćıpiens et hunc præclárum

Cálicem in sanctas ac venerábiles
manus suas: item tibi grátias agens,
bene z dixit, ded́ıtque disćıpulis suis,
dicens:
Acćıpite, et b́ıbite ex eo omnes.

Так само пiсля вечерi взяв цю
преславну чашу в свої святi й

достойнi руки, знову склавши Тобi
подяку, благословив z i подав своїм
учням, кажучи:

Берiть i пийте з неї всi.
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HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS
MEI, NOVI ET AETERNI

TESTAMENTI:
MYSTERIUM FIDEI:

QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS
EFFUNDETUR IN REMISSIONEM

PECCATORUM

Hæc quotiescúmque fecéritis, in
mei memóriam faciétis.

ЦЕ БО Є ЧАША КРОВI МОЄЇ
НОВОГО I ВIЧНОГО ЗАВIТУ:

ТАЙНА ВIРИ:
КОТРА ЗА ВАС I ЗА БАГАТЬОХ

БУДЕ ПРОЛИТА НА
ВIДПУЩЕННЯ ГРIХIВ.

Кожного разу, як робитимете
це, на Мiй спомин робитимете.

"”Тайна вiри!“ Цими словами, що говориться одразу пiсля освячення,
священик проголошує, що вiдбувається Таїнство, та виражає своє
захоплення субстанцiйним перетворенням хлiба та вина в Тiло та Кров
Господа Iсуса: реальнiсть, що перевищує всяке людське розумення. (Папа
Бенедикт ХVI)
Священик хрестоподiбно простягає руки. В кiнцi молитви вiн тричi
чинить хресне знамення над Обома Видами, а потiм над Тiлом та Кров’ю
окремо:

Unde et mémores, Dómine, nos
servi tui, sed et plebs tua sancta,

eiusdem Christi F́ılii tui, Dómini nos-
tri, tam beátæ passiónis, nec non
et ab ı́nferis resurrectiónis, sed et in
coelos gloriósæ ascensiónis: offérimus
præcláræ maiestáti tuæ de tuis donis
ac datis, hóstiam z puram, hóstiam
z sanctam, hóstiam z immaculátam,
Panemz sanctum vitæ ætérnæ et Cal-
icem z salútis perpétuæ.

Supra quæ proṕıtio ac seréno vultu
resṕıcere dignéris: et accépta

habére, sicúti accépta habére dignátus
es múnera púeri tui iusti Abel, et sac-
rif́ıcium Patriárchæ nostri Abrahæ: et
quod tibi óbtulit summus sacérdos tuus
Melch́ısedech, sanctum sacrif́ıcium, im-
maculátam hóstiam.

Тому, Господи, ми, Твої слуги i
Твiй святий народ, споминаючи

як блаженнi страстi Христа, Сина
Твого, Господа нашого, так i Його
воскресiння з вiдхланi та на Небеса
преславне вознесiння, приносимо
Твоїй найдостойнiшiй величi з
отриманих вiд Тебе дарiв Жертву z
чисту, Жертву z святу, Жертву z
непорочну: святий Хлiб z вiчного
життя та Чашу z вiковiчного
спасiння.

З верни на Неї Свiй милостивий
i ясний погляд та прийми Її,

як Ти прийняв приношення Свого
слуги, праведного Авеля, жертву
нашого патрiарха Авраама i те святе
приношення, ту непорочну жертву,
яку принiс Тобi Твiй верховний
священик Мелхiседек.

Священик схрещує руки на грудях i, схилившись, продовжує:
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S úpplices te rogámus, omńıpotens
Deus: iube hæc perférri per manus

sancti Angeli tui in subĺıme altáre
tuum, in conspéctu div́ınæ maiestátis
tuæ: ut, quotquot ex hac altáris par-
ticipatióne sacrosánctum F́ılii tui Cor
z pus, et Sán z guinem sumpsérimus,
omni benedictióne coelésti et grátia
repleámur. Per eúndem Christum,
Dóminum nostrum. Amen.

Смиренно благаємо Тебе,
Всемогутнiй Боже: нехай

ця жертва руками Твого святого
Ангела буде занесена на вишнiй
Твiй престол, перед обличчя Твоєї
Божої величi, щоб ми, приймаючи
з цього вiвтаря Пресвятi Тiло z й
Кров z Твого Сина, сповнилися
всяким небесним благословенням i
благодаттю. Через Христа, Господа
нашого. Амiнь.

Спомин померлих

M eménto étiam, Dómine, fa-
mulórum famularúmque tuárum

N. et N., qui nos præcessérunt cum
signo f́ıdei, et dórmiunt in somno pacis.

Пам’ятай також, Господи, про
своїх слуг i слугинь H. i H.,

котрi перед нами вiдiйшли зi знаком
вiри i покояться у снi миру.

Зводить руки та деякий час мовчки молиться за померлих. Потiм,
розвiврши руки, продовжує:
Ipsis, Dómine, et ómnibus in Christo
quiescéntibus locum refrigérii, lucis
pacis ut indúlgeas, deprecámur. Per
eúndem Christum, Dóminum nostrum.
Amen.

Благаємо Тебе: приведи їх та всiх,
хто почиває у Христi, до мiсця
прохолоди, свiтла та миру Через
Христа, Господа нашого. Амiнь.

Б’ючи себе в груди, священик говорить вголос:
Nobis quoque peccatóribus Tакож i нам, грiшним,

i продовжує тихо:
fámulis tuis, de multitúdine
miseratiónum tuárum sperántibus,
partem áliquam et societátem donáre
dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis et
Martýribus:
cum Ioánne,
Stéphano,
Matth́ıa,

Bárnaba,
Ignátio,

Alexándro,

Marcelĺıno,

слугам Твоїм, котрi уповають
на Твоє велике милосердя, дай
участь у спiльнотi з Твоїми святими
Апостолами та Мучениками:

Йоаном (Хрестителем),
Стефаном (перший диякон i мученик),
Матеєм (апостол, вибраний на замiну
Юди),
Варнавою (спутник св. ап. Павла),
Iгнатiєм (єпископ Антiохiї, прийняв
мучнеництво в 107 р.),
Олександром (Папа, прийняв
мучнеництво бiля 119 р.),
Марцелiном (священик, прийняв
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Petro,

Felicitáte,

Perpétua,

Lúcia, Agatha,

Agnéte,

Cæćılia,

Anastásia,

et ómnibus Sanctis tuis: intra quo-
rum nos consórtium, non æstimátor
mériti, sed véniæ, quaesumus, larǵıtor
admı́tte, рer Christum, Dóminum nos-
trum.

P er quem hæc ómnia, Dómine,
semper bona creas, sanctiz ficas,

viv́ı z ficas, bene z d́ıcis et præstas
nobis.

мучнеництво бiля 304 р.),
Петром (мiнiстрант-екзорцист,
прийняв мучнеництво бiля 304 р.),
Фелiцитою (римлянка, прийняла
мучнеництво в II ст.),
Перпетуєю (карфагенянка, прийняла
мучнеництво бiля 203 р.),
Агатою, Люцiєю (двi дiви з Сицiлiї,
прийняли мучнеництво в IV ст.),
Агнесою (дiвчинка 12 рокiв, прийняла
мучнеництво бiля 300 р.),
Цецилiєю (дiва з Риму, прийняла
мучнеництво бiля 230 р.),
Анастасiєю (зi Сходу, прийняла
мучнеництво бiля 290 р.)
i всiма Твоїми Святими; допусти нас
до їхнього сонму: просимо Тебе не
як Того, хто оцiнює заслуги, але як
Того, хто щедро дарує милiсть, через
Христа, Господа нашого,

Ч ерез Котрого, Ти, Господи,
всi цi блага завжди твориш,

освячуєш z, животвориш z,
благословляєш z i даєш нам.

Священик вiдкриває Чашу, бере Гостiю та тричi робить Нею над знак
хреста над Чашею. Потiм пiдiймає легенько обидва євхаристiйнi Види.
Перед та пiсля цього робить колiнопреклонiння.

P er ip z sum, et cum ip z so, et in
ip z so, est tibi Deo Patri z om-

nipotenti, in unitáte Sṕıritus z Sancti,
omnis honor, et glória.
Вголос говорить:
Ve Per omnia saecula saecolorum.
Re Amen.

Ч ерез Нього z, i з Ним z, i
в Ньому z, Тобi, Боже Отче

Всемогутнiй z в єдностi Святого z
Духа всяка честь i слава.

Ve На всi вiки вiкiв.
Re Амiнь.

Молитва Господня та знак миру

Ve Orémus: Præcéptis salutáribus
móniti, et div́ına institutione formati
audemus dicere:

Ve Молiмося: Спасенними С
таєм

о.

заповiдями навченi i божественною
настановою натхненi, осмiлюємося
взивати:
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Священик читає молитву Господню. Де прийнято, до нього приєднуються
вiрнi.

P
ater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum. Ad-

veniat regnum tuum. Fiat voluntas
tua, sicut in coelo et in terra. Panem
nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra, sicut
et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Re Sed libera nos a malo.
Священик тихо вiдповiдає
Ve Amen.

O
тче наш, що єси на небесах,
нехай святиться iм’я Твоє,

нехай прийде Царство Твоє, нехай
буде воля Твоя як на небi, так i
на землi. Хлiб наш насущний дай
нам сьогоднi i прости нам провини
нашi, як i ми прощаємо винуватцям
нашим. I не введи нас у спокусу,
Re Aле визволи нас вiд лукавого.

Ve Амiнь
Священик тихо молиться, роблячи хресне знамення патеною та

цiлуючи її:

L ı́bera nos, quaesumus, Dómine,
ab ómnibus malis, prætéritis,

præséntibus et futúris: et intercedénte
beáta et gloriósa semper Vı́rgine Dei
Genetŕıce Maŕıa, cum beátis Apóstolis
tuis Petro et Paulo, atque Andréa, et
ómnibus Sanctis, da proṕıtius pacem †
in diébus nostris: ut, ope misericórdiæ
tuæ adiúti, et a peccáto simus semper
ĺıberi et ab omni perturbatióne secúri.

Per eúndem Dóminum nostrum Iesum
Christum, F́ılium tuum. Qui tecum
vivit et regnat in unitáte Sṕıritus
Sancti Deus.
Ve Per omnia saecula saeculorum.
Re Amen.

Bизволи нас, просимо, Господи,
вiд усякого зла: минулого,

теперiшнього та майбутнього, i
за заступництвом блаженної та
славної Приснодiви Богородицi
Марiї, святих апостолiв Твоїх Петра
i Павла, а також Андрiя, i всiх
святих, обдаруй милостиво нашi днi
миром †, щоб з допомогою Твого
милосердя ми завжди були вiльнi
вiд грiха та безпечнi вiд усякого
сум’яття.
Через того ж Господа нашого Iсуса
Христа, Сина Твого, Котрий з Тобою
живе й царює в єдностi Святого
Духа Бог
Ve На всi вiки вiкiв.
Re Амiнь.

Пiд час попередньої молитви священик, навпiл ламає Гостiю над Чашею,
вiдламує частину та робить знак хреста над Чашею, говорячи:
Ve Pax z Domini sit z semper z vo-
biscum.
Re Et cum spiritu tuo.

Ve Мир Господнiй z нехай завжди z
буде з z вами.
Re I з духом твоїм.

Тримаючи Гостiю над Чашею, священик продовжує:
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
miserére nobis.

Агнче Божий, що береш грiхи свiту,
помилуй нас.
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Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
dona nobis pacem.

Агнче Божий, що береш грiхи свiту, В
iр
н
i
стаю

ть
н
авкол

iш
к
и

помилуй нас.
Агнче Божий, що береш грiхи свiту,
даруй нам мир.

Опускаючи частинку Гостiї в Чашу священик тихо говорить:

Hæc sacrosáncta commı́xtio
Córporis et Sánguinis Dómini

nostri Iesu Christi, fiat mihi, et
omnibus sumentibus, salus mentis
et corporis; et ad vitam æternam
promerendam atque capessendam
præparatio salutaris. Per eumdem
Christum Dominum nostrum. Amen.

H ехай це найсвятiше з’єднання
Тiла i Кровi Господа нашого

Iсуса Христа буде менi та всiм, якi
приймають Їх, на здоров’я душi й
тiла та на спасенне приготування
до того, щоб заслужити й отримати
вiчне життя. Через Христа Господа
нашого. Амiнь.

Пiсля цього вiн цiлує вiнця Чашi.

Причастя

Cхилившись, священик тихо читає молитву перед Причастям.

D ómine Iesu Christe, Fili Dei
vivi, qui ex voluntáte Patris,

cooperánte Sṕıritu Sancto, per mortem
tuam mundum vivificásti: ĺıbera
me per hoc sacrosánctum Corpus et
Sánguinem tuum ab ómnibus iniq-
uitátibus meis, et univérsis malis: et
fac me tuis semper inhærére mandátis,
et a te numquam separári permı́ttas:
Qui cum eódem Deo Patre et Sṕıritu
Sancto vivis et regnas Deus in saecula
sæculórum. Amen.

Господи Iсусе Христе, Сину Бога
живого, Ти з волi Отця за

спiвучастю Святого Духа Своєю
Смертю оживив свiт: визволи мене
цим Пресвятим Тiлом i Кров’ю
Твоєю вiд усього мого беззаконня й
вiд усякого зла. Вчини також, щоб я
завжди виконував Твої заповiдi та не
дозволь менi нiколи вiдлучитися вiд
Тебе. Котрий з тим же Богом Отцем
i Святим Духом живеш i царюєш,
Бог на всi вiки вiкiв. Амiнь.

Пiсля того, промовивши наступнi слова, приймає Гостiю. Споживши,
перебуває деякий час у тишi.
Corpus et Sanguis Dómini nostri
Iesu Christi custódiant me in vitam
ætérnam. Amen.

Тiло й Кров Господа нашого Iсуса
Христа нехай бережуть мене на вiчне
життя. Амiнь.

Потiм, пiсля колiнопреклонiння, бере Чашу й причащається з неї.

Якщо є причасники-миряни, в цей час мiнiстрант iде за патеною. Перед
причастям вiрнi, де прийнято, читають Confiteor так само, як на
початку Меси. Вiрнi, стоячи на колiнах, схиляються й промовляють,
не б’ючи себе в груди:
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Re Conf́ıteor Deo omnipoténti, et
Beátæ Maŕıæ semper Vı́rgini, et
Beato Domı́nico patri nostro, et
ómnibus Sanctis, et tibi, pater,
quia peccávi nimis, cogitatióne,
locutióne, ópere et omissióne,
mea culpa: precor te oráre pro
me.

Ve Misereátur vestri omńıpotens Deus,
et dimı́ttat vobis ómnia peccáta ves-
tra: ĺiberet vos ab omni malo; salvet
et conf́ırmet in omni ópere bono, et
perdúcat vos ad vitam ætérnam.

Re Amen.

Re Cповiдаюся Богу
Всемогутньому, i блаженнiй
завжди Дiвi Марiї, i
блаженному Домiнiку, отцю
нашому, i всiм святим, i тобi,
отче, що дуже згрiшив я
думкою, словом, вчинком i
недбальством, моя провина:
прошу тебе молитися за мене.
Ve Нехай змилосердиться над вами
Всемогутнiй Бог i вiдпустить вам
грiхи вашi: визволить вас вiд
усякого зла; спасе й утвердить вас у
всякому доброму дiлi, i допровадить
вас до життя вiчного.
Re Амiнь.

Ve Absolutionem et remissiónem
ómnium peccatórum vestrórum,
tŕıbuat vobis omńıpotens et miséricors
Dominus.
Re Amen.

Ve Pозрiшення й вiдпущення всiх
грiхiв ваших нехай подасть вам
всемогутнiй i милосердний Господь.

Re Амiнь.

Священик повертається до вiрних та пiдiймає одну з Гостiй, говорячи:
Ve Ecce Agnus Dei, ecce, qui tollit
peccáta mundi.

Ve Ось Агнець Божий, ось Той, Хто
бере грiхи свiту.

Вiрнi разом зi священиком, тричi промовляють, б’ючи себе в груди:
Re Dómine, non sum dignus, ut in-
tres sub tectum meum, sed tan-
tum dic verbo, et sanábitur ánima
mea.

Re Господи, я не достойний, щоб
Ти прийшов до мене, але скажи
лише слово, i одужає душа моя.

Хор починає спiв на Причастя (на СМ) – в текстах дня.

Вiрнi, готовi до Причастя, пiдходять та стають на колiна вздовж
вiвтарної перегородки чи, якщо її немає, на приготованi клянчики.
Священик чи диякон пiдходить до кожного та, благословляючи його
Гостiєю, говорить:
Corpus Dómini nostri Iesu Christi
custódiat ánimam tuam in vitam
ætérnam. Amen.

Тiло Господа нашого Iсуса Христа
нахай збереже тебе на життя вiчне.
Амiнь.

Причасник на це нiчого не вiдповiдає. Священик подає Гостiю йому
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в вуста. Причастившись, кожен повертається на своє мiсце та
лишається навколiшки, поки не скiнчиться причастя та не буде зачинено
дарохранительницю.

Пiсля Причастя

Мiнiстрант пiдходить до правої частини вiвтаря з вином та водою та В
iр
н
i
м
ож

уть
сiсти

вливає в Чашу трохи вина, щоб омити її, i священик споживає його.
Пiлся цього вiн повертається до мiнiстранта, i той омиває його пальцi
вином та водою. Свящник при цьому тихо говорить:
Quod ore súmpsimus, Dómine, pura
mente capiámus: ut de Córpore et
Sánguine Dómini nostri Jesu Christi
fiat nobis remédium sempitérnum.
Amen.

Те, що ми спожили вустами,
Господи, нехай сприймемо чистою
душею, щоб Тiло й Кров Господа
нашого Iсуса Христа подали нам
вiчне зцiлення. Амiнь.

Мiнiстрант вiдносить на мiсце вино й воду i переносить месал на праву
сторону вiвтаря. Пiсля цього стає на колiна на схiдцях вiвтаря, як пiсля
початку Меси. Священик читає текст спiву на причастя.

Спiв на Причастя (на ЧМ) – в текстах дня.

Ve Dóminus vob́ıscum.
Re Et cum sṕıritu tuo.
Ve Oremus.

Ve Господь з вами. В
iр
н
i
встаю

ть

Re I з духом твоїм.
Ve Молiмося.

Молитва пiсля Причастя – в текстах дня.

В буднi днi Великого Посту священик одразу додає молитву над вiрними:
Ve Oremus. Humiliate capita vestra
Deo.

Ve Молiмося. Схилiть голови вашi
перед Богом.

Молитва над вiрними (пiд час Посту) – в текстах дня.

Ve Dóminus vob́ıscum.
Re Et cum sṕıritu tuo.

Ve Господь з вами.
Re I з духом твоїм.

- В бiльшостi випадкiв Меса закiнчується словами:
Ve Ite, Missa est.
Re Deo gratias.

Ve Iдiть, жертва звершена.
Re Богу подяка.

- В тиждень Пасхи додається два ”аллiлуя”.
Якщо не читалося “Слава в вишнiх”:
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Ve Benedicamus Domino.
Re Deo gratias.

Ve Благословимо Господа.
Re Богу подяка.

- На МП священик не повертається до вiрних:
Ve Requiescant in pace.
Re Amen.

Ve Нехай спочивають у мирi.
Re Амiнь.

Благословення

Священик тихо молиться:

P láceat tibi, sancta Tŕınitas,
obséquium servitútis meæ: et

præsta; ut sacrif́ıcium, quod óculis
tuæ maiestátis ind́ıgnus óbtuli, tibi sit
acceptábile, mih́ıque et ómnibus, pro
quibus illud óbtuli, sit, te miseránte,
propitiábile. Per Christum, Dóminum
nostrum. Amen.

H ехай буде приємна Тобi, Свята Б
л
агосл

овен
н
я
п
р
и
й
м
ається

н
а
кол

iн
ах

Трiйце, покiрнiсть мого
служiння, i прошу, щоб жертва,
яку я, негiдний, принiс перед очi
Твоєї Величностi, була для Тебе
прийнятна, а менi та всiм, за кого
я її приносив, заради Твоєї милостi
вона була на примирення з Тобою.
Через Христа, Господа нашого.
Амiнь.

Поцiлувавши вiвтар, священик повернувшись до вiрних, благословляє їх.
Вiрнi приймають благословення на колiнах, пiсля чого встають.

B enedictio Dei omnipotentis, Patris,
† et Filii, et Spiritus Sancti, de-

scendat super vos et maneat semper.

Re Amen.

Б лагословення Всемогутнього
Бога, Отця † i Сина i

Святого Духа, нехай зiйде на
вас i залишиться навiчно.
Re Амiнь.

Кiнцеве Євангелiє

Ve Dóminus vob́ıscum.
Re Et cum sṕıritu tuo.

Ve Господь з вами.
Re I з духом твоїм.

Знак хреста перед Євангелiєм робиться так само, як першого разу.
Ve Initium z sancti Evangélii
secúndum Ioánnem.
Re Gloria tibi, Domine.

Ve Початок Євангелiя вiд Йоана.

Re Слава Тобi, Господи.

Iн. 1, 1–14 з пунктуацiєю в домiнiканськiй версiї

I
n prinćıpio erat Verbum, et Ver-
bum erat apud Deum, et Deus

erat Verbum. Hoc erat in prinćıpio
apud Deum. Omnia per ipsum facta

C
поконвiку було Слово, i з Богом
було Слово, i Слово було - Бог.

З Богом було воно споконвiку. Ним
постало все, i нiщо не постало без
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sunt: et sine ipso factum est nihil:
Quod factum est: in ipso vita erat,
et vita erat lux hóminum: et lux in
ténebris lucet, et ténebræ eam non
comprehendérunt.
Fuit homo missus a Deo, cui nomen
erat Ioánnes. Hic venit in tes-
timónium, ut testimónium perhibéret
de lúmine, ut omnes créderent per il-
lum. Non erat ille lux, sed ut tes-
timónium perhibéret de lúmine.
Erat lux vera, quæ illúminat omnem
hóminem veniéntem in hunc mundum.
In mundo erat, et mundus per ip-
sum factus est, et mundus eum non
cognóvit. In própria venit, et sui eum
non recepérunt.
Quotquot autem recepérunt eum, dedit
eis potestátem f́ılios Dei f́ıeri, his, qui
credunt in nómine eius: qui non ex
sangúınibus, neque ex voluntáte carnis,
neque ex voluntáte viri, sed ex Deo nati
sunt.
На видiлених словах всi
преклоняють праве колiно:
Et Verbum caro factum est, et
habitávit in nobis: et v́ıdimus glóriam
eius, glóriam quasi Unigéniti a Patre,
plenum grátiæ et veritatis.
Re Deo gratias

нього. Що постало, у тому було
життя, i життя було - свiтло людей. I
свiтло свiтить у темрявi, i не пойняла
його темрява.

Був чоловiк, посланий Богом, iм’я
йому - Йоан. Прийшов вiн свiдком
- свiдчити свiтло, щоб усi з-за нього
увiрували. Не був вiн свiтло - був
лише, щоб свiдчити свiтло.

Справжнє то було свiтло - те, що
просвiтлює кожну людину. Воно
прийшло у цей свiт. Було у свiтi,
i свiт ним виник - i свiт не впiзнав
його. Прийшло до своїх, - а свої його
не прийняли.
Котрi ж прийняли його - тим дало
право дiтьми Божими стати, якi
в iм’я його вiрують; якi не з
крови, анi з тiлесного бажання, анi
з волi людської, лише - вiд Бога
народилися.
На видiлених словах всi
преклоняють праве колiно:
I Слово стало тiлом, i оселилося
мiж нами, i ми славу його бачили
- славу Єдинородного вiд Отця,
благодаттю та iстиною сповненого.
Re Богу подяка.

Молитви пiсля Меси (ЧМ)

Наприкiнцi ХIХ ст. Папа Лев ХIII звелiв пiсля Меси читати наступнi
молитви. Н

авкол
iш

к
и

Тричi Ave Maria
Re Ave Maria, gratia plena, Dominus
tecum, benedicta tu in mulieribus et
benedictus fructis ventris tui, Iesus.

Re Радуйся, Марiє, Благодатi повна!
Господь з Тобою! Благословенна Ти
мiж жiнками й благословенний плiд
лона Твого, Iсус.

25



Re Sancta Maria, Mater Dei, ora
pro nobis peccatoribus, nunc et
in hora mortis nostrae. Amen.

Re Salve Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus gementes et fientes
in hac lacrymarum valle. Eia ergo,
Advocata nostra, illos tuos miseri-
cordes oculos ad nos converte. Et
Iesum, benedictum fructum ventris
tui, nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Ve Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.

Re Ut digni efficiamur promission-
ibus Christi.
Ve Orémus. Deus, refúgium nostrum
et virtus, populum ad te clamantem
propitius respice; et intercedente glo-
riosa, et immaculata Virgine Dei Gen-
itrice Maria, cum beato Ioseph, eius
Sponso, ac beatis Apostolis tuis Petro
et Paulo, et omnibus Sanctis, quas pro
conversione peccatorum, pro libertate
et exaltatione sanctae Matris Eccle-
siae, preces effundimus, misericors et
benignus exaudi. Per eundem Chris-
tum Dominum nostrum.

Re Amen.
Re Sancte Michaël Archangele, defende
nos in proelio; contra nequitiam et in-
sidias diaboli esto praesidium. Im-
peret illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae Caelestis, sa-
tanam aliosque spiritus malignos, qui

Re Свята Марiє, Мати Божа,
молись за нас, грiшних, нинi i в
годину смертi нашої. Амiнь.

Re Слався, Царице, Мати милосердя!
Життя, насолодо i надiє наша,
слався! До Тебе взиваємо, вигнанцi,
потомки Єви. За Тобою зiтхаємо,
тужимо i плачемо у цiй слiз юдолi.
Дiво, заступнице наша, просимо,
милосерднi очi зверни на нас. Й
Iсуса, благословенний плiд утроби
Твоєї, по цiм вигнаннi покажи нам.
О ласкава, о милосердна, о солодка
Дiво Марiє.

Ve Молись за нас, Пресвята
Богородице.
Re Щоб ми удостоїлись обiтниць
Христових.
Ve Молiмося. Боже, Притулку
й Сило наша, милостиво поглянь
на народ, що до Тебе взиває, та
за заступництвом Преславної та
Непорочної Дiви Богородицi Марiї з
блаженним Йосифом, Її обручником
та блаженними апостолами Твоїми
Петром i Павлом, та всiми святими,
милостиво й прихильно вислухай
молитви, якi приносимо Тобi за
навернення грiшникiв i за свободу
та пiднесення святої Матерi-Церкви.
Через Того ж Христа, Господа
нашого.
Re Амiнь
Re Святий Архангеле Михаїле!
Допомагай нам у боротьбi, а проти
негiдностi й пiдступiв сатани будь
нам обороною. Нехай Бог його
подолає, покiрно про це просимо.
А Ти, о вождю Небесних Сил,
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ad perditionem animarum pervagantur
in mundo, divina virtute in infernum
detrude. Amen.

сатану та iншi злi духи, якi на згубу
людських душ по свiтi витають, з
допомогою Божою скинь до пекла.
Амiнь.

Тричi, б’ючи себе в груди:
Ve Cor Iesu sacratissimum.
Re Miserere nobis.

Ve Пресвяте Серце Iсуса,
Re Помилуй нас.
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Префацiї

Префацiя Рiздва

V ere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, nos tibi semper et

ub́ıque grátias ágere: Dómine sancte,
Pater omńıpotens, ætérne Deus:

Quia per incarnáti Verbi mystérium
nova mentis nostræ óculis lux tuæ
claritátis infúlsit: ut, dum visib́ıliter
Deum cognóscimus, per hunc in in-
visib́ılium amorem rapiámur.

Et ideo cum Angelis et Archángelis,
cum Thronis et Dominatiónibus
cumque omni miĺıtia coeléstis exércitus
hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine
dicéntes: Sanctus...

Bоiстину достойне це i праведне,
слушне та спасенне, щоб ми

завжди й всюди складали Тобi
подяку, Господи святий, Отче
Всемогутнiй, вiчний Боже;
Через тайну Втiленого Слова засяяв
очам нашої душi новий блиск
Твоєї ясностi, щоб ми, пiзнаючи
Бога у видимiй постатi, Ним були
притягненi до любовi того, що
невидиме.
Тому з Ангелами й Архангелами,
Престолами i Господствами та з усiм
воїнством небесним спiваємо гiмн
Твоєї слави, безустанно взиваючи:
Cвят...

Префацiя Богоявлення

V ere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, nos tibi semper et

ub́ıque grátias ágere: Dómine sancte,
Pater omńıpotens, ætérne Deus:

Quia, cum Unigenitus tuus in
substántia nostræ mortalitátis
appáruit, nova nos immortalitátis
suæ luce reparávit.
Et ideo cum Angelis et Archángelis,
cum Thronis et Dominatiónibus
cumque omni miĺıtia coeléstis exércitus
hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine
dicéntes: Sanctus...

Bоiстину достойне це i праведне,
слушне та спасенне, щоб ми

завжди й всюди складали Тобi
подяку, Господи святий, Отче
Всемогутнiй, вiчний Боже;
Бо, коли Єдинородний Твiй з’явився
в нашiй смертнiй природi, то
вiдновив нас новим свiтлом свого
безсмертя.
Тому з Ангелами й Архангелами,
Престолами i Господствами та з усiм
воїнством небесним спiваємо гiмн
Твоєї слави, безустанно взиваючи:
Cвят...

Префацiя Великого Посту

V ere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, nos tibi semper et Bоiстину достойне це i праведне,

слушне та спасенне, щоб ми
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ub́ıque grátias ágere: Dómine sancte,
Pater omńıpotens, ætérne Deus:

Qui corporali jejunio vitia comprimis,
mentem elevas, virtutem largiris et
praemia, per Christum Dominum nos-
trum.
Per quem maiestátem tuam lau-
dant Angeli, adórant Domi-
natiónes, tremunt Potestátes.
Coeli coelorúmque Virtútes ac
beáta Séraphim sócia exsultatióne
concélebrant. Cum quibus et
nostras voces ut admitti iubeas,
deprecámur, súpplici confessione
dicéntes: Sanctus...

завжди й всюди складали Тобi
подяку, Господи святий, Отче
Всемогутнiй, вiчний Боже;
Ти тiлесним постом придушуєш
пороки, пiдносиш розум, щедро
даруєш чесноти й нагороди, через
Христа, Господа нашого.
Через Якого Твою велич
прославляють Ангели, їй
поклоняються Господства i
благоговiють перед нею Сили, а
Hебеса Hебес i Влади з блаженними
Серафимами разом з ними радiють.
Просимо, з їхнiми голосами сподоби
прийняти й нашi, що зi смиренною
похвалою взивають: Cвят...

Префацiя св. Хреста

V ere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, nos tibi semper et

ub́ıque grátias ágere: Dómine sancte,
Pater omńıpotens, ætérne Deus:

Qui salutem humani generis in ligno
crucis constituisti, ut unde mors
oriebatur, inde vita resurgeret: et qui
in ligno vincebat, in ligno quoque vin-
ceretur; per Christum Dominum nos-
trum.
Per quem maiestátem tuam lau-
dant Angeli, adórant Domi-
natiónes, tremunt Potestátes.
Coeli coelorúmque Virtútes ac
beáta Séraphim sócia exsultatióne
concélebrant. Cum quibus et
nostras voces ut admitti iubeas,
deprecámur, súpplici confessione
dicéntes: Sanctus...

Bоiстину достойне це i праведне,
слушне та спасенне, щоб ми

завжди й всюди складали Тобi
подяку, Господи святий, Отче
Всемогутнiй, вiчний Боже;
Ти постановив здiйснити спасiння
людського роду на деревi хреста,
щоб звiдки виникла смерть, звiдти
й життя повстало, i хто перемiг на
деревi, на деревi ж був переможений,
Христом, Господом нашим.
Через Якого Твою велич
прославляють Ангели, їй
поклоняються Господства i
благоговiють перед нею Сили, а
Hебеса Hебес i Влади з блаженними
Серафимами разом з ними радiють.
Просимо, з їхнiми голосами сподоби
прийняти й нашi, що зi смиренною
похвалою взивають: Cвят...
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Префацiя Великодня

V ere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, te quidem Domine

omni tempore, sed in hoc potissimum
die (vel in hoc potissimum) gloriosius
praedicare, cum Pascha nostrum im-
molatus est Christus.

Ipse enim verus est agnus, qui abstulit
peccata mundi; qui mortem nostram
moriendo destruxit, et vitam resur-
gendo reparavit.
Et ideo cum Angelis et Archángelis,
cum Thronis et Dominatiónibus
cumque omni miĺıtia coeléstis exércitus
hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine
dicéntes: Sanctus...

Bоiстину достойне це i праведне,
слушне та спасенне, щоб ми

Тебе, Господи, завжди славили,
цього дня (або у цей час) урочисто
проголошували Твою славу, коли
Христос був принесений у жертву як
наша Пасха.
Бо Вiн є iстинним Агнцем, який
знищив грiхи свiту. Вiн своєю
смертю подолав смерть нашу i,
воскресши, повернув нам життя.
Тому з Ангелами й Архангелами,
Престолами i Господствами та з усiм
воїнством небесним спiваємо гiмн
Твоєї слави, безустанно взиваючи:
Cвят...

Префацiя Bознесiння

V ere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, nos tibi semper et

ub́ıque grátias ágere: Dómine sancte,
Pater omńıpotens, ætérne Deus, per
Christum Dominum nostrum.

Qui post resurrectionem suam om-
nibus discipulis suis manifestus ap-
paruit, et ipsis cernentibus est eleva-
tus in caelum, ut nos divinitatis suae
tribueret esse participes.
Et ideo cum Angelis et Archángelis,
cum Thronis et Dominatiónibus
cumque omni miĺıtia coeléstis exércitus
hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine
dicéntes: Sanctus...

Bоiстину достойне це i праведне,
слушне та спасенне, щоб ми

завжди й всюди складали Тобi
подяку, Господи святий, Отче
Всемогутнiй, вiчний Боже, через
Христа, Господа нашого.
Вiн пiсля свого воскресiння явив
себе усiм своїм учням i на їхнiх
очах вознiсся до неба, щоб дати нам
участь у своєму Божествi.

Тому з Ангелами й Архангелами,
Престолами i Господствами та з усiм
воїнством небесним спiваємо гiмн
Твоєї слави, безустанно взиваючи:
Cвят...

Префацiя П’ятидесятницi

V ere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, nos tibi semper et Bоiстину достойне це i праведне,

слушне та спасенне, щоб ми
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ub́ıque grátias ágere: Dómine sancte,
Pater omńıpotens, ætérne Deus, per
Christum Dominum nostrum.

Qui ascendens super omnes caelos,
sedensque ad dexteram tuam, promis-
sum Spiritum Sanctum (hodiema die)
in filios adoptionis effudit.
Quapropter profusis gaudiis totus in
orbe terrarum mundus exsultat; sed
et supernae virtutes, atque angelicae
potestates hymnum gloriae tuae conc-
inunt, sine fine dicentes: Sanctus...

завжди й всюди складали Тобi
подяку, Господи святий, Отче
Всемогутнiй, вiчний Боже, через
Христа, Господа нашого.
Який вознiсся вище всiх небес i,
сидячи праворуч Тебе, обiцяного
Духа Святого (сьогоднi) зiслав на
усиновлених дiтей.
Тому безмiрною радiстю весь свiт
земний веселиться, та й вишнi
сили й ангельськi володарства хором
спiвають Тобi пiсню слави, без кiнця
взиваючи: Cвят...

Префацiя на честь Пресвятої Дiви

На мiстцi крапок виголошується назва свята або слова “спогад” чи
“свято”.

V ere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, nos tibi semper et

ub́ıque grátias ágere, Dómine sancte,
Pater omńıpotens, ætérne Deus:

Et te in ... (Veneratióne, Commemo-
ratione, Nativitate etc) beátæ Maŕıæ
semper Vı́rginis exsultantibus animis
laudáre, bened́ıcere et prædicáre. Quæ
et Unigénitum tuum Sancti Spiri-
tus obumbratióne concépit: et vir-
ginitátis glória permanénte, lumen
ætérnum mundo effúdit, Jesum Chris-
tum Dóminum nostrum.
Per quem majestátem tuam lau-
dant Angeli, adórant Dominatiónes,
tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque
Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia ex-
sultatióne concélebrant. Cum quibus
et nostras voces ut admı́tti júbeas
deprecámur, súpplici confessióne di-
centes:

Воiстину, достойне це i праведне,
слушне та спасенне, щоб ми завжди
та всюди складали подяку Тобi,
Господи святий, Отче Всемогутнiй,
вiчний Боже:
i щоб ми Тебе, почитаючи ... (свято,
спогад, Рiздво тощо) Пресвятої
Дiви Марiї, возвишеною душею
возвеличували, благословляли та
прославляли. Вона, отiнена Святим
Духом, зачала Твого Єдинородного
Сина i, зберiгаючи славу дiвочостi,
дала свiтовi предвiчне Свiтло, Iсуса
Христа, Господа нашого.
Через Нього Твою велич
прославляють Ангели, їй
поклоняються Господства i
благоговiють перед нею Сили, а
Небеса Небес та Володарства, i
блаженнi Серафими разом iз ними
радiють. Вчини, просимо, щоб i
нашi голоси приєдналися до них,
смиренно взиваючи:
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Префацiя апостолiв

V ere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, te Domine sup-

pliciter exorare, ut gregem tuum pas-
tor aeterne non deseras, sed per beatos
apostolos tuos continua protectione
custodias; ut iisdem rectoribus guber-
netur, quos operis tui vicarios eidem
contulisti praeesse pastores.

Et ideo cum Angelis et Archángelis,
cum Thronis et Dominatiónibus
cumque omni miĺıtia coeléstis exércitus
hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine
dicéntes: Sanctus...

Bоiстину достойне це i праведне,
слушне та спасенне, Тебе,

Господи, благально молити, щоб
стада свого, Пастирю вiчний, Ти не
покинув, але, через блаженних
апостолiв Твоїх, зберiгав в
безустанiй опiцi; щоб ним керували
тi правителi, кого, як намiсникiв
Твоїх дiл, Ти встановив пастирями.
Тому з Ангелами й Архангелами,
Престолами i Господствами та з усiм
воїнством небесним спiваємо гiмн
Твоєї слави, безустанно взиваючи:
Cвят...

Префацiя звичайна

V ere dignum et iustum est, æquum
et salutáre, nos tibi semper et

ub́ıque grátias agere: Dómine sancte,
Pater omńıpotens, ætérne Deus: per
Christum, Dóminum nostrum.

Per quem maiestátem tuam lau-
dant Angeli, adórant Domi-
natiónes, tremunt Potestátes.
Coeli coelorúmque Virtútes ac
beáta Séraphim sócia exsultatióne
concélebrant. Cum quibus et
nostras voces ut admitti iubeas,
deprecámur, súpplici confessione
dicéntes: Sanctus...

Bоiстину, достойне це i
праведне, слушне та спасенне,

щоб ми завжди та всюди складали
подяку Тобi, святий Отче,
Всемогутнiй вiчний Боже, через
Христа, Господа нашого.
Через Якого Твою велич
прославляють Ангели, їй
поклоняються Господства i
благоговiють перед нею Сили, а
Hебеса Hебес i Влади з блаженними
Серафимами разом з ними радiють.
Просимо, з їхнiми голосами сподоби
прийняти й нашi, що зi смиренною
похвалою взивають: Cвят...
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