Через обставини пандемії COVID - 19 ми не можемо зібратися у нашому Соборі Успення
Пресвятої Богородиці на спільну молитву, але дякувати Богові на website нашої парафії ми маємо
записи усіх Богослужень та молитов.
Просимо усіх наших парафіян і гостей, які приходять молитися на Нічні Чування, які
відбуваються кожного місяця, 13го числа по можливості прилучитися до молитов та провести ці
Нічні Чування на славу Божу та на прославу Матері Божої.
Просімо про Боже милосердя для людства, щоб Господь Бог усе зло перемінив на добро, а
ми стараймося своїми молитвами випросити у Бога прощення за наші щоденні гріхи.

Молитва до Пречистої Діви Марії (на СЕРЕДУ)
Пресвята Діво Маріє, Мати Божа!
Скільки вже разів своїми гріхами заслужив(ла) я собі на вічну погибель. Вже давно був(ла)
би я в пеклі, як би Ти, Мати, не заступалась за мною грішним(ною) у Твого Сина й Своєю
материнською опікою не випросила прощення для мене та не взяла мене під опіку. Але що мені
поможе Твоя поміч й Твоє милосердя наді мною, коли трачу свою душу? Що мені допоможе Твоя
поміч у Твого Сина, коли я, помимо того, відвертаюся від Ісуса й від Тебе: скріпи мою слабу волю,
дай, щоб я твердо стояв(ла) при своїй постанові. Був час, коли я Тебе не любив(ла), до Тебе не
прибігав(ла), у спокусах не взивав(ла) Твоєї помочі. Зроби Преподобна Мати, щоб Твоєю поміччю
вже хоч тепер полюбив(ла) цілим серцем Тебе й Твого Сина. Ти, Пречиста Діво, достойна
найбільшої любові, молю Тебе: не допусти, щоб я мав(ла) Тебе на віки втратити й на віки в пеклі
Тебе проклинати. А було б це певне, коли б мене через мої гріхи відкинено від Тебе та від Твого
Сина. Авжеж, не можливе, щоб Ти відкинула від Себе Твого(ю) слугу, що так на Тебе надіється. Так,
не згине той, хто Тобі, Мамо, віддався під опіку. Мати моя, не покидай мене, не лишай мене
самого(у), але дай ласку прибігати до Тебе в кожній хвилі мого життя. Рятуй мене від вічного
нещастя, захорони мене від гріха, бо лише через гріх можу Тебе втратити й піти на вічну погибель.
Захорони мене від неї.
Амінь
Богородице Діво...(3 рази).
Нехай буде благословенне Непорочне Зачаття Пречистої Діви Марії, Матері Божої.Богородице
Діво…(3 рази).
Нехай благословиться пресвяте й непорочне Зачаття Пречистої Діви Марії, Божої Матері.

Молитва до Матері Божої Фатімської
Пресвята Діво із Фатіми, Переможна Царице світу, Прибіжище грішників!
Ми сьогодні урочисто посвячуємо себе Твоєму Непорочному Серцю.

Посвячуємо Тобі все наше життя, все, що маємо і любимо, і все, чим ми є. Хочемо, щоб усе, що в
нас і навколо нас, належало до Тебе, стаючи учасником благодаті Твого Материнського
благословення.
Царице Св. Вервиці, ласкава наша Покровителько!
Ми щиро бажаємо прожити все наше життя під Твоїм проводом і опікою. Щоб цей акт посвяти був
дійсний і тривалий сьогодні, ми у Твоїх стіп поновлюємо обітниці, складені при нашому Хрещенні і
Першому Св. Причасті.
Ми прирікаємо, що явно, не криючись, будемо визнавати правди Св. Католицької віри та будемо
жити, як годиться християнам. В цей час безбожництва і масового відступництва від правдивої віри
ми зобов'язуємося працювати над своїм внутрішнім наверненням, звільняючись від самолюбного
прив'язання до себе і власної вигоди; що, подібно до Тебе, ми підкоряємося лише Господній волі.
Прирікаємо в дусі ревної молитви і покути брати активну участь у Службі Божій, часто приступати
до Св. Сповіді і Св. Причастя, відмовляти Вервицю в наміренні тріумфу Твого Непорочного Серця,
вести праведний спосіб життя, щоб бути добрим прикладом для всіх.
О люба Ненько Ісуса, любляча Мати людей! З усієї душі обіцяємо посвятитися службі Твого
почитання, щоб через поширення та закріплення культу Твого Непорочного Серця прискорити
прихід Царства Господа нашого Ісуса Христа до наших сердець, нашого краю та цілого світу.
Амінь

Вервечка до Божого милосердя
В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь (Зр.)
На початку:

1- Отче наш …
2- Богородице Діво …
3- Вірую …
На великих зернятах (5 разів):
Отче Предвічний! Жертвую Тобі Тіло і Кров, Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого
Господа Ісуса Христа для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу.
На малих зернятах (10 разів):
Задля болючих Його терпіннь, май Милосердя над нами і над цілим світом.
Закінчення:
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. (Зр.)
Молитва

О Крове і Водо, що виплила з Найсвятішого Серця Ісусового як цілюще джерело Милосердя для
нас, на Тебе я уповаю і в Тобі всю свою надію покладаю! Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаю!

