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Вперше в Україні, згідно з ухвалою 52-го засідання Конференції Римсько-Католицьких Єпископів 

в Україні, відзначаємо день пам’яті постраждалих за віру, згадуючи всіх християн нашої землі, 

які пожертвували своїм життям заради Бога. Ми також молимося за тих, що страждають за 

Христа в наш час. Тепер Церква в нашій країні є вільною, безперечно, завдяки багатьом 

мученикам цієї землі, котрі любили Христа понад усе і пролили за Нього свою кров. Сьогодні в 

Тиврові, на Вінниччині, де створено Меморіал мучеників за віру ХХ століття в Україні, 

відбуваються головні урочистості. Нехай молитва і роздуми над героїчним життям наших 

попередників у вірі допоможе і нам відважно визнавати віру.   

  

АНТИФОН НА ВХІД 

Святі мужі пролили свою святу кров заради Господа, * полюбили Христа у своєму житті, * 

уподібнились до Нього у своїй смерті * і тому заслужили на тріумфальний вінець. 

 

КОЛЕКТА 

Вислухай, Господи, наші молитви, які до Тебе возносимо цього особливого дня, і вчини, щоб ми, 

котрі з пошаною відзначаємо день пам’яті постраждалих за Твого Сина, * наслідували їх також у 

непохитності віри. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і 

царює в єдності Святого Духа, * Бог, на віки вічні. 

  

Перше читання (Одкр 7, 9. 14б-17) 

Агнець буде пасти їх і водитиме до джерел вод життя. 

 

Читання з Одкровення святого апостола Йоана. 

 

Я, Йоан, поглянув – і ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг, з кожного народу, 

покоління, народності і мови. Вони стояли, зодягнені в білий одяг, перед престолом і перед 

Агнцем, і пальмове віття було в їхніх руках. 

І сказав мені один із старців: «Це ті, котрі прийшли з великого утиску й випрали свій одяг, і 

вибілили його в крові Агнця. Тому вони перебувають перед Божим престолом і служать Йому 

вдень і вночі в Його храмі. А Той, хто сидить на престолі, поставить свій намет над ними. 

Вони не будуть більше голодувати, і не будуть спраглими, й не буде палити їх сонце, ні жодна 

спека, тому що Агнець, який посеред престолу, буде пасти їх і водитиме до джерел вод життя, і 

Бог зітре всяку сльозу з їхніх очей!» 

Слово Боже. 

 

РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ Втор 32, 3-4а. 7. 8. 9 і 12 (℟: пор. 9а)  

℟: Частка Господня – це Його обранці.  

 

Ім’я Господнє я прикличу: *  

воздайте славу нашому Богу!  

Він – скеля; Його діла досконалі, *  

бо всі Його дороги – правосуддя. ℟.  

Згадай же дні прадавні, *  

збагни літа від роду і до роду!  

Спитай у батька, і оповість тобі він, *  

у людей старих – вони тобі розкажуть. ℟.  

Коли Всевишній розділяв народи *  

і людських синів розпорошував,  

то встановив народам межі, *  

за числом синів Ізраїля. ℟.  



Господня ж частка – народ Його, *  

Яків – наділ Його спадку.  

Господь один його провадив, *  

       не було з ним чужого бога. ℟.  

 

 

СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ 

Мт 5, 10  

Алілуя, алілуя, алілуя.  
Блаженні переслідувані за правду,  

бо їхнє Царство Небесне. 

 

ЄВАНГЕЛІЄ 

Йн 12, 24-26 

† Читання святого Євангелія від Йоана 

Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину, воістину кажу вам: якщо зерно пшениці, 

впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, – принесе багато плоду. 

Хто любить душу свою, той погубить її; хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той 

збереже її для вічного життя. Якщо хто Мені  служить, нехай іде слідом за Мною, і де Я, там 

буде і Мій слуга. Якщо хто Мені  служить, того пошанує Отець».  

Слово Господнє. 

 

МОЛИТВА ВІРНИХ 

 

Боже, прислухайся до голосу нашої молитви, у якій благаємо цього дня від імені всього 

нашого народу, і вислухай нас, що кличемо до Тебе: 

 

1. Поглянь, Господи, на Твій союз, * життя Твоїх убогих не забудь повіки. * Встань, Боже, 

відстоюй Твою справу * і не забудь крику Тих, що Тебе шукають (Пор. Пс 74, 20. 19. 22. 23). 

Молімося за Святу Церкву, щоб вона могла вільно проповідувати Христове Євангеліє в Україні 

та всьому світі. 

 

2. Петра стерегли у в’язниці, * а Церква молилася ревно до Бога за нього (Діян 12, 5). Молімося 

за Папу Римського Франциска і за наших єпископів, щоб святість їхнього життя і любов до своєї 

пастви були прикладом віри та духовності для сучасного світу. 

 

3. Багато скорбот у праведників, * але з усіх них Господь їх врятував. * Господь береже усі їхні 

дороги (Пор. Пс 34, 20-21). Молімося за нашу Батьківщину, щоб Господь благословив 

український народ благодаттю навернення і за заступництвом Марії, Цариці миру, обдарував 

його своїм миром. 

 

4. Кожний, хто визнає Мене перед людьми, * того і Я визнаю перед Моїм Отцем небесним, – 

говорить Господь (Мт 10, 32). Молімося за батьків, щоб вони не нехтували обов’язком навчати 

дітей правд віри, а також за молодь, щоб, вдивляючись у приклад своїх предків, відважно 

визнавала свою віру. 

 

5. Це ті, що з великого утиску вийшли, і обмили одежі свої у Крові Агнця. * Віддали свої тіла 

задля Бога на тортури і на вінець вічний заслужили (Одкр 7, 14; Дан 3, 95). Молімося за 

померлих, зокрема за наших дідів та прадідів, які страждали за віру, щоб Господь обдарував їх 

вічним щастям у своєму Царстві. 

 

6. Ви ті, що перебували зо Мною у Моїх спокусах, * і Я завіщаю вам Царство, – говорить 

Господь, – * щоб ви їли і пили за Моїм столом у Моєму Царстві (Пор. Лк 22, 28-30). Молімося за 



нас самих, щоб ми, беручи участь у Євхаристії, пам’ятали якою ціною була збережена наша віра і 

щодня зростали у святості та Божих чеснотах. 

 

Всемогутній Отче, прийми молитву Церкви в Україні, яка благає Тебе у День пам’яті 

постраждалих за віру. Сповни наші серця непохитною вірою, безмежною надією і палкою 

любов’ю, щоб і ми своїм життям свідчили про Тебе – єдиного істинного Бога. Просимо про 

це через Христа, Господа нашого. 

 

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ 

Просимо, Господи, прийми дари свого народу, які приносимо на честь Твоїх святих мучеників, * 

нехай те, що додавало нашим предкам сил у переслідуваннях, * також і нам примножить 

стійкості у випробуваннях. Через Христа, Господа нашого. 

 

ПРЕФАЦІЯ ПРО СВЯТИХ МУЧЕНИКІВ (37) 
 

АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ   

Велику нагороду мають Святі у Бога: * вони щиро віддали життя за Христа і живуть повіки. 

 

МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ 

Боже, Ти в святих мучениках чудесно явив тайну хреста; Вчини милостиво, щоб, укріплені цією 

жертвою, * ми вірно припали до Христа і трудились у Церкві для спасіння всіх людей. Через 

Христа, Господа нашого. 

 

 

На завершення св. Меси відбувається молитва за загиблих за віру, репресованих та жертв 

війни 

 

Молімося за всіх християн нашої землі, що загинули за віру, а також за всіх репресованих 

та жертв війни: 

 

С. Господи Ісусе, Ти помер на хресті, щоб усім повернути втрачене життя, помилуй їх.  

У. Помилуй їх. 

С. Христе, Ти прийдеш судити живих і мертвих, щоб кожному дати згідно з його вчинками, 

помилуй їх. 

У. Помилуй їх. 

С. Господи, Ти приготував Твоїм вірним житло на небі, помилуй їх. 

У. Помилуй їх. 

С. Господи, вислухай молитви наші. 

У. А благання наші хай прийдуть до Тебе. 

С. Боже, Ти завжди милосердний і пробачаєш, яви своє милосердя померлим і відпусти їм усі 

їхні гріхи, щоб, визволені з пут земного життя, вони осягнули вічне щастя. Через Христа, 

Господа нашого. 

У. Амінь. 

С. Вічне спочивання дай їм, Господи. 

У. І світло віковічне нехай їм світить. 

 

Молімося за померлих священиків, особливо тих, що були закатовані за віру: 

С. Просімо Ісуса Христа, Найвищого і Вічного Священика, за тих померлих, котрих Він 

покликав до святого служіння: проповідування Євангелія, звершення святих таїнств і керування 

Божим народом,:  

У. Вічне спочивання... 

С. Молімося за всіх померлих єпископів та священиків, щоб вони разом з Апостолами навіки 

споглядали Боже обличчя. 

У. Вічне спочивання... 



С. Молімося за померлих єпископів, священиків, дияконів та семінаристів, щоб вони зустрілися в 

домі Отця з братами і сестрами, котрим служили в Ім’я Христа. 

У. Вічне спочивання... 

С. Молімося за померлих священиків, що працювали в нашій парафії (нашому місті), щоб вони 

одержали нагороду за вірну службу. 

У. Вічне спочивання... 

 

Тут можна подати імена померлих священиків.   

 

С. Боже, Предвічний Пастирю та Володарю всього світу, вислухай молитви свого народу і 

прийми до вічної слави всіх тих, хто брав участь у святому священицькому служінні Твого Сина, 

котрий з Тобою живе і царює на віки вічні. 

У. Амінь. 

 

Молімося за тих, які обороняли від знищення храми в Україні   

 

С. До Ісуса Христа, що прийшов не для того, щоб Йому служили, а щоб служити, молімося за 

всіх, які на землі вірно служили Богові та ближнім. 

У. Добрий Ісусе, наш Господи, дай їм вічне спочивання. 

С. Молімося за померлих ченців та черниць, щоб вони споглядали Бога, якому з любові 

пожертвували своє життя. 

У. Добрий Ісусе, наш Господи, дай їм вічне спочивання. 

С. Молімося за померлих вірних, які своєю працею, стражданнями, здібностями і знаннями 

служили Церкві, щоб Бог дарував їм щастя і царювання на небі. 

У. Добрий Ісусе, наш Господи, дай їм вічне спочивання. 

С. Молімося за померлих вірних, котрі, обіймаючи різні посади, сприяли зростанню 

справедливості, моралі, культури та миру в нашому народі та всій людській родині, щоб Бог 

винагородив їхні зусилля вічною радістю. 

У. Добрий Ісусе, наш Господи, дай їм вічне спочивання. 

 

Тут можна подати імена померлих, заслужених для Церкви. 

 

С. Господи, святий Отче, Всемогутній Боже, смиренно просимо, щоб Ти привів до місця радості, 

світла та миру наших померлих, яких ми сьогодні згадуємо. Коли настане великий день 

воскресіння та відплати, воскреси їх, Господи, з Твоїми святими та обраними. Прости їм усі 

провини та гріхи, і дай їм безсмертне життя з Тобою у вічному Царстві. Через Христа, Господа 

нашого. Амінь. 

У. Амінь. 

 

Молімося за всіх, що обороняли Церкву і Батьківщину 

 

С. Просімо з довірою Ісуса Христа, який віддав життя за своїх друзів, про спасіння всіх полеглих 

у боротьбі за свободу нашої Батьківщини та інших народів. 

У. Добрий Ісусе, наш Господи, дай їм вічне спочивання. 

С. Молімося за всіх учасників боротьби за незалежність нашої країни та свободу інших народів, 

чиї могили розсіяні у всьому світі, щоб Господь винагородив їхні страждання та смерть вічним 

життям. 

У. Добрий Ісусе, наш Господи, дай їм вічне спочивання. 

С. Молімося за наших земляків, полеглих на фронтах Другої світової війни, в концтаборах та на 

Сході України, щоб вони осягнули щастя в небесній Вітчизні. 

У. Добрий Ісусе, наш Господи, дай їм вічне спочивання. 

С. Молімося за наших померлих братів і сестер, чиї тіла спочивають на цвинтарі, щоб вони 

воскресли до життя у славі. 

У. Добрий Ісусе, наш Господи, дай їм вічне спочивання. 



 

Тут можна подати імена полеглих.   

 

С. Просимо Тебе, Господи, змилосердься над Твоїми вірними, котрі віддали життя за своїх 

ближніх, щоб вони вічно втішалися плодами своєї жертви та надії на Тебе. Через Христа, 

Господа нашого. 

У. Амінь. 

 

На завершення молімося за всіх, що загинули під час голодоморів в Україні: 

 

Всемогутній, вічний Боже, Ти знаєш усе перед тим,  

як постане, і кожну зірку по імені кличеш: 

ніщо не може укритися перед Тобою 

і жодної таємниці для Тебе, Господи, немає. 

В любові своїй сотворив Ти людину, 

і благословив, підкоривши їй всі Твої створіння. 

Для життя Ти її сотворив і для вічного з Тобою блаженства, вона ж його добровільно відкинула, 

спокусившись зрівнятися з Тобою в могутності. 

Сьогодні ми просимо Тебе за наших братів і сестер, котрим одвічне зло, поселившись у серцях 

правителів, зготувало муки голодної смерті. 

Господи, дітям своїм, які заснули зморені голодом 

і не побачили більше земного світанку, 

дай насититись Твоїми небесними благами. 

Упокій їхні душі й наповни справедливістю їхні висохлі долоні. 

Господи, дай нам завжди пам’ятати, 

на що здатна людина, яка Тебе відкидає, 

убережи нас від подібного лиха і навчи нас в усьому на Тебе уповати.  

Котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. 


