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Чин всепрощення у Сиропусну неділю 
 
Священик після Літургії або вечірні у Сиропусну 
неділю стає на амвоні лицем до вірних і мовить: 
 
Священик: Пригадаймо собі, брати і сестри, всіх тих, 
які нас образили, скривдили, або провинились 
супроти нас.  
 
Люди: Зі щирого серця прощаємо всім тим, які нас 
образили, скривдили, або провинилися супроти нас. 
 
Священик: Пригадаймо собі, брати і сестри, всіх тих, 
яких ми свідомо чи несвідомо образили, скривдили, 
або прогнівили. 
 
Люди: Зі щирого серця признаємось, що згрішили 
супроти ближніх, свідомо чи несвідомо образили, 
скривдили і прогнівили та з цілого серця просимо 
прощення.  
  
Священик кланяється до землі вірним та 
навколішках мовить: 
 
Священик: Благословіть, брати і сестри, і простіть 
мені, грішному, чим згрішив я в цей день та по всі 
дні життя мого словом, ділом, думкою і всіма 
почуттями моїми. 
 
Люди: Бог нехай простить і помилує вас, чесний 
отче, і ми вам прощаємо. 
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Священик: Простіть мені, брати і сестри, якщо я 
через забуття чи недбайливість не сповнив усіх 
своїх обов'язків супроти вас. 
 
Люди: Бог нехай простить і помилує вас, чесний 
отче, і ми вам прощаємо. 
 
Священик: Простіть, брати і сестри, мені та всім 
моїм співбратам у священстві за все, чим ми 
прогрішились проти вас. 
 
Люди: Бог нехай простить і помилує вас і всіх 
співбратів ваших у священстві чесний отче, і ми вам 
і їм прощаємо. 
 
Священик встає з колін. Люди кланяються до землі 
священикові та навколішки мовлять: 
 
Люди: Благословіть, чесний отче, і простіть нам, 
грішним, чим згрішили ми в цей день та по всі дні 
життя нашого словом, ділом, думкою і всіма 
почуттями нашими. 
 
Священик: Благодаттю Своєю Бог нехай простить 
всі гріхи ваші і помилує вас, і я вам прощаю. 
 
Люди: Благословіть, чесний отче, і простіть нам, 
грішним, якщо ми через забуття чи недбайливість не 
сповняли своїх обов'язків супроти вас. 
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Священик: Благодаттю Своєю Бог нехай простить 
всі гріхи ваші і помилує вас, і я вам прощаю. 
 
Люди:  Благословіть, чесний отче, і простіть нам, 
грішним, провини наші добровільні і недобровільні, 
свідомі і несвідомі, які ми вчинили словом, ділом, чи 
думкою, і всіма почуттями нашими. 
 
Священик: Благодаттю Своєю Бог нехай простить 
всі гріхи ваші і помилує вас, і я вам прощаю. 
 
Люди встають з колін і мовлять разом зі 
священиком молитву святого Єфрема 
Сирійського: 
 
Господи і Владико життя мого, дух лінивства, 
недбальства, владолюбства й пустослів’я віджени 
від мене.  

Доземний поклін. 

Дух же доброчесності і смиренномудрія, терпіння й 
любові даруй мені, недостойному рабові твоєму 
(недостойній рабі твоїй).  

Доземний поклін. 

Так, Господи царю, дай мені бачити мої прогрішення 
і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний 
єси на віки вічні. Амінь.  

Доземний поклін. 

 
Священик: Господеві помолімся! 
Люди: Господи помилуй 
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Молитва 
 

Тих, хто нас ненавидить і кривдить, прости, Господи 
Чоловіколюбче. Доброчинцям нашим добро вчини. 
Братам і родичам нашим дай, чого вони просять для 
спасіння і життя вічного. Тих, хто в немочі, відвідай і 
зцілення їм подай. Покермуй тими, що на морі. Тим, 
що на землі і в повітрі подорож справляють, 
допоможи. Тим, що служать нам і допомагають нам, 
відпущення гріхів даруй. Тих, що заповіли нам, 
негідним, молитися за них, помилуй з великої Твоєї 
милости. Пом’яни, Господи, раніше спочилих отців 
наших, матерів, братів і сестер наших, і упокой їх 
там, де світить світло Твоєї слави. Пом’яни, 
Господи, братів наших поневолених і визволи їх від 
усякої небезпеки. Пом’яни, Господи, і тих, що дари 
приносять і добро діють у святих Твоїх церквах, і про 
вбогих пам’ятають, і дай їм, чого вони просять для 
спасіння і життя вічного. Пом’яни, Господи, і нас, 
смиренних, грішних і негідних рабів Твоїх, і просвіти 
наш розум світлом Твоїм, і провадь нас по стежках 
заповітів Твоїх, молитвами пречистої Владичиці 
нашої Богородиці і Вседіви Марії, і всіх Твоїх святих, 
бо Ти благословенний єси на віки вічні.  
 
Люди: Амінь. 
Після цього люди підходять і цілують хрест у 
руках священика, а потім перепрошують один 
одного. Хор в цей час співає ірмоси покаянного 
канону святого Андрея Критського «Помічник і 
Покровитель...» або стихири Пасхи «Хай 
воскресне Бог…» 


