
  

St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church of the USA 
 Церква Св. Миколая Української Православної Церкви США 

        www.stnicholasuoc.org                                                          
         376 Third St, Troy, NY. 12180;  

            Church Office (518) 274-5482; 
Church Email:troy@stnicholasuoc.org 

Сemetery: 64 Vandenburg Ave, Troy, NY 12180; 

Glory to Jesus Christ - Glorify Forever!   
WELCOME  All! Welcome to the God-Loving and God-Protected Parish of St. Nicholas! A Parish of the UOC of the USA and the Ecumenical 
Patriarchate. Our warmest greetings are extended to all visitors and guests, and to all of our beloved parishioners who are participating in today's 
Divine Liturgy. We are blessed to have you with us today! If you are with us for the first time, PLEASE introduce yourself to Father Vasyl – he is 
looking forward to meeting you! Also, please feel free to email or call Father with any questions and let him know what is going on in your life, 
especially if you need spiritual guidance. We hope that you will find peace and comfort in St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church. You are very 
welcome to come every Sunday, make yourself at home, and to become a part of our parish family. Through the intercession of Saint Nicholas we 
hope and pray that our community might grow into a full fledged Parish in the Ukrainian Orthodox Church of the USA. Through your prayers and 
dedication of time, talents and donations, this can become a reality in all faith and love. 

Слава Ісусу Христу - Слава на Віки! 
ВІТАЄМО ВСІХ! Ласкаво просимо до Боголюбивої та Богом береженої парафії святого Миколая! Наша парафія є частиною УПЦ США 
Вселенського Патріархату. Щиро та з любов’ю вітаємо всіх відвідувачів, гостей, прихожан та віх парафіян, які беруть участь у 
сьогоднішньому богослужінні. Ми благословенні вашою присутністю! Якщо ви завітали вперше, будь ласка, представте себе отцеві 
Василю, він буде дуже радий зустрітися з вами! Також,  якщо у вас є запитання до священника, потрібно поговорити або потребуєте 
духовних настанов, можете вільно дзвонити до о. Василя або писати на електронну пошту на вище вказану адресу на номер телефону. 
Сподіваємося, ви зможете відчути себе комфортно та в мирі при нашій громаді-парафії. Будь ласка, приходьте молитися з нами щонеділі, 
почувайтеся, як вдома та ставайте частиною нашої парафіяльної родини. Через заступництво св. Миколая, ми надіємося та молимося, 
щоб наша громада лише зростала, будучи повноцінною парафією Української Православної Церкви США. Це можливо лише завдяки 
вашим молитвам, відданістю, відданості часу, талантам та щедрим пожертвам в любові та вірі. 

Пречистому образові Твоєму 
поклоняємося, благий, просячи 
прощення прогрішень наших, 

Христе Боже, бо волею 
благоволив єси плоттю зійти 
на хрест, щоб ізбавити тих, 
що їх створив єси, від неволі 

ворожої. Тому 
благодарственно кличемо 

Тобі: Ти радістю сповнив усе, 
Спасе наш, прийшовши спасти 

світ. 
Єдиний Чоловіколюбний! 

O Christ our God, begging 
forgiveness of our sins, we 

venerate your pure image O 
Good One. Of Your own will You 

condescended to ascend upon 
the Cross in the flesh and 

delivered those you created from 
the bondage of the enemy. 

Wherefore, thankfully we cry 
out: When You came to save the 
world You filled all things with 

joy, O our Savior. 
O Lord, glory to You! 

Archpastor - His Eminence Metropolitan Antony  

Предстоятель-Високопреосвященніший  

Митрополит Антоній 

 Priest: Fr. Vasyl Dovgan   
Настоятель: отець Василь Довган  

Fr.VasylDovgan@gmail.com   
Cell: (908) 247-1800 
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LITURGICAL SCHEDULE — РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ 
March 6, 2022 - Cheesefare Sunday, of Forgiveness. Tone 7. 
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy. 
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Romans  
(Rom. 13:11-14:4).  
The Holy Gospel According to St. Matthew (Mt. 6:14-21). 

The Last day before the Great Lent.  

6 березня 2022, Неділя Сиропусна, Прощення. Голос 7.  
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія. 
До Римлян Послання Святого Апостола Павла Читання. 
(Рим.13:11-14:4).  
Від Матвія Святого Євангелія Читання (Мт. 6:14-21). 

Заготовини на Великий Піст. 
——————————————————————————————————————————————————————————— 
Monday, March 7, 2022 - The beginning of the Great Lent.
6:00 PM - Canon of St. Andrew of Crete. 

Понеділок 7 березня, 2022 - Початок Великого Посту. 
6:00 вечора -Покаянний канон прп. Андрія Критського. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Tuesday, March 8 - 6:00 PM - Canon of St. Andrew of Crete. Вівторок 8 березня-6:00 веч. -Канон прп. Андрія Критського.  
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Wednesday, March 9 - 6:00 PM - Canon of St. Andrew of Crete. Середа 9 березня - 6:00 веч. -Канон прп. Андрія Критського.  
 —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Thursday, March 10 - 6:00 PM - Canon of St. Andrew of Crete. Четвер 10 березня - 6:00 веч. -Канон прп. Андрія Критського.  
 —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Friday, March 11, 2022.
6:00 PM - Liturgy of the Presanctified Gifts.

П’ятниця, 11 березня 2022. 
6:00 вечора - Літургія Ранішосвячених Дарів. 

——————————————————————————————————————————————————————————— 
March 13, 2022 - 1st Sunday of the Great Lent. Tone 5. 
Triumph of Orthodoxy.  
9:15 – 9:45 AM – Confessions. 
10:00 AM – The Divine Liturgy. 
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Hebrews ( Heb. 
11:24-26, 32-12:2).  
The Holy Gospel According to St. John (Jn. 1:43-51). 

13 березня 2022 - Неділя 1-ша вел. Посту. Голос 5. 
Торжество Православ’я. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія. 
Послання до Євреїв Святого Апостола Павла Читання. (Євр. 
11:24-26, 32-12:2). 
Від Івана Святого Євангелія Читання (Ін. 1:43-51).  

——————————————————————————————————————————————————————————— 
Friday, March 18, 2022.
6:00 PM - Liturgy of the Presanctified Gifts.

П’ятниця, 18 березня 2022. 
6:00 вечора - Літургія Ранішосвячених Дарів 

——————————————————————————————————————————————————————————— 
March 20, 2022 - 2nd Sunday of the Great Lent. Tone 6.  
St. Gregory Palamas the Arthchbishop of Thessalonica.  
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy.  
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Hebrews 
(Heb. 1:10-2:3). 
The Holy Gospel According to St. Mark (Mk. 2:1-12) .  

20 березня 2022, Неділя 2-га Великого посту. Голос 6. 
Свт. Григорія Палами архиєпископа, Фессалонітського.  
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь. 
9:00 ранку – Божественна Літургія. 
Послання до Євреїв Святого Апостола Павла Читання. (Євр. 
1:10-2:3). 
Від Марка Святого Євангелія Читання (Мр. 2:1-12). 

———————————————————————————————————————————————————————————  
March 27, 2022 - 3rd Sunday of the Great Lent. Tone 7.  
Adoration of Cross. 
8:15 – 8:45 AM – Confessions. 
9:00 AM – Divine Liturgy.  
The Reading is from the Letter of St. Paul to the Hebrews 
(Heb. 4:14-5:6). 
The Holy Gospel According to St. Mark (Mk. 8:34-9:1).  

27 березня 2022 3-тя Неділя Великого посту. Голос 7.  
Хрестопоклонна. 
8:15 – 8:45 ранку – Сповідь.
9:00 ранку – Божественна Літургія.  
Послання до Євреїв Святого Апостола Павла Читання. (Євр. 
4:14-5:6). 
Від Марка Святого Євангелія Читання (Мр. 8:34-9:1).  

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
- STEWARDSHIP PRAYER  - My Church is composed of people like me. I help make it what it is. It will be friendly if I am. Its pews will be 
filled, if I help fill them. It will do great work, if I work. It will make generous gifts to many causes, if I am a generous giver. It will bring other 
people into its worship and fellowship, if I invite and bring them. It will be a church of loyalty and love, of fearlessness and faith, and a church 
with a noble spirit, if I, who make it what it is, am filled with these same things. Therefore, with the help of God, I shall dedicated myself to the 
task of being all the things that I want my church to be. AMEN. 

Information -Загальна Інформація  
✤ The Divine Liturgy is served every Sunday at 9:00 AM. (The First Sunday of the month is in English and the rest of the Sundays are in both  

languages English and Ukrainian or as need). Time for Holy Confession is available before Liturgy, please come.  
✤ For Baptisms, Weddings, Panakhyda or any other services, please arrange with Father Vasyl Dovgan.  
✤ Pastoral Visitations of the Sick and Infirm: Please inform Father Vasyl if you or your family members are going into the hospital for any reason 

or if they would like to receive spiritual guidance, support or a visit. 
———————————————EMERGENCY CALLS – Please call Fr. Vasyl anytime! Thank you. —————————————— 

✤ Божественна Літургія служиться щонеділі о 9:00 ранку. Свята Сповідь перед Літургією.   
✤Про Хрещення, Вінчання, Панахиди чи інші Богослужіння, будь ласка, домовтeся з настоятелем отцем Василем Довганoм.  
✤Пастирськi відвідини недужих та немічних: Будь ласка, повідомте отця Василя, якщо будь-хто з ваших друзів або членів сім'ї 
потрапив до лікарні з будь-яких причин або бажає духовно збагатитися.  
——————————НЕВІДКЛАДНІ ДЗВІНКИ – Будь ласка, дзвоніть отцеві Василю у будь-який час! ——————————— 

ANNOUNCEMENTS – ОГОЛОШЕННЯ 
******* 

Bring your children to Church today they will come tomorrow - the future of our church is in our children and grandchildren!   



Приведідь своїх дітей до Храму Божого сьогодні і вони повернуться завтра - наші діти та онуки - вони є майбутнє нашої парафії! 
******* 

‣ MEMORIAL BOOKS: Please submit (before Divine Liturgy) your memorial books (Hramatka) to Fr. Vasyl, if you wish to have your love 
ones commemorated during the services!   

‣ ГРАМАТКА Будь ласка, дайте (перед Божественною Літургією) вашу граматку о. Василю, якщо ви бажаєте пом’янути своїх рідних у 
Богослужінні! 

‣  CHURCH SCHOOL: As Lord said. "Let the children come to me. Don't stop them! For the Kingdom of Heaven belongs to those who are like 
these children.” Please bring your kids to the church for religious classes. We will start religion school on first Saturday of October at  
9:15AM to 10:15AM. Step by step they learn more and more what is Orthodoxy and will become more familiar with Bible and we will prepare 
kids for the first Holy Confession and Communion. PLEASE PARENTS BRING YOUR KIDS TO LEARN MORE ABOUT 
SPIRITUALITY. THANK YOU ALL.  

‣ WEEKLY COLLECTION: We would like to thank everyone for continuing to send in your weekly contributions for the past few months! 
Your generosity has been a blessing to the parish and your continued assistance is crucial during this time! As you all know how difficult it is 
during COVID-19 pandemic. Please keep this in mind as you continue to send in your weekly contributions. Your assistance is needed and 
appreciated.  Your weekly envelopes or outright donations can be sent by: Mail: St. Nicholas Ukrainian Orthodox Church 376 3rd St. Troy, NY 
12180.  

‣ MARCH 6 2022 - Annual Parish Meeting. If any of you have some questions or comments please come for a meeting or send an email on : 
troy@stnicholasuoc.org

‣ 6 березня 2022 - Загальнопарафіяльні Збори. Якщо у вас є запитання, зауваження чи пропозиції, будь ласка,  приходьте або звертайтеся 
до будь-кого із членів парафіяльної управи за електронною поштою:troy@stnicholasuoc.org 

‣ MARCH 6 2022 - Annual Parish Meeting.  
‣ 6 березня 2022 - Загальнопарафіяльні Збори. 

“Час Кави - Coffee Hour” 
3.06.22 - Dovgan Family  

3.13.22 - ALL TOGETHER - Please bring lenten food   
3.20.22 - ALL TOGETHER - Please bring lenten food    

3.27.21 - Ihor and Halya Korhun 
Dear Brothers and sister in Christ. First of all from the bottom of my heart I would like to thank everyone who brought some goodies and signed 
up already to bring something for coffee hour.  
Coffee Hour is a time of fellowship after the church service has ended. It provides a welcoming place, following service every Sunday, to talk with 
each other, with friends and kids have a chance to spend time together and everyone have time to talk with clergy as well and to meet/talk to new 
people as well as  relaxing with friends during coffee hour.  
Our coffee hour hosts provide light refreshments, whatever they like. We always try to include some dessert, sweet treats so that all parishioners, 
children can enjoy and everyone love desert. Church provide coffee, tea, and usually a cold drink or water is there as well.  
We do have open Sundays. We are asking you all to step in and sign up for it. PLEASE take a Sunday or two and bring something to share with us 
all at the same time. There will be a sign-up sheet downstairs in the coffee room – or you can email or call Halya Korhun to sign 
up.  Halya152@nycap.rr.com Cell: 518-526-3238.  
We can do memorial service on the day you signed up if you wish. Thank you all, we do appreciate your kindness and generosity. May God Bless 
you all generously with all His Blessings. 

Happy Birthday!!! - Вітаємо !!! 
From the bottom of St. Nicholas parish family heart we wish dear: Jonathan Taras Fil, Szewczyk Stefania, Nicholas and Sophia Pepe, Vasyl 
Madzelan, Myra Boyar a Happy Birthday. As you celebrate please remember, God is near, He is there leading you into another year. God holds 
your future in His hands and will always be your guide. May Jesus Christ continue to bless you abundantly and keep you safe in His loving care. 
On your birthday enjoy His divine presence in your life. Have a Happy Birthday. Нехай Господь благословить і пошле у ваш день народження 
міцних сил і доброго здоров’я, радості душі і чистої любові серця, вірного щастя і світлої надії. Нехай ангел вас оберігає та допомагає 
долати всі життєві перешкоди. Хай постійний успіх, радість і достаток Сипляться до вас, немов вишневий цвіт, Хай життєвий досвід 
творить з буднів свята, Господь дарує довгих-довгих літ! Божого вам Благословення на Многії та Благії Літа! Happy Birthday!!! Many 
Years!!!  
If you would like a family member to be greeted at the end of the Liturgy on the occasion of a birthday or an anniversary, please let me know and I 
will gladly do. Thank you all. Fr Vasyl. 

PRAYER – МОЛИТВА 
We ask all of you to remember in your prayers the following individuals, who are in need of God's healing and grace: the sick, hospitalized, 
and those in nursing homes or confined to their homes. Our best wishes for a speedy recovery and good health are extended to the following 
individuals who are in need of God's healing and grace. O Holy Father, Heavenly Physician of our souls and bodies, who sent Your Only-begotten 
Son our Lord Jesus Christ to heal those in illness: visit and heal Your servants: Robert, Nastya, Janette, Timothy, Mary-Ann, Payton, Anthony, 
Tina, Mikola, Stella, Maksymko, Fr. Yurij, Maria, Fr. Jakiw, Volodymyr, Vincent, Michael all doctors and nurses and everyone who was infected by 
COVID-19: granting them release from pain and restoration to health and vigor, that they may give thanks unto You and bless Your Holy Name, of 
the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit: now and ever, and unto ages of ages. Amen.  
 О Премилосердний Боже, Отче, Сину і Святий Душе, в нероздільній Тройці Тобі поклоняються і Тебе славлять! Зглянься 
милостиво на рабів  (Ім'я) недужих, відпусти їм всі провини їх, подай їм зцілення від хвороби, поверни їм здоров'я і сили тілесні, подай їм 
довге і щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб  вони разом з нами приносили подячні молитви Тобі, всещедрому Богові і 
Творцеві нашому. Амінь. 
 If there is anyone who is in need of prayers, and you want to add them to the prayer list, please notify Fr. Vasyl. If you would like me to visit with 
the Sacraments of the Holy Confession and Eucharist, please call me to set up an appointment. I will gladly visit everyone. In Christ Fr. Vasyl 
Dovgan. Thank you. 

 “Літургія Ранішосвячених Дарів”  
Літургія Ранішосвячених Дарів – одне з найкрасивіших Богослужінь Православної Церкви і є окрасою служб Великого посту. Її дійсно 
можна назвати серцевиною та найбільш характерним Богослужінням цього священного періоду. Власне, Літургія Ранішосвячених Дарів 
не є «літургією» у тому сенсі, в якому ми розуміємо Літургії святих учителів Церкви Василія Великого та Іоана Золотоустого, а являється 
особливим чином Причастя. 
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З давніх часів Православна Церква через особливе, благоговійне шанування святої Чотиридесятниці як часу строгого посту і покаяння не 
відправляє повну Літургію в дні Великого посту, крім суботи і неділі, а звершує Літургію Ранішосвячених Дарів. В 49-му правилі 
Лаодикійського Собору, 52-му - Трульського, є таке визначення: "В усі дні святої Чотиридесятниці, крім суботи  і неділі, і святого 
дня  Благовіщення, нехай буде Літургія не інша, як Ранішосвячених Дарів."  
Ця Літургія, як показує сама назва, відрізняється від Літургії св. Іоанна Золотоустого і св. Василія Великого тим, що на ній подаються для 
причастя Святі Дари, які вже освячені на попередньо звершеній Літургії св. Василія Великого або св. Іоанна Золотоустого. 
Літургія Ранішосвячених Дарів бере початок від перших віків християнства. 
Перші християни дуже часто приступали до причастя св. Христових Таїн, дехто навіть і в будень. Було також визнано недоречним у дні 
суворого посту проводити повну літургію, яка є найурочистішою з усіх церковних служб. Але, щоб дати можливість віруючому 
причащатися і серед тижня у дні посту, було встановлено, не порушуючи характеру великопісного богослужіння, в деякі дні причащати 
віруючих раніше освяченими дарами. Для цього і була введена у служби Великого посту літургія Ранішосвячених Дарів.  
Остаточне ж укладення чину цієї літургії і письмовий текст її були зроблені св. Григорієм Двоесловом, Папою Римським, у VІ ст. 
Літургія Ранішосвячених Дарів звершується по середах і п'ятницях у перші шість тижнів Великого посту; у четвер п'ятого тижня 
Великого посту, коли поминається преп. Марія Єгипетська; інколи 9 березня - у свято сорока севастійських мучеників (якщо цей день 
припадає у піст і не в суботу чи неділю) і в перші три дні Страсного тижня . 

Освячення Святих Дарів для Літургії Ранішосвячених Дарів 
Святі Дари для Літургії Ранішосвячених Дарів готуються в неділю, коли служиться повна Літургія. На Проскомидії священик виголошує 
над першим Агнцем всі проскомидійні дії, а потім виголошує ті ж слова і здійснює ті ж дії над кожним із наступних двох (чи трьох) 
Агнців окремо. Всі приготовлені Агнці кладуться на дискос і покриваються покрівцем згідно Уставу. Але під час освячення Дарів 
священик – після призивання Святого Духа - промовляє слова: "І створи Хліб цей...", а не у множині: "Хліби ці…", тому що один є 
Христос у всіх Агнцях. 
Так само, при піднесенні Святих Дарів, священик підносить всі Агнці разом, а не кожний окремо і при цьому виголошує "Святе є 
святим." Потім, роздробивши перший Святий Хліб, кидає частинку "ІС " в Чашу і, вливши теплоту, бере правою рукою лжицю, а лівою - 
Святого Агнця для Літургії Ранішосвячених Дарів, і лжицею, змоченою в Святій Крові, хрестообразно торкається Святого Агнця з 
хрестообразної надрізаної сторони. Після цього Святий Агнець кладеться в дарохранительницю (кивот) печаткою вниз і зберігається до 
Літургії Ранішосвячених. Так само чинить і над кожним Святим Агнцем, що заготовляється для Літургії. Далі молиться, причащається і 
звершує до кінця повну Літургію. 

Порядок Літургії Ранішосвячених Дарів 
Літургія Ранішосвячених Дарів звершується після великопісних часів і складається з вечірні і літургії вірних, але тільки без 
найважливішої частини - освячення дарів. 
Особливість великопісних часів полягає в тому, що на них, крім звичайних псалмів, читаються кафизми. 
Після кафизм з вівтаря виходить священик і перед Царськими вратами читає тропар кожного часу, роблячи доземний поклін, а хор тричі 
співає цей тропар. У тропарі Третього часа ми просимо Господа, Який послав ученикам Святого Духа, не позбавити Його і нас.  
У тропарі Шостого часа ми молимо Господа Ісуса Христа, Який добровільно прийняв за нас, грішних, розп'яття на хресті, простити наші 
гріхи. У тропарі Дев'ятого часа ми просимо Христа, померлого за нас, умертвити гріховні почуття нашого тіла. 
Наприкінці кожного часу читається з колінопреклонінням молитва св. Єфрема Сиріна: "Господи і Владико життя мого..." На Шостому 
часі буває читання паремії з пророка Ісаї. Після Дев'ятого часа - "зображальні": співається дев'ять євангельських заповідей блаженств з 
доданою молитвою розкаяного розбійника на хресті: "Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє", потім читається кілька 
молитов, з молитвою Єфрема Сиріна, і відпуст. Після цього, одразу ж, починається вечірня літургійним виголосом: "Благословенне 
Царство Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків". 
Вечірня до малого входу проводиться у звичайному порядку. Після входу і співу: "Світе тихий..." читаються дві паремії: одна - з книги 
Буття, де розповідається про падіння Адамове та його нещасливі наслідки; друга - з притч Соломонових, які спонукають любити і шукати 
Божественної премудрості. Між цими пареміями Царські врата відчиняються, і священик, тримаючи в руках запалену свічку і кадило, 
після слів: "Премудрість, станьмо побожно!" - благословляє ними віруючих і викликує: "Світло Христове просвічує всіх". 
У цей час віруючі, визнаючи своє недостоїнство і благоговіючи перед Христом, як перед вічним Світлом, Який дає світло і освячує 
людину, схиляються до землі, стоячи на колінах. 
Після другої паремії звучать вірші з псалма: "Нехай піднесеться молитва моя, наче кадило перед Тобою, підношення рук моїх — жертва 
вечірня”. Під час цього співу віруючі стають на коліна, а священик, стоячи перед престолом, звершує кадіння. 
Потім, одразу після цього, вечірня закінчується молитвою св. Єфрема Сиріна і починається головна частина літургії Ранішосвячених 
Дарів. У перші три дні (понеділок, вівторок і середу) Страсного тижня після цієї молитви читається Євангеліє, а в інші дні одразу 
виголошуються єктенії, як і на звичайній літургії. 
Після завершення цих єктеній, тобто під час великого входу, замість "Ми таємно херувимів..." хор співає: "Нині Сили Небесні з нами 
невидимо служать..." 
Після закінчення першої половини цієї пісні після слів: "...ось жертва таємна звершена невидимо дариноситься", звершується 
перенесення раніше освячених Дарів з жертовника на престіл (Великий Вхід). Оскільки Св. Дари вже освячено (тобто це є Тіло і Кров 
Христові), то віруючі під час перенесення їх стають на коліна. 
З уваги на те, що на цій Літургії не буває освячення Дарів, пропускається все, що має відношення до цього священнодійства. Тому після 
Великого Входу і виголосу священиком молитви: "Господи і Владико життя мого..." звершуються тільки три останні частини літургії 
вірних: а) приготування віруючих до причастя; б) причастя священнослужителів і мирян; в) подяка за причастя з відпустом. Все це 
відбувається так само, як і на повній Літургії, з деякими змінами, зважаючи на значення Літургії Ранішосвячених Дарів. 
Заамвонна молитва читається інша. В цій молитві священик від імені віруючих дякує Богу, що сподобив їх дожити до днів посту для 
очищення душі і тіла, і просить, щоб Він допоміг вчинити добрий подвиг посту, зберегти незмінною православну віру, стати переможцем 
над гріхом і не осудно дожити, щоб поклонитися святому Христовому Воскресінню. 
Владико Вседержителю, Ти все творіння премудро сотворив і невимовним промислом та многою благістю привів нас до цих священних 
днів на очищення душ і тіл, на втихомирення пристрастей, у надії воскресіння. Ти в сороковий день вручив угодникові Твоєму Мойсееві 
скрижалі, Богом писаний Закон. Дай і нам, Милостивий, подвигом добрим трудитися, час посту закінчити, у вірі єдність зберегти, 
голови невидимих зміїв сокрушити і переможцями над гріхом стати, і щоб могли ми неосудно поклонитися і Святому Воскресінню. Бо 
благословенне і прославлене всехвальне і величне ім'я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на вікі віків. Амінь. 
——————————————————————————————————————————————————————————— 
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