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
запис Служби Божої, Хресної Дороги, Молебня до Матері Божої, Акафіст Страстям Христовим та
інших Великопосних відправ.
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 ПОНЕДІЛОК)
Царице неба, Пресвята Діво Маріє! Оце я цілий(а) посвячуюся Тобі й віддаюся Тобі на службу.
Віддаюся Тобі, Маріє для того, щоб я Тебе величав через усе своє життя, через цілу вічність.
Прийми мене за Свого слугу і не відкидай мене від Себе, хоч я на це не заслуговую. Мати моя
предобра, я поклав(ла) усю свою надію на Тебе одну. Дякую Господеві, що у Своєму милосерді дав
мені надію на Тебе. Правда, за ту ласку був(-ла) я невдячний(а), бо своїми гріхами прогнівив(ла)
Твого Сина. Але надіюсь, що через конечні заслуги Ісуса Христа безконечні заслуги й через Твоє
заступництво дістану прощення. Одне лише мене непокоїть: те, що знову можу втратити Божу
ласку, бо ворог мого спасіння безупинно наступає на мене, намагається щоразу то новими
спокусами відтягнути мене від Бога і від Тебе, Маріє. Але нічого він мені не вдіє, коли Ти, Маріє
візьмеш мене в свою опіку. То ж охороняй мене й не дозволь, щоб я знову образив(ла) Господа
Бога. О, ні моя Мати, знаю певно, що коли Ти будеш моєю охороною, то ніколи не втрачу ні своєї
душі, ні неба, ні Бога свого. Цієї ласки бажаю, виєднай її для мене.
Амінь
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!

