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Гімн 
Вислухай Боже Могучий 

 
Вислухай Боже могучий, 
Нашу молитву прийми. 
Вдячністю серця прагнучі 
Вдячністю Ти наповни. 

Вислухай, Боже, прохання 
Руку свою нам подай. 
Молимось, Боже, зарання 
Вирви з недолі наш край. 

Вислухай, Боже, благаєм, 
В єдності нас заховай, 
Щастя для рідного краю 
Долі в неволі подай. 

Хай віддамо Тобі славу, 
Хай віддамо Тя поклін. 
Вислухай, Боже, благаєм 
В Твоїх падемо колін. 

Вирви з недолі і злоби, 
Ясним шляхом поведи, 
Вітром отри наші сльози, 
Сонцем леди розтопи. 

Вся Україна, о Боже 
Славити буде Тебе, 
Ти нам у праці поможеш 
Сонце нам ясне зійде. 

 
 

Припадаю до Тебе, мій Христе 
 

О світла правдо вічного життя. 
О незбагненна мудросте любові, 
2. Прийди у наші зболені серця 
В святому Тілі в найсвятішій Крові. 

 
Приспів: Припадаю до Тебе, мій Христе, 
Щоб позбутись пекельних оков. 
Чиста Крове і Тіло пречисте, 
В моїм серці замешкайте знов; (2р.) 

 
Спаситель сам обійми нам відкрив 
І рожі перетворюються в терня. 
2. Тож блудний син вернувся бо прозрів 
І на колінах молить про прощення. 



 
Приспів... 

 
Ягня покірне і страшний суд йде, 
Небесна славо і спасіння світу. 
2. Допоки суд Твій праведний гряде, 
Прийми нас грішних під свою опіку . 

 
Приспів... 

 
 

Радуйся серце 
 

Радуйся серце Бога живого 
Світа Владики і Пана мого 
Радуйся Раю, надіє наша. 
Радуйся Серце Бога і Спаса. 

До Тебе діти Вкраїни вздихають 
В Тобі потіхи в смутку шукають 
Пригорни всіх нас до Серця свого. 
Радуйся серце Бога живого! 

Радуйся Серце, бальзам цілющий 
Хто живе в Тобі, певно спасенний. 
Під кровом Твоїм, жити, вмирати. 
Серце Ісуса ізволь нам дати. 

Солодке Серце, додай нам сили. 
Щоб гарячіше ми Тя любили 
Щоб мислі наші про світ забули. 
Тільки до тебе завжди горнулись. 

Радуйся Серце, тихе Святійше 
Невинне чисте серце Яснійше, 
Най по всім світі Тя прославляють 
Радуся серце душ наших Раю! 

Твої ми слуги Ісусе вірні. 
Тебе благаєм, дай щоб на Вкраїні 
Честь серця Твого, росла, ширилась 
І в наших серцях віра кріпилась. 

 
 

Прийди до мене, милий Ісусе 
 

Прийди до мене, милий Ісусе 
А я на муки Тебе не дам. 
Я пригорнуся до Твого Серця 
І поцілую Твоїх п’ять ран. 



 
Прийди до мене, милий Ісусе, 
Я Тебе терням більш не зраню. 
Сплету віночок з чудних квіточок, 
Під святі ноги Ти постелю. 
 
Прийди до мене, милий Ісусе, 
А я хрест нести Тобі не дам. 
Візьму хрест тяжкий на свої плечі 
І на Голгофту понесу сам. 
 
Прийди до мене, милий Ісусе, 
Одежі зняти з Тебе не дам. 
Не дам зранити, о милий Боже, 
Твоїх болючих святих п’ять ран. 
 
Прийди до мене, милий Ісусе, 
Бо Ти мій добрий Отець і Пан; 
А я не зраджу Тебе, як Юда; 
Я буду вірний, як Йоан. 
 
Прийди до мене, милий Ісусе, 
Жовчі напитись Тобі не дам. 
Я Тобі зложу щирі молитви 
І чисте серце своє піддам. 
 
Прийди до мене, милий Ісусе, 
Я проколоти Тебе не дам. 
Я поламаю всі гострі списи, 
Котрі на Тебе ворог наслав. 
 
Прийди до мене, милий Ісусе, 
Плакати серцю Твому не дам. 
Я заслоню Тя від злоби світу, 
За Тебе, Христе, життя віддам. 
 
Прийди до мене, милий Ісусе, 
Я ж Тобі, Христе, поклін приніс 
З щирих молитов, пахучих квітів, 
З радості серця, з гарячих сліз., 
 
Прийди до мене, милий Ісусе, 
Бо ворог з пекла мене пожре, 
Погубить душу мою навіки, 
Пекельну радість всім вознесе. 



 
Прийди до мене, милий Ісусе, 
На віки вічні зі мною будь, 
В Царство Небесне Ти заведи м’я, 
Де всі Ангели святі живуть. 
 
Прийди до мене, милий Ісусе, 
Під видом хліба і вина. 
Без Пресвятої Євхаристії, 
Без Тебе, Христе, життя нема. 

 
Не минай мене, Ісусе 

 
Не минай мене, Ісусе, 
Вчуй мій голос теж, 
І в моє прийди Ти серце, 
Як до інших йдеш. 
 
Приспів: 
Боже, Боже, Боже, прошу я Тебе, 
У моє прийди Ти серце, 
Не минай мене. 

 
Не минай мене, Ісусе, 
В серце світло дай, 
Всюди молять Тебе люди, 
Боже, не минай. 

 
Приспів:... 

 
До престолу милосердя 
Дай мені прийти, 
На колінах в скрусі серця, 
Віру віднайти. 
 
Приспів:... 
 
Я на Тебе уповаю, 
Лікарю всіх душ, 
І здоров’я я благаю, 
Хай ся звеселюсь. 
 
Приспів:... 

 
Я утомлений душею, 



Поможи мені, 
Будь завсіди Ти зі мною 
В тяжкі дні мої. 
 
Приспів:... 
 
Я на Тебе покладаю 
Надії мої, 
Оживи мене, благаю, 
Сили дай мені. 
 
Приспів:... 
 
Дай нам радості й потіхи, 
Не лишай нас в забуття. 
І візьми нас із собою, 
Дай нам всім вічне життя. 
 
Приспів:... 
 
 

Зійшла зоря 
 

Зійшла зоря, вставайте люди. 
Бог посилає свято нам. 
Церковний дзвін зі сну нас будить, 
Він кличе нас у божий храм. 
 
Відкрились двері в божім храмі 
І Служба Божа почалась. 
Співали люди грали дзвони 
І слава в небо понеслась. 
 
Христос прийшов у нашу церкву, 
Святе причастя в руки взяв. 
Раділи ангели і люди, 
Як сам Христос нас причащав. 
 
Сказав, що всіх візьме до неба, 
Хто з вірою прийде у храм. 
Бо дзвін церковний кличе в небо, 
А дзвоном тим дзвонив він сам. 
 
На камені ти милий Боже, 
Поставив церкву, дав нам дзвін 



Ніхто розбить його не може 
Бо Ти сказав, що вічний він. 

 
 

Лине пісня про Ісуса 
 

Лине пісня про Ісуса, 
Про діла Його святі, 
Я до Нього пригорнуся 
Цілим серцем у житті. 
 
Приспів: 
Все віддам я для Ісуса: 
Серце, душу і життя 
І навіки з Ним зійдуся 
В царстві вічного буття. 
 
Нехай світ, як море грізне, 
Клекотить, пливе, шумить. 
В небі, там моя Вітчизна 
Непохитною стоїть. 
 
Приспів: ... 
 
І не страшні смерть-могила 
Серед бурі і тривог. 
Він зростив для мене крила, 
Мій Спаситель і мій Бог. 
 
Приспів: ... 
 
Про любов Його без міри 
Лине пісня серед нас, 
Буду я для Нього вірний 
В кожний день і в кожен час. 
 
Приспів: ... 

 
 

За все Тобі я дякую 
 

За все Тобі я дякую, Ісусе Спасе мій. 
За Кров святу пролитую, за дар любові Твій. 
 
Приспів: 



Я дякую за все, за те що спас мене. 
За те, що небо дав, мене своїм назвав, 
О Господи святий, живи в душі моїй, 
Завжди мене навчай, веди в небесний край. 
 
За все Тобі я дякую, що Ти у світ прийшов. 
І душу змучену мою для вічності знайшов. 
 
Приспів: ... 
 
За все Тобі я дякую, за мир і Дух Святий, 
Що Ти у пору всякую живеш в душі моїй. 
 
Приспів: ... 
 
За все Тобі я дякую. Ти небо дав мені. 
Я з вічною подякою служитиму Тобі. 
 
Приспів: ... 

 
 

Люблю Тебе 
 

Люблю Тебе, люблю всім серцем, Боже, 
Як людське серце полюбити може, 
Мені Ти світ і ціль, життя дороги! 
І світ і ціль – без них життя убоге. 
 
Коли заплачу, Ти мене потішиш, 
Коли упаду, з поміччю поспішиш, 
Навчи мене в недолі сльози втерти. 
Навчи мене в любові жити й вмерти. 
 
Навчи мене, як зберегти побожність, 
А в рухах чемність, в мові осторожність. 
Навчи людей судити обережно, 
Прощати всім, як ти прощав безмежно. 
 
І ворога приймати все прихильно, 
Навчи трудитись терпеливо й пильно. 
Слівцем найменшим, думкою одною 
Не провинитися перед Тобою. 
 
Під покров прийми Свою дитину, 
Служить Тобі до смерті, до загину. 



В твоїх руках моя спочине доля, 
Нехай Твоя свята сповниться воля! 
 
Благослови нас, о Пречиста Мати. 
В гріхах і нуждах не дай нам пропасти. 
Прийми, Маріє, пісню цю в молитві. 
Славить Тебе будем на віки вічні. 

 
 

Свят, Свят, Свят 
 

Свят, Свят, Свят 
Він Святий Господь наш 
Свят, Свят, Свят 
Слава хай гримить Йому. 
Алилуя. 
 
Свят, Свят, Свят 
І Святе Його ім’я 
А також Святіший як 
Господь Бог наш. 

 
 

Ювілейна пісня 
 

Пливи до неба, подячна пісне, 
Хай звук твій громом сотень гуде, 
В Рік сей Великий двітисячліття, 
Сам Христос Господь у славі йде. 
 
Сам Христос Господь йде в Україну. 
Йде заложити Царство Отця, 
Щоб дати в дарі нам своє серце, 
Ми ж даймо в дарі наші серця. 
 
Минали роки, віки минали. 
Ось вже дві тисяч років мина, 
Як Ти, Ісусе, зійшов на землю, 
Цар наш і Господь кожного дня. 
 
Хвала і пісня Тобі подячна, 
Хай не втихає в наших устах! 
Нехай лунає голосом грому 
По наших селах і по містах. 
 



До тебе йдемо, Наш Князю миру, 
По сотнях років і по віках. 
Пануй над нами, Ісусе милий, 
В наших родинах, в наших серцях. 

 
 

Прийди, Христе, прийди ! 
 

Прийди, Христе, прийди, 
Нам радість принеси. 
Ми Тя благаєм, щиро витаєм, 
Прийди, Христе, прийди. 
 
Прийди, Христе, прийди, 
Любов нам принеси, 
Прости провини, о Божий Сину, 
Прийди, Христе, прийди. 
 
Прийди, Христе, прийди, 
Нам щастя принеси, 
Щоб разом в Бозі, в трудній дорозі, 
З Тобою з’єднались ми. 
 
Прийди, Христе, прийди, 
Наш люд благослови, 
На сліз долині, просим Тя нині 
Прийди, Христе, прийди. 

 
 

Бог є так близько нас 
 

Бог є так близько нас. 
Бог є так близько нас. 
Бог є в нас. 
 
Ти є той дар від Отця нам, 
Ти є любов, що прийшла до нас, 
Ти нас з гріхів визволив, Еммануїл. 

 
 

Тільки в Господі моя радість 
 

Тільки в Господі моя радість, 
Тільки в Господі мир, 
Тільки в Бозі сильні ми. 



Він поруч з нами, Він чує нас, 
Він поруч з нами, Він чує нас, 
 
Еммануїл, Еммануїл 
Ім’я Його Еммануїл (2 р.) 
Бог нам дається 
Дає спізнати 
Ім’я Його Еммануїл (2 р.) 

 
 

Господу хай звучить пісня моя 
 

Господу хай звучить пісня моя 
Хочу любити, прославляти тільки Його 
Серце моє ситить миром Господь 
Кожного дня 
Ситить любов’ю душу мою 
Він – мій Господь 
 
Приспів: 
Благослови, душе моя 
Господа Сил, Алилуя. 
Благослови, душе моя, Алилуя. 

 
 

Шукаю Бога 
 

У церкві, у церкві Ісус наш живе. 
У церкві, у церкві Ісус жде мене. 
 
Приспів: 
Де шукати Бога, 
Де його знайти? 
Поможіть знайти Ісуса 
І з ним разом йти. 
 
В кивоті, в кивоті Ісус наш живе. 
В кивоті, в кивоті Ісус жде мене. 
 
Приспів: … 
 
В спільноті, в спільноті Ісус наш живе. 
В спільноті, в спільноті Ісус жде мене. 
 
Приспів: … 



 
У серці, у серці Ісус наш живе. 
У серці, у серці Ісус жде мене. 
 
Приспів: … 
 
В моїм домі, в моїм домі Ісус наш живе. 
В моїм домі, в моїм домі Ісус жде мене. 

 
Приспів: … 

 
 

Тому, хто біля мене 
 

Тому, хто біля тебе, руку дай, руку дай (2р.) 
 
Приспів: 
Незалежно від раси чи кольору людей 
Ти усіх люби, усім роби добро (2р.) 
 
Тому, хто біля тебе, помагай, помагай (2р.) 
 
Приспів: … 
 
Тому, хто біля тебе, дай любов, дай любов (2р.) 
 
Приспів: … 
 
Тому, хто біля тебе, усміхнись, усміхнись (2р.) 
 
Приспів: … 
 
Тому, хто біля тебе, пити дай, пити дай (2р.) 
 
Приспів: … 

 
 

Грішнику, грішнику 
 

Грішнику, грішнику, 
Де ти ся сховаєш? (3) 
У слушний час. 
 
Піду до лісу 
Лісе, сховай мене 



У слушний час. (3) 
 
А Бог сказав, 
І ліс загорівся. (3) 
У слушний час. 
 
Грішнику, грішнику… 
 
Піду до моря. 
Море, сховай мене. (3) 
У слушний час. 
 
А Бог сказав, 
І море закипіло. (3) 
У слушний час. 
 
Грішнику, грішнику... 
 
Піду до скелі. 
Скеле, сховай мене. (3) 
У слушний час. 
 
А Бог сказав, 
І скеля завалилась. (3) 
У слушний час. 
 
Грішнику, грішнику... 
 
Піду до жида. 
Жиде, сховай мене. (3) 
У слушний час. 
 
А Бог сказав, 
А жид хоче грошей. (3) 
У слушний час. 
 
Грішнику, грішнику... 
 
Піду до чорта. 
Чорте сховай мене. (3) 
У слушний час. 
 
А Бог сказав, 
Будеш горіти в пеклі. (3) 
У слушний час. 



 
Грішнику, грішнику... 
 
Вернуся до Бога. 
Боже, прийми мене. (3) 
У слушний час. 
 
Господь сказав: 
Я є милосердний. 
Господь сказав: 
Ти тепер прощенний 
Господь сказав: 
Будь благословенний. 
У слушний час. 

 
 

До Божого Милосердя 
 

Милосердям своїм, Боже, 
Милосердям блисни нам 
І послухай ці благання 
Котрими натхнув Ти сам. 
 
Приспів 
Милосердя май над нами, 
Милосердя в кожний час 
І в хворобах, і в нещастях 
Порятуй, о Боже, нас. 
 
Милосердя в гріхах наших 
Як впадаєш під Хрестом, 
Ласка Твоя хай хоронить, 
Захистить нас перед злом. 
 
Приспів … 
 
Милосердя в гріхах наших, 
Гріхи наші без кінця, 
Віра в серці як згасає 
І надії вже нема. 
 
Приспів … 
 
Милосердям будь для блудних 
О, Ісусе Христе Наш. 



Будь Ти батьком милосердним 
Кожен день і кожен час. 
 
Приспів … 
 
Хай всі люди прославляють. 
Хай лунає пісня ця 
Від кінця до кінця краю 
Милосердям без кінця. 

 
 

Царю Небесний 
 

Царю небесний, Тройці святої, 
Відвічна правдо, правдо Свята, 
Ти наповняєш, весь світ Собою 
Ти і є скарбом нашого життя. 

Всесильний Боже, лиш через Тебе 
Спливає в серця наші життя, 
В важку годину, у час потреби, 
Ми Тебе просим, про все і про вся. 

Ти наші душі, очисть з провини 
Най їх не плямить ні пил гріха, 
Най Твоя ласка на нас так злине, 
Як животворна з неба роса. 

Спасенний стан нам, ласки росою, 
Оживи серця, як зів'ялий цвіт, 
І розцвітемось життям весною, 
Вічної смерті зітремо слід. 

 
 

Жайворонок 
 

Як Ісус Христос Спаситель 
на хресті терпів, 
То маленький жайворонок 
над хрестом летів. 

Він співав веселу пісню 
і нараз затих, 
Бо уздрів, що Бог вмирає 
Серед мук страшних. 

Жаль обняв його серденько 
Він спустився вниз, 
Щоб Ісусу, пану свому, 
Біль чим - будь зменшить. 



І уздрів він, як глибоко 
втопився вінець, 
Відломав маленьким дзьобом 
Терновий вінець. 

І зрадів він дуже з того, 
що добро вчинив. 
А Ісус так жайворонка 
поблагословив: 

Жайворонку, будь пророком, 
Ранньої весни, 
Милим, звучним голосочком 
В воздусі дзвени. 

Будь веселий і щасливий, 
Горя не зазнай 
То ж до трону Мого в небі 
Пісню заспівай. 

Най несеться в сине небо 
Твій солодкий спів, 
Най зігріє тому серце, 
Хто би біль терпів. 

 
 

Понад Сонце... 
 

Понад сонце, понад зорі, 
Понад облака в просторі 
Господь свій Престол ставляє, 
Царство вишнє обнімає. 

Приспів: 
Земле з небом примирися, 
Спасу свому поклонися, 
Богу небесному. 

По правій Бог Син сідає, 
Бог Отець Його вінчає. 
Ангели Царя витають, 
Честь і славу Му співають. 

Приспів: 
Земле з небом примирися, 
Спасу свому поклонися, 
Богу небесному. 

Веселись горо Оливна! 
Ти між горами правдива 
Ти сам Тавор пліняєш, 
Спаса в славі оглядаєш. 

Приспів: 



Земле з небом примирися, 
Спасу свому поклонися, 
Богу небесному. 

Ангел людям вість голосить, 
Бог Спаситель ся возносить, 
Місце в небі всім зробити, 
Звідки верне світ судити. 

Приспів: 
Земле з небом примирися, 
Спасу свому поклонися, 
Богу небесному. 

О Ісусе, ми Тя просим, 
Наші серця в небо взносим, 
Не лишай нас сиротами, 
Будь Отцем благим над нами. 

 
 

Благодарім Христу Ісусу 
 

Припадім всі до Ісуса, 
Поклін Йому даймо. 
За гріхи свої щоденні 
Щиро ся покаймо. 

Будьмо вірні всі як учні, 
Апостоли Божі. 
І на жертву поклін даймо 
Ісусу в підніж. 

Каймось серцем і душею 
У своїй провині. 
Подаруй же нам, Ісусе, 
Так як Магдалині. 

Просвіти всіх, Божий Сину, 
Бо велика злоба. 
Хай в покорі усі будуть 
Кожная особа. 

Хай припадуть на коліна 
В Твої святі ноги. 
Бо за нас Ти йшов, Ісусе, 
На страшні тривоги. 

Дай натхнення, о Ісусе, 
Дай на всі народи. 
Через полум’я любові 
Приведи до згоди. 

Щоб всі разом ся молили 
І спокій все мали, 



Щоб серце Євхаристійне 
В душі прославляли. 

Хай несеться голос дзвінкий 
Кожному із грудей. 
Дай спасення, Святий Боже, 
Дай для всіх людей. 

Щоби слава Тобі була 
Попід облаками. 
Твій Святий Дух, щоби завжди 
Вічно був із нами. 

 
 

ПІСНІ ДО ДІВИ МАРІЇ 
 

Ген до неба лине пісня 
 

Ген до неба лине пісня 
Там, де мати є твоя. 
Всю журбу здай на Марію, 
І мале її дитя. 

Ще нікого не лишила, 
Хто молився у журбах, 
Все потішить, порятує 
У сумних і прикрих днях. 

Приспів: 
О Маріє, Твій покров. 
Наша радість і любов. 
Неустанна поміч всіх 
Не відмовить ласк, утіх. 
 
Одинокий Син Марії 
На Голгофті умирав, 
Своїй ненці на прощання 
Під опіку нас віддав. 

Не забудем на прощання 
Твого Сина із Хреста. 
Захоронюй нас від злого, 
Наша ненько дорога. 

Приспів: … 
 
Скільки душ у злобі пекла, 
У гріхах кінчить життя. 
А за них недармо плила 
Кров невинна з ран Христа. 

Порятуй нас безпомічних, 



На загибель не пусти, 
За гріхи дай жаль сердечний, 
Всіх до серця пригорни. 

Приспів:… 
 
 

Через поле України ішла Божа мати 
 

Через поле України ішла Божа Мати, 
Там пшеничні колосочки 
Стали Її витати. 

 
Приспів: 
Похилились, поклонились 
Вітерець леліє, 
Усі разом прошептали: 
Радуйся Маріє (2р.) 
 

Через поле України 
Ішла Божа Мати, 
Жайворонки Божі пташки 
Стали ЇЇ витати. 

 
Приспів: 
Відлетіли усі вгору 
Вітерець леліє, 
Усі разом щебетали: 
Радуйся Маріє (2р.) 

 
Через села України 
Ішла Божа Мати, 
Там у церкві Божі люди 
Стали Її витати. 
 
Приспів: 
Помолились, поклонились 
Вітерець леліє, 
Усі разом проспівали: 
Радуйся Маріє (2р.) 
 
Через села України 
Ішла Божа Мати, 
Вона прийшла з Зарваниці 
Всіх нас поєднати. 
 



Приспів: 
Вона прийшла, поєднала 
Народ України, 
Щоб всім разом заспівали: 
Радуйся Маріє (2р.) 

 
 

Маріє, Ти наша надіє 
 

Є на світі місце дороге. 
Там чекає завжди мене 
Мати, повна ласки і любви 
І взиває: «Дитино, прийди». 
 
Приспів: 
Маріє, Ти наша надіє. 
Маріє, Ти серце нам дай. 
Маріє, душа хай радіє. 
Маріє, Ти нас не лишай. 
 
Де потіху маю я знайти, 
Хто мене потішить в час біди. 
Лиш одна, Маріє, Ти одна 
Поміч нам зсилаєш Всеблага. 
 
Приспів... 
 
Все в гріхах життя своє провів 
І тебе, Маріє, не любив. 
Блудним сином до Тебе іду, 
Бо пізнав я Твою доброту. 
 
Приспів... 
 
Як щасливо чую я себе. 
Як радіє десь душа моя. 
Скарб найліпший у житті знайшов, 
Знов до тебе. Маріє, прийшов. 
 
Приспів... 

 
 

Веди нас, Маріє, веди 
 

Прославимо Маму, 



Що кличе до Храму: 
Ходи, мій народе, ходи. 
2. До вічного Бога одна лиш дорога. 
Веди нас, Маріє, веди. 
 
Стрічаємо сина – 
Врочиста хвилина, 
Зачерпнемо в Нього води. 
2. Ми прагнемо Бога, 
Бо з Ним – перемога. 
Веди нас, Маріє, веди. 
 
Де Мати єдина – 
Щаслива родина, 
Зростають любові плоди. 
2. Ми знаєм: без Бога 
Людина убога. 
Веди нас, Маріє, веди. 
 
Де Мати-Цариця – 
Жита і пшениця, 
Лиш віру у серці збуди. 
2. Крім Господа Бога, 
Нема в нас нікого. 
Веди нас, Маріє, веди. 
 
Ми будем стояти 
При Тобі, о Мати, 
Хай множаться наші ряди. 
2. Без нашого Бога – 
Ні крок до порога. 
Ти з нами, Маріє, завжди. 

 
 

Що то за Пані? 
 

Що то за Пані 
Ген за облаками, 
Що до свого Сина 
Мольби шле за нами? 
 
Приспів 
Чи то не Марія? 
Чи не Божа Мати? 
В блакитних ризах, 



Повна благодати. (2 р.) 
 
Що то за Пані 
Стоїть з ангелами? 
Місяць і зорі 
В Неї під ногами. 
 
Приспів... 
 
Чи то не та Пані 
То Матір небесна, 
Що на Голгофту 
Хрест за сином несла. 
 
Приспів... 
 
Чи то не та Пані 
На горі стояла? 
Чи то не та Пані 
В Крехові сіяла? 
 
Приспів... 
 
Чи то не та Пані 
То ясна зірниця. 
То Діва Марія 
І Небес Цариця? 
 
Приспів... 
 
Ах, то Марія 
Ах, то Божа Мати 
В блакитних ризах, 
Повна благодаті. 

 
 

О Всепітая Царице 
 

О Всепітая Царице, 
Укріпи нашу любов, 
Величати Тебе будем 
Піснями священних слов. 
 
Приспів: 
Радуйся, Святая Діво 



Радуйся, Святая Мати, 
Заслужила Ти у Бога 
Вічні ласки, благодаті. 
 
За труди твої земнії 
І за всю Твою любов 
Величати Тебе будем 
Піснями священних слов. 
 
Приспів... 
 
Ти Цариця всього світу, 
Ти Владичиця землі, 
Покровительниця грішних 
І Заступниця в житті. 
 
Приспів... 
 
Мати Божая Святая, 
Підкріпи нас у житті, 
Упроси Свойого Сина, 
Щоб простив наші гріхи. 
 
Приспів... 
 
Молимо Тя щирим серцем 
Україну укріпи, 
Дай їй долю, дай їй славу, 
Ворогів всіх відверни. 
 
Приспів.... 

 
 

Радіємо нині з чудес 
 

Радіємо нині з чудес. 
Бо Матінка Божа з небес 
2. Прийшла до нас в маю, 
Щоб взяти до раю 
Всіх тих, що благають її. 
 
О мати, наш голос почуй, 
Провини Ти нам всі даруй. 
2. Веди нас до Сина, 
О Мати єдина. 



До Спаса Ти нас закеруй. 
 
Україна наша свята, 
А доля була так тяжка. 
2. Тепер вже воскресла, 
Бо віру піднесла 
До Тебе, о Мати Свята. 
 
Радіємо нині з чудес 
З’явилася Діва з небес, 
2. З’явилась при скелі 
В красі і у силі 
Пречистая Діва Свята. 
 
У білій одежі була, 
В небесному світлі сяла. 
2. Дітей не забула, 
До вірних прибула 
Пречистая Діва Свята. 
 
Прийдіть всі до Мене, прийдіть, 
З собою весь біль принесіть 
2. Я вас успокою 
Дам сили до бою 
І кращий укажу вам світ. 
 
Пречистая Діва Свята 
Яка Ти для нас дорога 
2. Покрий нас покровом. 
Святим омофором, 
Дай ласки повстати з гріха 
 
Подяку складаєм Тобі 
Ми діти твоєї землі. 
2. Моли Свого Сина 
Ісуса Христа, 
Щоб нас запровадив до Бога Отця. 

 
 

Свята Маріє 
 

Ти вибрала шлях той сама, 
Бо віра Тебе там вела, 
Що раю земного нема. 
Життям своїм нам довела. 



 
Приспів: 
Кожна згадка про Тебе 
Для душ наших лік. 
І ми вірим, що в небі 
Божий рай є повік. 
Свята Маріє, Свята Маріє 
Усі ми грішні, а Ти одна. 
Свята Маріє. Свята Маріє, 
Для нас Ти Божа, в душі весна. 
 
Ти Сина зродила в той час, 
А Син Бог Спаситель для нас 
Любитися нам заповів 
Казав, щоб позбутись гріхів. 
 
Приспів... 
 
Благ просити не смію я. 
Але мрійно завжди мені, 
Коли грішна душа моя 
Поклонитися хоче Тобі. 

 
 

Мати, яка все розуміє 
 

Була тиха і гарна, як весна, 
Жила просто, звичайно, як ми, 
Вона Бога у світ нам принесла 
І на землі серед сліз нові дні засіяли. 
 
Приспів: 
Мати, яка все розуміє, 
Серцем кохає кожного з нас, 
Добро побачить в кожному вміє, 
Вона є з нами повсякчас. 
 
Нині світу потрібно любові, 
Щоб неспокій загинув зі злом. 
Не забудем пролитої Крові 
І зігріємось вічним і святим теплом. 

 
 

О Царице! 
 



Приходить з небес Цариця чудес. 
Приходить в сяйві, в красі і у славі. 
Приносить неземні надприродні дари 
І Богові Серце своє в жертві дає. 
 

Приспів: 
О Царице, о Царице, Мати Моя, 
Будь милосердна, будь завжди з нами. 

 
Як рання зоря тьму проганяє, 
Цариця Миру всім ласки зсипає. 
Хто прийде з довір’ям о поміч благати, 
Того все прийме Свята Божа Мати. 
 

Приспів... 
 
О Мати Свята, Ти нам дорога: 
В житті опора, в борні охорона. 
До тебе йдемо, о Божая Мати 
І будем ласку у Тебе благати. 
 

Приспів... 
 
Ти наша радість і наша любов. 
У Тобі поміч й Святий Омофор. 
Дай вражої сили кайдани порвати. 
А ми в піснях тя будем звеличати. 
 

Приспів... 
 
 

Достойно є! 
 

Достойно є, о Божа Мати, 
Воістину достойно є 
Тебе, Вседіву, величати, 
Молитися в ім.’я Твоє! 
 

Приспів: 
Тебе возносять вишні сили, 
Тобі вклонився Серафим, 
Ти Бога Слово нам зродила 
Тебе вітаєм разом з Ним. 

 
Достойно є, о Божа Мати, 



Воістину достойно є 
Тебе, Владичицю, благати, 
Коли журба на сполох б’є. 
 

Приспів: … 
 
Достойно є, о Божа Мати, 
Воістину достойно є 
Христове Тіло споживати, 
Яке з любов’ю подаєш. 
 

Приспів: … 
 
Достойно є, о Божа Мати, 
Воістину достойно є 
Життя Ісусові віддати, 
Як Богу Ти дала своє. 
 

Приспів: … 
 
 

Достойно єсть 
(Виконується на мелодію "Достойно є!") 

 
Достойно єсть, о Божа Мати, 
Воістину достойно єсть 
Пренепорочну величати, 
Присноблаженній дати честь. 
2. Над Херувамів Ти засіла 
Тобі ся клонить Серафим, 
Ти Бога Слово нам зродила, 
Ми прославляєм Тя враз з Ним. 

 
 

Мадонна 
 

Кожен з нас на цій землі 
Мандрівник до вічності, 
Щоб ввійти у вічну радість 
Потребуєш милості. 
У Марії шукай поміч, 
Всі турботи їй віддай. 
Лиш Вона спровадить тебе 
В Божий рай. 
 



Приспів: 
Маріє, свята Маріє, 
Радію, що я є Твій, 
Дай скришись, добра Маріє, 
В обіймах Твоїх навік. 

 
Коли смуток налягає, 
Коли темрява в мені, 
Де рятунку відшукаю 
Як не в Матері моїй. 
Кличу серцем, о Маріє, 
Прошу в Тебе помочі. 
Ти єдиний мій рятунок 
В немочі. 

 
Приспів: … 

 
В цих обіймах знайдеш спокій, 
Захоронять тя від зла, 
Бо для своїх дітей має 
Серце любляче Вона. 
І опікою оточить, 
Своє серце Їй віддай, 
З радістю оці слова 
Ти повторяй. 

 
Приспів: … 

 
 

Містична Рожа 
 

Містична Рожо, Райська Квітко. 
Ти чудо Боже всіх чудес. 
Прийшла до нас в наші оселі. 
Принесла ласку нам з небес. 
 
Стоїш, прекрасна Божа Мати. 
Чоло в задумі, в очах сум. 
На Серці болі і страждання 
Від нелегких тривожних дум. 
 
І бачиш Ти, о люба Ненько, 
Як діти Твої на землі 
Так безчисленними гріхами 
Наповнили серця свої. 



 
А Син Твій, наш Спаситель світу, 
Тебе до нас сюди прислав 
Спасти заблуканеє стадо, 
За котре він життя віддав. 
 
Рятуй, рятуй, о Божа Мати, 
Сина Свого ублагай, 
Щоби послав нам благодаті 
На нас і український край. 
 
Ми вже не хочемо грішити 
О Ненько наша, диво з див, 
Ми хочем ближнього любити, 
Щоби Господь і нас любив. 
 
Покрий нас Своїм Омофором 
І ублагай Сина Свого 
Любові щирої, святої 
До Бога в Тройці одного. 

 
 

Радуйся, Маріє 
 

Раз зайшов я в храм старенький 
І ікону там побачив. 
На іконі Божа Мати, 
На руках з малим Дитятком. 
 
Приспів: 
Радуйся, Маріє, я перед Тобою, 
Радуйся, Маріє, Господь з Тобою. 
Радуйся, Маріє, я перед Тобою, 
Ти благословенна, будь завжди зі мною. 
 
Тихо, тихо в церкві чути, 
Як молитву хтось шепоче. 
Серце сповнюється миром, 
Тільки Бога щиро хоче. 
 
Приспів: ... 
 
Срібні дзвони задзвонили, 
На моління люд скликають. 
Богородице Маріє, 



Всі до Тебе прибігають. 
 
Приспів: ... 
 
Любо, любо в церкві бути, 
Дим кадила, свічки, дзвони, 
Хор співає чудну пісню, 
Дивне світло б’є з ікони. 
 
Приспів: ... 
 
Мати Божая Святая, 
Ми Тя молим і благаєм. 
Ти почуй благання наші, 
Ми до Тебе прибігаєм. 
 
Приспів: ... 

 
 

Неопалима Купина 
 

1. Ти сієш зерна доброти, 
Пречиста Матінко Маріє. 
Його топтали вороги, 
Лишили вірних без надії. 

 
Приспів: 
Благословенна будь 
Неопалима Купино, 
У світі горя, сліз і мук 
Хай проросте Твоє зерно. 

 
2. Пречиста Діво пресвята. 
Ти всі незгоди відвертаєш. 
Твоя корона золота, 
Неначе сонце правди сяє. 
 
3. Все християнство крізь віки 
До Тебе, Матінко, стремиться. 
Ти всіх вітаєш залюбки, 
Небесна і земна Царице. 
 
4. Усі народи на Землі 
Твоє Різдво благословляють. 
Небесні ангели в Раю 



Тебе з Різдвом святі вітають. 
 
 

Всі йдем до Тебе 
 

Всі йдем до Тебе, Божа Мати. 
Чи молоді, чи то старі: 

В Тебе рятунку для душ благати 
На українській святій землі. 

 
Ми зневажали всі Твого Сина 
Чи молоді, чи то старі: 

Подай нам ліки на наші болі, 
На українській святій землі. 

 
В бідах живемо, в нещасній долі 
Чи молоді, чи то старі: 

Подай нам ліки на наші болі, 
На українській святій землі. 

 
Влий осолоду в наші груди 
І в молоді, і у старі: 

Най спокутуєм всі наші блуди 
На українській святій землі. 

 
Най віджиємо всі в благодати, 
І молоді, і всі старі: 

Благослови ж Всещедра Мати, 
На українській святій землі. 

 
В тяжкій неволі плачем, ридаєм, 
І молоді, і всі старі: 

В Тебе, о Мати, волі благаєм, 
На українській святій землі. 

 
Не дай пропасти сердечно просим, 
І молоді, і всі старі: 

За весь наш нарід мольби зносим 
На українській святій землі. 

 
 

Є на світі місце дороге 
 

Є на світі місце дороге, 
Там чекає завжди мене. 



Мати повна ласки і любви 
І взиває: «Дитино Прийди». 
 
Приспів: 
Маріє, ти наша надіє, 
Маріє, ти серце нам дай. 
Маріє, душа хай радіє, 
Маріє, Ти нас не лишай. 
 
Де потіхи маю я знайти, 
Хто мене розрадить в час біди, 
Лиш одна, Маріє, Ти одна 
Поміч нам зсилаєш, всеблага. 
 
Приспів: ... 
 
Все в гріхах життя своє прожив 
І Тебе, Маріє, не любив: 
Блудним сином до Тебе іду, 
Бо пізнав я Твою доброту. 
 
Приспів: ... 
 
Як щасливо чую себе я, 
Як радіє днесь душа моя. 
Скарб найбільший у житті знайшов, 
Знов до Тебе, Маріє, прийшов. 
 
Приспів: ... 

 
 

Там де в небі 
 

Там, де в небі Божа Мати 
Наша втіха, наш покров, 
Там благаєм благодати 
Для всіх наших молитов. 

Ще не чувано ніколи, 
Щоб Вона не помогла 
Чи у горі, чи в недолі, 
Того земного життя. 

О, Маріє, зоре зір 
Ти даєш нам ласк без мір 
Неустанний Твій покров 
Поміч дати все готов! 



Поки Син Твій вмер прибитий 
На Голгофті в тьмі наруг, 
Він дав нас Тобі в опіку, 
Нас, дітей Твоїх і слуг. 

То ж по волі Твого Сина 
Бережи нас в тім життю, 
Від гріха і від нещастя, 
А веди нас до раю. 

О Маріє, зоре зір, 
Ти даєш нам ласк без мір. 
Неустанний Твій покров 
Поміч дати все готов! 

Ще не чувано ніколи... 
 
 

Ген до неба 
(Гімн Марійських дружин) 

 
Ген до неба наші очі, 
Серця й руки піднесім 
І Марії радо й щиро 
Вірну дружбу посвятім. 

Бо Марія, божа Мати, 
Не дасть дітям погибати 
Поведе до щастя всіх. 

Під прапором Марії Діви 
Всі гуртуймось мужньо враз, 
Земські журби й земські мрії 
Киньмо далеко від нас. 

До боротьби за правду Божу 
За чеснот красу премногу 
Днесь вставаймо разом всі. 

Вселаскава в кожну хвилю 
Вислухать готова нас, 
Всемогуча лиху долю 
Відвернути може вчас. 

То ж з Тобою, Божа Мати, 
Нам не страшно і вмирати 
Не боїмось ада, тьми. 

Наш Марійський сей гурток 
Для Марії лиш цвіте, 
І вінок з живих квіток 
З любви в дари їй несе, 

Бо Марія, божа Мати, 
Не дасть дітям погибати, 



Поведе до щастя всіх. 
 
 

Уже вечір вечоріє 
(співається, коли несуть чудотворну ікону по хатах) 

 
Уже вечір вечоріє. 
Люди радо йдуть 
В нашу хату Божу Матір 
Всю в квітах несуть. 

Вийшла вся наша родина 
Її зустрічати. 
Просим Матінку Небесну 
До нашої хати. 

Щирим серцем і устами 
Ми Її стрічаєм 
І молитви щирі нині 
Її посилаєм. 

Дай нам щастя і здоров’я 
всій нашій родині, 
Усім нашим односельцям 
І ненці Україні. 

 
 

В Назареті зацвіла лілея 
 

В Назареті зацвіла лілея, 
То на світ ся родила Марія. 
Діва прекрасна, як зоря ясна 
Як ся родила, всіх звеселила на землі 

Звеселися Йоакиме нині 
І Ти Анно, щось Мати Дитині 
Старушка Анна, неплідна звана 
Доню цілує, радість в ній чує 
Між людьми. 

Діти Єви витають Марію, 
Бо вже видять спасення надію. 
Родилась чиста Свята невіста 
Святе дитятко, як ангелятко 
Із небес. 

Незчисленні ангели ликують 
І блаженні святі торжествують 
Вже опадають і величають 
Земну Дівицю, неба Царицю 
Марію! 



Знає добре Бог Отець із Неба, 
Що спасення зіслати нам треба. 
З світа цілого для Сина свого 
Матір шукає і вибирає 
Марію. 

О Маріє Преблагословенна, 
В Назареті для нас рожденна. 
Ми Тя благаєм, просим, витаєм, 
Радосте многа, молись до Бога 
За нами! 

 
 

Через гори українські 
 

(Пісню уклали стрияни своїй Небесній Неньці) 
 

Через гори українські ішла Божа Мати 
На Джублику зупинилась, 
Щоб нам помагати. 
А пташата щебетали - вітерець леліє. 
І смерічки шелестіли: «Радуйся, Маріє!». 

 
До Джублика біжать діти набрати водиці, 
Аж тут бачать Дивну Паню, 
Як з Неба зірницю. 
Посміхнулась Світла Пані - вітерець леліє 
І листочки шелестіли: «Радуйся, Маріє!» 
 
О не бійтесь, милі діти, я є Божа Мати, 
Що прийшла від Сина Свого 
Вкраїну підняти. 
І так мило посміхнулась – вітерець леліє, 
А дівчатка заспівали: «Радуйся, Маріє!» 
 
Зупинилась я в Карпатах, тут біля водиці, 
Щоб Вас, діти, залучити 
В свої помічниці: 
Запросіть людей багато – хто любить Марію, 
Щоб всі разом заспівали: «Ти - наша Надія!» 
 
Йдуть стрияни і львів’яни, їдуть з Коломиї; 
Хоч ми грішні діти Твої, 
Та все ж не чужії. 
Посміхнулась Божа Мати - вітерець леліє, 
І всі разом заспівали: «Радуйся, Маріє!» 
 



О Маріє – наша Мати, післана від Бога. 
Твоя вервиця святая – наша Допомога. 
Скільки є на ній зерняток – стільки Тебе просим: 
Радуйся, Надіє наша! – 
Разом всі голосим. 
 
Не лишай нас, дітей грішних, 
Добра, люба Мати, 
Випроси у Сина свого, щоб нас об’єднати. 
Гей, Карпати, усміхніться, вклоніться Марії, 
І всі разом заспіваймо: «Радуйся, Маріє!» 

 
 

Чудо Матері Божої на Закарпатті 
 

Чи ви чули про новину, 
Мої любі браття? 
Мати Божа об’явилась 
В нас на Закарпатті!!! 

Між Вільхівкою й Болотним 
В Іршавськім районі 
Знаходиться місце "Джублик" 
В лісовім полоні.  

Під горою, де джерельце 
Несе воду чисту, 
Завітала до нас в гості 
Марія Пречиста. 
Там водицю набирали 
Дівчата маленькі 
Для потреб своїх щоденних- 
Мар’янка й Оленка. 

І не знали – не гадали 
Ці щасливі діти, 
Що нестимуть добру вістку 
По цілому світу. 

Навіть в Римі побувають 
В Папи на прийомі; 
На латині все підтвердять - 
Мові незнайомій. 

Це ж бо Діва промовляла 
Діточок вустами, 
Щоб ніхто не сумнівався 
Над її словами. 

Бо велике діло Боже 
Має статись скоро – 



Лід людських сердець холодних 
Розтопиться в море. 

Діва Чиста всіх нас просить 
Любов’ю святою 
Примиритись перше з Богом, 
Потім між собою. 

Щоб любов була в родинах, 
Єдність в Церкві Божій, 
Треба щиро всім молитись; 
Вона допоможе. 

Умолити Сина Свого 
Поглянути з неба 
Щирим оком на Вкраїну 
Та її потреби. 

Поєднати усіх вірних, 
Привести до ладу, 
Щоб один був добрий Пастир, 
Одне вірне стадо. 

Бо Христос одну лиш Церкву 
Лишив після Себе; 
Дав нам Заповідь любові, 
Кличучи до неба. 

Щоби пастирі духовні 
Були «світлом світу», 
Між собою всі любились, 
Як невинні діти. 

Тоді люди всі повірять, 
Що Христос між ними, 
Будуть разом всі горнутись 
І не будуть злими. 

Хоче Діва всіх зібрати 
За круглим престолом, 
Щоб конфесії церковні 
Молилися колом 

За державу українську, 
За щастя народу 
І прославу Божу в краї 
Від роду до роду. 

Хай Вкраїна стане світлом 
Для світу усього 
У любові і єднанні 
До ближнього й Бога. 

Закарпатський «Джублик» буде 
Землею святою, 
Його слава стане в рівень 



З Люрдом, Фатімою. 
Тож моліться, українці, 
І пишайтесь щиро, 
Як держави всі культурні, 
Та плекайте віру. 

Прославляйте Божу Матір 
Від краю до краю, 
Бо прийшла нас поєднати 
Й завести до раю. 

Відвернути нас від пекла, 
Від ворога злого, 
Врятувати людські душі, 
Привести до Бога. 

Тож хоч раз туди поїдьте 
В «Джублик» помолитись, 
За гріх прощення дістати, 
Водиці напитись. 

Ласку Божу почерпнути 
Для себе й родини 
Та нещастя обминути 
У лиху годину. 

 
 

До нашого Храму 
 

До нашого храму ведуть всі дороги 
Там Божії дзвони гудуть. 
До нашого храму, до нашого храму 
Народи, як води, пливуть. 
 
О, Матінко, зоре, до Тебе прийшли ми 
Живої напитись води. 
Ми просимо Бога, ми молимо Бога 
Веди нас до Нього, веди! 
 
З гаїв солов’їних Тобі принесли ми 
Букети живих квіточок. 
Ми просимо Бога, ми просимо Бога 
За наших малих діточок. 
 
Матінко миру, прийми любов щиру 
Прийми наші мольби і спів. 
Ми просимо Бога, ми просимо Бога 
За наших дочок і синів. 
 



Ми хочем, щоб діти навчились молитви, 
Щоб чули вони Божий дзвін. 
Ми просимо Бога, ми просимо Бога 
Бо сонце любови – це Він. 

 
Благаєм за поле, благаєм за море, 
Благаєм за села й міста. 
Ми просимо Бога, ми просимо Бога 
Без Нього нема нам життя. 
 
Без нашого Бога земля догоряє 
У полум’ї лютих невзгод. 
Ми просимо Бога, ми просимо Бога 
Лиш Він захистить наш народ. 
 
О Матінко зоре, втопи наше горе, 
У ріках живої води. 
Ми просимо Бога, ми просимо Бога 
Веди нас до Нього, веди! 

 
 

Ішла світом стежечками 
 

Ішла світом стежечками  
Діва Пресвятая 
Та дивилась, чи не знайде 
На землі десь раю. 
 
Проходила і містами, 
Й селами малими, 
Рай ніде не знаходила 
Між людьми земними. 
 
Аж побачила лісочок, 
Джерельце чистеньке, 
Діточок, що набирали 
Водицю студеньку. 
 
Стала збоку і дивилась 
На малих дівчаток, 
Потім провела додому. 
Це був лиш початок. 
 
Тут знайшла Пречиста спокій, 
Тут не було злоби. 



Тут через дітей сказала, 
Хто що злого робить. 
 
І почали тут сходитись 
До Святої Діви 
Її діти й приносити 
Молитви і співи. 
 
Пресвятая Діво, Панно, 
Мамо всього світу, 
Ми також Тобі приносим 
Нині серця квіти. 

 
Ти прийми нас, о ласкава,- 
Пригорни до себе, 
Мамо наша Пресвятая 
Ти є нашим небом. 
 
Поможи нам жити, Діво, 
Свято в цьому світі, 
Бо немічні Твої всі, 
Найсвятіша, діти. 
 
Будь при нас у кожній хвилі, 
Бережи від злого. 
Заведи усіх нас до царства 
Слави Сина Свого. 

 
 

О Мати Божа, о райський квіте 
 

О Мати Божа, о райський квіте, 
Тебе благають вкраїнські діти: 

(2) Не дай в неволі нам загибати, 
Вкраїну нашу верни нам, Мати. 

 
Де наші предки конали в ранах, 
Не дай нам, дітям, жити в кайданах. 

(2) Позволь зібрати жертв наших жниво. 
Вкраїну нашу верни нам, Діво. 

 
О, Мати Божа, неба княгине, 
Хай наша пісня до Тебе лине, 

(2) В тій пісні просьба покірна, щира, 
Дай нам діждатись волі і мира. 



 
 

О Пречиста, благодати повна 
 

О Пречиста, благодати повна, 
Наче сонце сяє одяг Твій! 
Біля скроней зоряна корона, 
Під стопами в’ється пекла змій. 

Райська Діво, небесна Царице, 
Наша Ненько, пречиста Дівице, 
Від дітей прийми, Маріє, дар. 
Прийми мольби і любові жар. 

Вже невіра Бога відкидає, 
До борні завзятий ворог став, 
Хай покров Твій всіх нас покриває, 
Щоб у бою з нас ніхто не впав. 

Райська Діво, небесна Царице, 
Наша Ненько, пречиста Дівице, 
Від дітей прийми, Маріє, дар, 
Прийми мольби і любові жар. 

 
 

Із Києва міста 
 

Із Києва міста від злої орди 
Чернець ізранений дібрався сюди. 

(2) Чудотворна Діво Маріє, 
Витай, витай, наша надіє! 

 
Він клячив, молився, допоки не вснув, 
Від Матері Божої промінь сяйнув. 

(2) Чудотворна Діво Маріє, 
Витай, витай, наша надіє! 

 
А біля ікони води джерело, 
Змочив монах рани – немов не було. 

(2) Чудотворна Діво Маріє, 
Витай, витай, наша надіє! 

 
На знак, що від Бога тут сон ся зарвав 
Монах Зарваницею місце назвав. 

(2) Чудотворна Діво Маріє, 
Витай, витай, наша надіє! 

 
Минали століття, минали роки, 



В селі не миналися Божі знаки. 
(2) Чудотворна Діво Маріє, 
Витай, витай, наша надіє! 

 
Чуда відбувались, а ворог тремтів, 
Він знищити воду джерельну хотів. 

(2) Чудотворна Діво Маріє, 
Витай, витай, наша надіє! 

 
Зривали каплиці, горожі плели, 
Та скрізь заборони до Матінки йшли. 

(2) Чудотворна Діво Маріє, 
Витай, витай, наша надіє! 

 
Ішли через поле, лісами вночі, 
З собою крізь пітьму діток несучи. 

(2) Чудотворна Діво Маріє, 
Витай, витай, наша надіє! 

 
Упали окови та море біди, 
Спішім до ікони, святої води. 

(2) Чудотворна Діво Маріє, 
Витай, витай, наша надіє! 

 
 

Моліться, батьки 
(Пісня привезена з Італії) 

 
Моліться батьки за своїх дітей 
Як Мати Святая молилась 
Стояла Вона на Голгофі Святій 
На Синові муки дивилась. 

Ворожая зграя окружила Його, 
Аж сонечко з жалю затьмило. 
До Неба гриміла Голгофа свята, 
А Матінка Божа умліла. 

Кати шаленіли, ридали жінки, 
Від страху тремтіли пилати 
Кричала до неба Голгофа Свята 
І плакала Божая мати. 
Бо тяжко поранила серце Її 
Катівська кривавая зброя 
Бог Син на хресті, а Вона під хрестом 
Страдали, молились обоє. 

Молився Христос за катів і благав, 
Щоб Бог їм простив всю провину, 



Він двері розбійнику райські відкрив, 
А Мати молилася Сину. 

Ой Сину, мій Сину, моя ти любов. 
За що ти так тяжко страждаєш? 
На серце моє, Твоя капає кров 
На кого мене покидаєш? 

Не плач, не журися, матусе моя, 
Тебе не одну покидаю. 
Ось мій ученик, що стоїть під хрестом, 
Тебе я йому поручаю. 

Він буде любити Тебе так як Я 
І буде Тебе шанувати. 
Віднині він стане синочком Твоїм, 
А Ти його рідная мати. 

Віднині він човником стане святим 
Що душі із пекла виносить. 
Він рай свій небесний відкриє усім, 
Хто помочі в нього попросить. 

І кожен, хто Богом мене назове 
І буде мене величати, 
Той стане синочком коханим Твоїм, 
А я назову його братом. 

 
 

Пісня на честь Блаженних Священномучеників 
Григорія Хомишина та Йосафата Коциловського 

(Пісню склали сестри Василіанки) 
 

О Боже могучий у Тройці єдиний, 
На бідний наш нарід поглянь з висоти, 
Що з вірою в серці до Тебе приходить, 
Подяку складає за ласки Твої. 
 
Приспів: 
За Тебе Ісусе, за твоє терпіння 
За Серце пробите з любові до нас 
Боротися будем як наші блаженні 
Владика Хомишин і Кир Йосафат. 
 
Із ласки Твоєї й Твого милосердя 
Ми маємо в небі блаженних своїх 
Хай пісня подяки з уст наших лунає 
Від всіх дітей вірних Вкраїнської землі. 
 
Блаженні Владики для Бога Ви жили 
І тисячі душ до Ісуса вели. 



Ви вчили як жити на цій сліз долині 
Й життям святим, ревним засвідчили. 

 
За дар превеликий католицьку віру 
За Бога і правди Його пресвяті 
Терпіли, страждали, по тюрмах, Сибірах, 
Але не зреклися, хоч смерть понесли. 
 
Ми не піддались всім земним тортурам 
І віру православну з намов не прийняли, 
А твердо стояли при вірі Христовій, 
Тому вінець слави в небі осягли. 
 
О, наші Блалаженні, до Вас ми заносим 
Молитви і просьби до неба свої. 
Вставляйтесь за нарід з якого Ви вийшли, 
Щоби не загинув в духовнім ярмі. 


