
A Service of the 

Word 
 
Gathering 
 
O Lord, open our lips 
and our mouth shall proclaim 
your praise.  
 
The service leader introduces 
themselves and the themes of 
the service; news and notices 
are shared; the collect (prayer 
for the day) is read. 
 
Preparing for the Word  
 
Cast away all that is wrong in 
your life, both inside and out  

James 1:21  
If we say that we have no sin, 
we deceive ourselves, and the 
truth is not in us. 
  
Lord have mercy 
Lord have mercy  
 
If we confess our sins, God is 
faithful and just to forgive us 
our sins.  
 
Christ have mercy  
Christ have mercy  
 
If we confess our sins, God will 
cleanse us from all 
unrighteousness. 1 John 1:8-10 
  
Lord have mercy 
Lord have mercy  
 
May the God of love bring 
us back to himself, forgive us 
our sins, and assure us of his 
eternal love in Jesus Christ our 
Lord. Amen 
 

Начало литургии 
 
Обращение к пастве 
(Воздадим хвалу Господу) 
 
Господи! Отверзи уста мои,  
и уста мои возвестят хвалу  
 
Ведущий литургии представляет 
себя и темы литургии, говорит о 
недавних событиях и делает 
объявления. 
Чтение совместной молитвы  
 
 
Перед слушаньем Слова Божьего 

Посему, отложив всякую нечистоту и 

остаток злобы, в кротости примите 

насаждаемое слово, могущее спасти 

ваши души. Послание Иакова 1:21 

 
Если говорим, что не имеем греха, 
--обманываем самих себя, и 
истины нет в нас. 
 
Господи помилуй 
Господи помилуй 
 
Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши 
 
Христос помилуй нас 
Христос помилуй нас 
 
Если исповедуем грехи наши, Бог 
очистит нас от всякой неправды.             
( 1 Послание Иоанна 1 : 8-10)  
 
Господи, помилуй,  
Господи, помилуй 
 
Пусть любящий обратит нас к себе, 
простит нам грехи наши и заверит 
нас в  Его вечной любви в Иисусе 
Христе, Господе Нашем.  Аминь 

Початок літургії 
 
Звернення до пастви (Піднесемо 
молитву до Господа) 
 
Господи, відкрий мої уста,  
і язик мій звістить Тобі хвалу  
 
Ведучій літургії представляє себе і теми 
літургії, говорить про нещодавні події та 
оголошує повідомлення.  Читання 
спільної молитви. 
 
Перед слуханням Слова Божого 
.  

 Тому то відкиньте всіляку нечисть та 

залишок злоби, і прийміть із лагідністю 

всіяне слово, що може спасти ваші душі. 

Послання Якова 1 21 

Якщо ж ми стверджуємо, що не маємо 
гріха, то обдурюємо самі себе. Це 
означає, що немає в нас правди.  
 
Господь    помилуй  
Господь - помилуй  
 
Якщо ж ми визнаємо свої гріхи, то 
Всевишній, справедливий і праведний, 
прощає їх  
 
Христос помилуй нас  
Христос, помилуй нас 
 
Якщо ж ми визнаємо свої гріхи, Бог 
очищає нас від усієї неправедності. (1 
Послання Іоанна 1 : 8-10) 
 
Господь,  помилуй  
Господь,  помилуй  
 
Нехай люблячий Бог наверне нас до 
себе, простить наші гріхи і  запевне нас у 
Його вічній любові в Ісусі Христі, Господі 
нашому. Амін 
  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbVbTf_YGzK0qS9zUd6NHDWK_-7dw:1653133318212&q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+1+21+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiJ1crBwfD3AhWYAxAIHROIDXQQkeECKAB6BAgBEDc


Receiving the Word  
 
Humbly accept the word 
planted in you, for it can make 
you whole                   James 1:21 
 
The first reading (often a Psalm)  
 
The second reading  
This is the Word of the Lord  
Thanks be to God 
 
The Sermon 
 
Blessed be the Lord the God of 
Israel, who has come to his 
people and set them free.  
He has raised up for us a 
mighty Saviour, born of the 
house of his servant David.  
Through his holy prophets God 
promised of old to save us from 
our enemies, from the hands of 
all that hate us, 
To show mercy to our 
ancestors, and to remember 
his holy covenant. 
This was the oath God swore to 
our father Abraham: to set us 
free from the hands of our 
enemies, 
Free to worship him without 
fear, holy and righteous in his 
sight all the days of our life.  
And you, child, shall be called 
the prophet of the Most High, 
for you will go before the Lord 
to prepare his way, to give his 
people knowledge of salvation 
by the forgiveness of all their 
sins.  
In the tender compassion of 
our God, the dawn from on 
high shall break upon us, to 
shine on those who dwell in 
darkness and the shadow of 
death, and to guide our feet 
into the way of peace. Luke 1 

    Отримання Слова  Божого 

 
 Прийміть покірливо вчення Боже, 
що посіяне в серцях ваших і може 
спасти душі ваші.(Якова 1:21) 

 
 
Перше читання .  
 
Друге читання.  
Це Слово Боже. 
Хвала і вдячність Богу! 
 
Проповідь 
 
Хай буде благословен Господь, Бог 
Ізраїлю, бо прийшов Він   дав нам 
могутнього Спасителя, щоб 
допомогти народові Своєму і 
звільнити його.  
Він  дав нам могутнього 
Спасителя з дому Давида, слуги 
Свого .  
Як і обіцяв устами святих пророків, 
які жили в давнину,  врятувати нас 
від ворогів наших і від влади всіх 
тих, хто нас ненавидить, 
аби виявити милість нашим 
предкам, пам’ятаючи про Свій 
святий Заповіт,   
про клятву, яку Він приніс нашому 
предкові Аврааму: визволити нас 
з-під влади ворогів наших , 
аби нам служити Йому без страху, 
а лише зі святістю й праведністю 
перед Ним у всі дні життя нашого. 
Ти, дитя , будеш названий 
пророком Всевишнього, оскільки 
прийдеш перед Господом, аби 
приготувати шлях Йому і сказати 
людям Його, що вони будуть 
спасенні через відпущення гріхів 
їхніх.  
Через велике милосердя нашого 
Бога новий день засяє для нас з 
висоти, щоб освітити тих, хто 
живе під чорною тінню смерті, і 
щоб направити стопи наші на 
шлях миру (Лука1) 

Примите Слово Божье 

Посему, отложив всякую нечистоту и 
остаток злобы, в кротости примите 
насаждаемое слово, могущее спасти 
ваши души (Послание Иакова 1:21) 

 
Чтение первое.  
 
Чтения второе. 
 Это Слово Господне 
Благодарение Богу!  
 
Проповедь 
 
Благословен Господь Бог Израилев, что 
посетил народ Свой и сотворил 
избавление ему, и 
воздвиг рог спасения нам из дома 
Давида, слуги Своего,  
как возвестил устами бывших от века 
святых пророков Своих, что спасет нас от 
врагов наших и от руки всех 
ненавидящих нас;  
сотворит милость  отцам нашим и 
помянет святой завет Свой,  
клятву, которою клялся Он Аврааму, 
отцу нашему, дать нам, по избавлении 
от руки врагов наших,  
служить Ему в святости и правде пред 
Ним, во все дни жизни нашей.  
И ты, младенец, наречешься пророком 
Всевышнего, ибо предъидешь пред 
лицем Господа приготовить пути Ему, 
дать уразуметь народу Его спасение в 
прощении грехов их,  
по благоутробному милосердию Бога 
нашего, которым посетил нас Восток 
свыше, просветить сидящих во тьме и 
тени смертной, направить ноги наши на 

путь мира. (Лука 1) 

 



 

Responding to the Word  

Do not merely listen to the word, and 

so deceive yourselves. Do what it says.  

James 1:22  

 

We respond to God’s word by 

declaring our faith, praying for the 

world, and being sent out in the 

power of the Spirit.  

I believe in God, the Father almighty, 

creator of heaven and earth. 

 I believe in Jesus Christ, his only Son, 

our Lord, who was conceived by the 

Holy Spirit, born of the Virgin Mary, 

suffered under Pontius Pilate, was 

crucified, died, and was buried; he 

descended to the dead. On the third 

day he rose again; he ascended into 

heaven, he is seated at the right hand 

of the Father, and he will come to 

judge the living and the dead. 

I believe in the Holy Spirit, the holy 

catholic Church, the communion of 

saints, the forgiveness of sins, the 

resurrection of the body, and the life 

everlasting. Amen. 

 

The intercessions follow.  

These responses may be used:  

EITHER: Jesus, Lord of all                         

All In your mercy, hear us                   

OR: Lord, in your mercy                        

All Hear our prayer                               

OR: We bring you xxx (specific places 

in Ukraine, this church, ourselves, etc), 

and we trust you                                                  

All To hear our prayer                         

 

 

 

 

 

Проголошення символу  віри 

Виконуйте Слово Боже, а не лише 

слухайте Його, бо інакше ви 

обдурюєте самі себе. (Якова 1: 22) 

 

Ми відповідаємо на Боже слово, 

проголошуючи нашу віру, молячись 

за світ у силі Святого Духа.  

Вірую в Бога Отця Всемогутнього, 

Творця неба і землі. 

І в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, 

нашого Господа, зачатого від 

Святого Духа, народженого від 

Діви Марії; котрий страждав за 

Понтія Пилата, був розп’ятий, 

помер і був похований, зійшов у 

пекло, третього дня воскрес із 

мертвих, вознісся на Небеса, і 

сидить праворуч Бога, Отця 

Всемогутнього, звідки Він прийде 

судити живих і мертвих.  

Вірую в Духа Святого; єдину святу 

Християнську Церкву; в спільноту 

святих; прощення гріхів; 

воскресіння тіла та життя вічне. 

Амінь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Провозглашение  символа веры 

Поступайте согласно Божьему 

учению, а не просто слушайте его 

бесцельно, потому что если вы 

только слушаете, то обманываете 

себя. (Иакова 1:22) 

Мы отвечаем на Божье слово, 

провозглашая свою веру, молясь за 

мир в силе Святого Духа.  

Верую в Бога, Отца всемогущего, 

Творца неба и земли.  

И в Иисуса Христа, Единого Его 

Сына, Господа нашего, который 

был зачат от Духа Святого, родился 

от Марии Девы, страдал при 

Понтии Пилате, был распят, умер и 

погребён, сошел в ад, в третий 

день воскрес из мертвых, восшёл 

на небеса, сидит одесную Бога 

Отца всемогущего, оттуда придёт 

судить живых и мертвых.  

Верую в Духа Святого, святую 

Вселенскую Церковь, святых 

общение, оставление грехов, 

воскресение плоти, жизнь вечную. 

Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

After the intercessions we say the 

Lord’s Prayer:                                                  

Our Father in heaven, hallowed be 

your name, your kingdom come, your 

will be done, on earth as in heaven. 

Give us today our daily bread. Forgive 

us our sins as we forgive those who 

sin against us. Lead us not into 

temptation but deliver us from evil. 

For the kingdom, the power, and the 

glory are yours, now and for ever. 

Amen.  

O Lord, our heavenly Father, 

Almighty and everlasting God, you 

have safely brought us to the 

beginning of this day: Defend us with 

your mighty power; and grant that 

this day we fall into no sin, nor run 

into any kind of danger; may all our 

doings be ordered by your governing, 

to do always what is right in your 

eyes; through Jesus Christ our Lord. 

Send us out in the power of the Holy 

Spirit and in the name of your Son, to 

live and work to your praise and 

glory. Amen. 

Go in peace to love and serve the Lord 

In the name of Christ, Amen. 

 

This service complies with the regulations 

for A Service of the Word, copyright 

Archbishop’s Council 2000 

 

 

 

 

Ми молимося  

Отче наш, що єси на небесах, Нехай 

святиться Ім'я Твоє. Хай прийде 

Царство Твоє, нехай буде воля Твоя 

Як на небі, так і на землі. Хліб наш 

насущний дай нам сьогодні. І 

прости нам провини наші, як і ми 

прощаємо винуватцям нашим. І не 

введи нас у спокусу, але визволи 

нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, 

і сила, і слава навіки. Амінь 

Господи, наш небесний Отче, 

Всемогутній і Вічний Бог, Ти зберіг 

нас до початку  цього дня. Захисти 

нас своєю могутньою силою; і 

даруй нам цей день, щоб ми не 

згрішили, не зіткнулися з будь-

якою небезпекою.  Нехай всі наші 

вчинки будуть за наказом Твого 

керівництва:  завжди робити те, що 

правильно в очах Твоїх в Ісусі 

Христі,  Господі нашому. Даруй нам 

силу Духа Святого в ім'я  Сина 

Твого, щоб жити і працювати , 

віддаючи Тобі  хвалу і славу. Амінь.  

Ідіть з миром. Любіть і служіть 

Господу   

в ім'я Христа, Амінь 

 

 

Translation by Tanya Firman for the 

Diocese of Chelmsford, June 2022 

Ми молимося  

Отче наш, Иже еси на небесех! Да 

святится имя Твое, да приидет 

Царствие Твое, да будет воля Твоя, 

яко на небеси и на земли. Хлеб наш 

насущный даждь нам днесь; и 

остави нам долги наша, яко же и 

мы оставляем должником нашим; 

и не введи нас во искушение, но 

избави нас от лукаваго. Ибо твое 

есть Царство, и сила, и слава 

навсегда. Аминь  

О Господь, наш небесный Отец, 

Всемогущий и Бог вечный, Ты 

сохранил нас до начало этого дня. 

Защитите нас своей силою могучей 

и даруй нам этот день, чтобы мы  

не впали  в грех и не  столкнулись с   

опасностью.  Пусть все наши дела 

будут по Твоему  велению: всегда 

совершать то, что праведно  в  

глазах Твоих  в  Иисуса Христе, 

Господе нашем.  Даруй нам  силу  

Дух  Святого  во имя Сына твоего, 

чтобы  жить и трудиться, воздавая 

Тебе  хвалу и славу. Аминь.  

Идите с миром. Любите Господа и 

служить Ему  

Во имя Христа, Амин 

 

Translation by Tanya Firman for the 

Diocese of Chelmsford, June 2022 

 

 


