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THE GATHERING 
 

The Greeting 
 
 
We STAND as the Ministers enter 

 
President   In the name of the Father,  

and of the Son,   
 X and of the Holy Spirit. 
all Amen 

  
 The Lord be with you 
all and also with you.  
 
The theme of the day is introduced 
 

All  God of our days and years, we set this time apart 
for you. Help us to be more like Jesus, so that 
our lives may glorify you. Amen  
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ЗУСТРІЧ 
 

Привітання 
 
 
Ми стоїмо, коли міністри входять 

 
священик, В ім'я Отця,  
       і Син,  
       X і Святого Духа. 
Увесь    Амінь. 
 

священик, Нехай Господь буде з вами  
Увесь     а також з вами. 
 
Тема дня представлена, і всі вітаються. 
 

Увесь  Бог наших днів і років, ми розставляємо цей 
 час окремо для вас. Допоможи нам бути 
 більш схожими на Ісуса, щоб наше життя 
 прославляло вас. Амінь  
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Confession 
saying sorry 

president Gathered together as God’s family, 
let us ask forgiveness from our heavenly 
Father, for he is full of gentleness and 
compassion.  

 

God our Father, we are sorry for the times 
when we have used your gifts carelessly, and 
acted ungratefully: 

 Lord, have mercy. 
all Lord, have mercy  
 

We belong to a people who are full and 
satisfied, but ignore the cry of the hungry.: 
Christ, have mercy. 

all  Christ, have mercy. 
 

We are thoughtless, and do not care enough 
for the world you have made Lord, have 
mercy,   

all Lord, have mercy 
 
president May the God of love bring us back to himself, 
X forgive you your sins, 
  and assure you of his eternal love 
  in Jesus Christ our Lord. 
all  Amen.  
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Сповідь  
Ми говоримо вибачте  

священик, Зібравшись разом, як Божа сім'я, просімо 
прощення у нашого небесного Отця, бо Він 
сповнений лагідності та співчуття.  

 
 

 Боже, Отче наш, ми шкодуємо про часи, 
коли ми використовували ваші дари 
недбало і діяли невдячно: 
Господи, помилуй, 

Увесь  Господи, помилуй 
 

  Ми належимо до народу, який сповнений і 
задоволений, але ігнорує крик голодних: 
Христе, помилуй. 

 Увесь  Христе, помилуй. 
  

Ми бездумні і недостатньо дбаємо про світ, 
який ви створили 
Господи, помилуй, 

Увесь  Господи, помилуй 
 
священик,  Нехай Бог любові поверне нас до Себе,  
      Прости тобі свої гріхи,  
      і запевняйте вас у Його вічній любові  
      в Ісусі Христі, Господі нашому.  
Увесь   Амінь.  



 

5 

 

 
Hymn 

We STAND to sing our Opening Hymn. 

 
 

 
Collect 

We say the special prayer for today after the president introduces a 
period of silent prayer with the words ‘Let us pray’ 
 

 
 

THE LITURGY OF THE WORD 
 

 
Reading 

We sit to listen to the Story of the first Pentecost 

Reader  Hear the Gospel of our Lord Jesus Christ 
according to … 

all     Glory to you, O Lord 
At the end 

      This is the Gospel of the Lord 
All     Praise to you, O Christ 
 
 

  
Talk 

Sit to listen to the talk   
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Гімн 

Mистоїмо, щоб заспівати гімн 
 
 

   
 

Молитва за сьогодні  
Священик починає хвилину мовчання зі словами 
 "Давайте молимося", і тоді ми сьогодні говоримо про особливу 
молитву  
 

ЛІТУРГІЯ СЛОВА 
 
 

Читання євангелії 
Читач  Послухайте Євангелію Господа нашого   
     Ісуса Христа згідно з Лука 
Увесь  Слава тоб, Господи  
 

В кінці 
 

     Це Євангеліє Господнє  
Увесь  Хвала тобі, Христе. 
 
 
 

Проповідь 
Ми сидимо і слухаємо проповідь  
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Affirmation of Faith 

We STAND 

president Let us declare our faith in God. 
all We believe in God the Father, 
  from whom every family 
  in heaven and on earth is named. 
       

  We believe in God the Son, 
  who lives in our hearts through faith, 
  and fills us with his love. 
      

  We believe in God the Holy Spirit, 
  who strengthens us with power from on high. 
      

  We believe in one God; 
  Father, Son and Holy Spirit.   Amen. 
 
 
 

Prayers 
SIT OR KNEEL as we pray for the needs of the world 

 
Intercessor Lord in your mercy 
All      Hear our prayer. 
 

At the end of the prayers this response may be used 

Intercessor Merciful Father,  
all    accept these prayers for the sake of your Son, 
   our Saviour Jesus Christ. Amen.  
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 Ствердження віри 

Ми стоїмо 

Читач    Проголошуймо свою віру в Бога.  
Увесь   Ми віримо в Бога Отця,  
    Від кого кожна сім'я 
    На небі і на землі названо ім'я.  
 

    Ми віримо в Бога, Сина, 
 який живе в наших серцях через віру і 
наповнює нас Своєю любов'ю.  

 

    Ми віримо в Бога Святого Духа, 
    Хто зміцнює нас з силою з висоти.  
 

    Ми віримо в єдиного Бога; 
    Отець, Син і Святий Дух. Амінь. 
 
 

Молитви  
Сядьте або станьте на коліна, коли молимося про потреби нашого 
світу 

      Господи, у твоєму милосерді  
Увесь   Послухайте нашу молитву.  
 
В кінці молитви ця відповідь може бути використана. 

      Милосердний Отче,  
Увесь   Прийміть ці молитви заради вашого Сина,  
   нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.  



 

9 

 

THE LITURGY OF THE SACRAMENT 
 

The Peace 
stand 

President 'Where two or three are gathered together in 
my  name,' says the Lord, 'there am I in the 
midst of  them.' 

  The peace of the Lord be always with you 
all  and also with you. 
  Let us offer one another a sign of peace. 
 
All exchange a sign of peace using Christ's words 
‘peace be with you’ 
 

Hymn 
 
 

We stand to sing a hymn during which we take a collection for the 
life of the church. If you would prefer, you can use the QR code 
below to make your donation or the card machine at the back of the 
church. 
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ЛІТУРГІЯ ПРИЧАСТЯ 
 

Мир 
Ми стоїмо 

священик, «Там, де двоє чи троє зібрані разом в Моє 
ім'я, – каже Господь, – там я серед них».  
Нехай мир Господній завжди буде з вами 

Увесь    а також з вами 
Давайте запропонуємо один одному знак 
миру.  
 

Всі обмінюються знаком миру, використовуючи слова Христа: «Мир 
з тобою».  
 

Гімн  
 

Ми стоїмо, щоб співати гімн, під час якого ми збираємо колекцію 
для життя церкви. Якщо ви бажаєте, ви можете використати QR-
код нижче, щоб зробити пожертву, або картковий автомат на 
задній частині церкви. 
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Eucharistic Prayer 
Prayer of thanksgiving 

remain STANDING 

president  The Lord be with you.   
all  And also with you  
   

president  Lift up your hearts. 
all  We lift them to the Lord 
 

president Let us give thanks to the Lord ourGod. 
All It is right to give thanks and praise. 
 

It is always right to give you thanks, God our 
Creator, loving and faithful, holy and strong. 
You made us and the whole universe, and 
filled your world with life.  
 
You sent your Son to live among us, Jesus our 
Saviour, Mary’s child. He suffered on the 
cross; he died to save us from our sins; he rose 
in glory from the dead. 
 
us from our sins; he rose in glory from  
You send your Spirit to bring new life to the 
world, and clothe us with power from on high. 
And so we join the angels to celebrate and 
sing: 
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Євхаристійна молитва 
Подячна молитва 

Залишайтеся стоячи 

священик,  Господь з вами. 
Увесь    А також з тобою 
 

священик, Підніміть свої серця. 
Увесь    Ми підносимо їх до Господа 
 

священик, Подякуймо Господу Богу нашому. 
Увесь     Правильно дякувати і хвалити 
      

     Завжди правильно дякувати вам,  Боже, наш 
Творець, люблячий і вірний, Святий і 
сильний. Ви зробили нас, Ти створив весь 
Всесвіт, Іти наповнив світ життям. 

 
     Ти послав свого Сина жити серед нас, Ісус, 

наш Спаситель, Син, Народжений від Марії. 
Він страждав на хресті, Він помер, щоб 
врятувати нас від наших гріхів; Він воскрес у славі 
з мертвих. 

 
     Ви посилаєте свого Духа Щоб принести нове 

життя у світ, і зодягніть нас силою з твого 
небесного царства. І тому ми приєднуємося до 
ангелів.  Ми святкуємо і співаємо; 
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all   Holy, holy, holy, holy, 
 Holy, holy Lord God almighty 

and we lift our hearts before you 
 as a token of our love 

Holy, holy, holy, holy. 
 

 Gracious Father, Gracious Father, 
 Blessed is the one who comes to us in your 

name. And we lift our hearts before you as we 
give you thanks and praise, Hosanna in the 
highest 

 

Father, on the night before he died, Jesus 
shared a meal with his friends. He took the 
bread, and thanked you; he broke it and gave 
it to them, saying: “Take, eat; this is my body 
which is given for you; Do this to remember 
me.” 
 

After the meal, Jesus took the cup of wine. He 
thanked you, and gave it to them, saying: 
“Drink this, all of you. This is my blood, the 
new promise of God’s unfailing love. Do this 
to remember me.” 
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Увесь  Святий, святий, святий, святий, 

Святий, Святий Господь Бог Всемогутній і 
ми піднімаємо наші серця перед вами 
на знак нашої любові Святої, святої, святої, 
святої. 
Милостивий Отче, Милостивий Отче, 
Блаженний той, хто приходить до нас в ім'я 
Твоє. І ми піднімаємо наші серця перед 
вами, коли ми дякуємо вам і хвалимо, 
Осанна на найвищому рівні 
 

Президент  Отче, в ніч перед смертю Ісус 
поділився їжею зі своїми друзями. Він узяв 
хліб і подякував тобі; він розбив його і дав 
їм, кажучи: “Бери, їж; це моє тіло, яке за вас 
дається; Зроби це, щоб згадати мене.” 

 
Після трапези Ісус взяв чашу з вином. Він 
подякував вам і дав їм, кажучи: 
“Випийте це всі. Це моя кров, нова обітниця 
Божої незмінної любові. Зроби це, щоб 
згадати мене.” 
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Great is the mystery of faith: 
All   Christ has died. 

 Christ is risen. 
 Christ will come again. 
 
Father, as we bring this bread and wine, and 
remember his death and resurrection, send 
your Holy Spirit, 

 that we who share these gifts may be fed by 
Christ’s body and his blood.  

 
Pour your Spirit on us that we may love one 
another, work for the healing of the earth, and 
share the good news of Jesus, as we wait for 
his coming in glory.  
 
For honour and praise belong to you, Father, 
with Jesus your Son, and the Holy Spirit: one 
God, for ever and ever. 
 Amen.  
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Велика таємниця віри: 
Увесь   Христос помер. 

Христос воскрес. 
Христос прийде знову. 
 
Отче, коли ми приносимо цей хліб і вино, і 
згадуємо Його смерть і воскресіння, пошли 
Твого Святого Духа, щоб ми, які ділимося 
цими дарами, були нагодовані тілом Христа 
і Його кров’ю. 

 
Вилий на нас Твого Духа, щоб ми могли 
любити один одного, працювати для 
зцілення землі та ділитися доброю новиною 
про Ісуса, очікуючи Його приходу у славі. 

 
Бо честь і хвала тобі, Отче, з Ісусом, Сином 
Твоїм, і Святим Духом: 
один Бог на віки вічні. Амінь.  
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The Lord’s Prayer 
 
president As our Saviour taught us, so we pray 

Our Father  
who art in heaven, hallowed be thy name, 

Thy kingdom come, thy will be done, 
on earth as it is in heaven. 

Give us today our daily bread.  
And forgive us our trespasses 

as we forgive those who trespass against us. 
Lead us not into temptation  

but deliver us from evil. 
For thine is the kingdom,  

the power and the glory, for ever and ever. Amen 
 

president We break this bread  
to share in the body of Christ 

all Though we are many, we are one body, 
because we all share in one bread. 

 
 

Agnus Dei 
all Lamb of God, you take away the sin of the 

world, have mercy on us. 
Lamb of God, you take away the sin of the 
world have mercy on us.  

      Lamb of God, you take away the sin of  
      the world, grant us peace 
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Молитва Господня 
 
Як навчив нас наш Спаситель, так і молимося 

Наш батько, 
хто є на небі, нехай святиться ім'я Твоє! 

прийде царство твоє; нехай буде воля твоя; 
на землі, як і на небі. 

Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, 
І прости нам провини наші, 

як ми прощаємо тим, хто кривдить нас. 
І не введи нас у спокусу; 

але визволи нас від лукавого. 
Бо твоє є царство, 

сила і слава, навіки вічні. Амінь. 
 

Розламування хліба 

священик,  Ми ламаємо цей хліб 
      брати участь у тілі Христовому 
Увесь    Хоч нас багато, але ми одне тіло, бо 
      всі в одному хлібі. 

 
Agnus Dei  

Увесь   Агнець Божий, ти береш гріх світу,  
     помилуй нас. 
     Агнець Божий, ти береш гріх світу,   
     помилуй нас.  

Агнець Божий, ти береш гріх світу,  
дай нам миp  
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Giving of Communion 
 
president Draw near with faith. Receive the body of our 

Lord Jesus Christ which he gave for you, and 
his blood which he shed for you. Eat and drink 
in remembrance that he died for you, and feed 
on him in your hearts by faith with 
thanksgiving. 

 
Everybody is welcome to come forward to the altar. Those whose usual 
practice is to receive Holy Communion are welcome to receive. 
Otherwise please come forward to receive a blessing.  
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Віддавання Євхаристії 
 

священик, Наближайтеся з вірою. Прийміть тіло 
Господа нашого Ісуса Христа, яке Він дав за вас, 
і Його кров, яку Він пролив за вас. Їжте і пийте в 
пам'ять про те, що він помер за вас, і харчуйтеся 
ним у ваших серцях вірою з подякою. 

 
 
Усі бажаючі можуть підійти до вівтаря. Запрошуються ті, хто 
зазвичай причащається. В іншому випадку, будь ласка, прийдіть, 
щоб отримати благословення. 
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Prayer after Communion 
 
Stand  
The president introduces a period of silent prayer with the 
words ‘Let us pray’ 
 

all Lord Jesus Christ you put your life into our 
hands. Now we, your servants gathered here, 
put our lives into yours. Take us, shape us and 
remake us.  

 

What we have been is in the past, what we 
shall become through you  still lies ahead, lead 
us on Lord take us with you. Amen 
 
 

 

 
 
 

Notices 
The notices for the week are given, and then the Sunday School share 
their work and we celebrate any birthdays together  
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Молитва після Причастя 

 
Стійка 
Священик вводить період тихої молитви словами «Давайте 
молимося» 
 

Увесь  Господи Ісусе Христе 
ти віддав своє життя в наші руки. 
Тепер ми, твої слуги, що зібралися тут, 
віддати наше життя у твої руки. Візьміть 
нас, формуйте нас і перетворіть нас. 
Те, що ми були, зараз це в минулому ким ми 
станемо через тебе, це ще попереду, веди 
нас вперед Господи, візьми нас із собою 
Амінь 
 

 
 

Повідомленн 
Повідомлення на тиждень отримують, а потім недільна школа 
діляться своєю роботою, і ми разом святкуємо будь-які дні 
народження 
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The Dismissal 
 

Final Hymn 
 
We stand to sing our final Hymn.  

 

 
 

Blessing 
stand as the president gives the blessing  

president  The Lord be with you. 
All  And also with you 
 

  The Lord bless you and watch over you, 
the Lord make his face shine upon you 
and be gracious to you, the Lord look kindly 
on you and give you peace; and the blessing of 
God almighty, the Father, X the Son, and the 
Holy Spirit, be among you and remain with 
you always. 

all Amen 
 

Go in peace to love and serve the Lord. 
all In the name of Christ. Amen. 

 
Thank you for joining us this morning – 

we hope to see you again soon 

 
  



 

24 

 

ЗВІЛЬНЕННЯ 
 

Фінальний Гімн 
 
Ми стоїмо, щоб заспівати наш останній гімн. 

 
 

 
Благословення 

встанемо, коли священик дає благословення 

священик, Хай Господь буде з вами 
Увесь   А також з тобою 
 

Нехай Господь вас благословить і береже 
вас, нехай Господь засяє над тобою обличчя 
Своє і буде милостивий до тебе, нехай 
Господь погляне на тебе з добротою і дасть 
тобі мир: і благословення всемогутнього 
Бога, Отця, і Сина, і Святого Духа, нехай 
буде між вами і з вами завжди.  

Увесь  Амінь 
 

Нехай ви йдете з миром, щоб любити і 
служит. 

Увесь   В ім'я Христа. Амінь 
 

Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні вранці – 
ми сподіваємося побачити вас знову 

 
 


