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P Béni est notre Dieu, en tout 
temps maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles.  

C Amen. 
 

 Saint Dieu, Saint Fort, Saint 
Immortel, aie pitié de nous! (3 fois)  

Gloire au Père et au Fils et au Saint-
Esprit, et maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles. Amen. 
Trinité toute-sainte, aie pitié de nous. 
Seigneur, efface nos péchés. Maître, 
pardonne-nous nos iniquités. Saint 
visite-nous et guéris nos infirmités, 
pour la gloire de ton nom.  

Kyrie eleison (3 fois) 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-
Esprit, et maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles. Amen. 
Notre Père qui es aux cieux, que Ton 
Nom soit sanctifié, que Ton Règne 
arrive, que Ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd'hui notre pain substantiel, 
remets-nous nos dettes comme nous 
les remettons à nos débiteurs, et ne 
nous soumets pas à l'épreuve, mais 
délivre-nous du Malin.  

P Car à toi appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, Père et Fils et 
Saint- Esprit, maintenant et toujours 
et dans les siècles des siècles!  

L Amen. 

Avec les esprits des justes 
parvenus à leur ultime 
perfection, Dieu Sauveur, fais 
reposer l'âme de ton (ta, tes) 
serviteur (servante) (s), la (les) 
menant vers la bienheureuse vie 
près de toi, l'Ami des hommes.  

En ta béatitude, Seigneur, là où 
tous les Saints jouissent du 

repos, fais reposer aussi l'âme de 
ton (ta, tes) serviteur (servante) 
(s), car toi seul es immortel.  

Gloire ...  

Tu es Seigneur, le Dieu qui aux 
Enfers est descendu et qui a fait 
cesser la tristesse des captifs; 
toi-même, Sauveur, accorde 
également à l'âme de ton (ta, tes) 
serviteur (servante) (s) le repos.  

Et maintenant ... 
Ô seule toute-pure et seule 
Vierge immaculée qui sans 
semence mis au monde notre 
Dieu, intercède auprès de lui 
pour qu'Il sauve l'âme de ton (ta, 
tes) serviteur (servante) (s).  

P Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ton 
immense miséricorde, nous t'en 
prions, écoute et aie pitié.  

C Kyrie eleison (3 fois).  

D Nous prions encore pour le repos de 
l'âme du (de la, des) serviteur 
(servante) (s) de Dieu N. et pour que 
lui (leur) soient remises toutes ses 
(leurs) fautes, volontaires et 
involontaires.  

D Afin que le Seigneur notre Dieu 
établisse son (leur) âme là où les justes 
jouissent du repos.  

D Demandons au Christ, notre Roi 
immortel et notre Dieu, de lui (leur) 
accorder la miséricorde divine, le 
pardon de ses (leurs) fautes et le 
royaume des cieux.  

C Accorde, Seigneur.  

D Prions le Seigneur. 
C Kyrie eleison 
P Dieu des esprits et de toute chair, qui 
as triomphé de la mort et terrassé le  
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Diable pour donner la vie au 
monde, accorde, Seigneur, à 
l'âme de ton (ta, tes) serviteur 
(servante) (s) défunt (e) (s) N. le 
repos dans le séjour de la 
lumière, de la fraîcheur et de la 
paix, en un lieu d'où sont absents 
la peine, la tristesse et les 
gémissements; dans ta divine 
bonté et ton amour pour les 
hommes, pardonne-lui (-leur) 
toutes les fautes commises en 
parole, en pensée, en action. Car 
il n'est personne qui vive et ne 
pèche pas. toi seul, Seigneur, Tu 
es sans péché, ta justice est une 
justice éternelle et ta parole est 
vérité.  

Car Tu es la Résurrection, le repos et la 
vie de ton (ta, tes) serviteur (servante) 
(s) défunt (e) (s) N., ô Christ notre 
Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi 
qu'à ton Père éternel et à ton très-
saint, bon et vivifiant Esprit, 
maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles.  

C Amen.  

D Sagesse. 
P Très-sainte Mère de Dieu, sauve-
nous!  

L Toi plus vénérable que les 
Chérubins, et plus glorieuse 
incomparablement que les Séraphins, 
qui sans tache enfantas Dieu le Verbe, 
Toi véritablement la Mère de Dieu, 
nous t'exaltons!  

P Gloire à toi, ô Christ notre espérance, 
gloire à toi! 
L Gloire au Père et au Fils et au Saint-
Esprit, et maintenant et toujours et 
dans les  

siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison 
(3 fois ) 
Père, donne la bénédiction  

P Que celui qui est ressuscité des 
morts, le Christ notre vrai Dieu, par les 
prières de sa Mère toute-pure, des 
saints, glorieux et illustres Apôtres, de 
nos Pères saints et porteurs-de-Dieu et 
de tous les Saints, place dans les 
tabernacles des justes l'âme de son (sa, 
ses) serviteur (servante) (s) défunt (e) 
(s) N.; qu'Il la fasse reposer dans le 
sein d'Abraham, l'ajoute au nombre 
des Justes et ait pitié de nous, car Il est 
bon et ami des hommes.  

C Amen.  

Le prêtre se tenant près des portes 
saintes et ayant en mains la croix et 
l'encensoir, le diacre dit :  

D Accorde, Seigneur, le sommeil 
bienheureux, le repos éternel, à ton (ta, 
tes) serviteur (servante) (s) défunt (e) 
(s) N. et fais qu'il (elle) (s) jouisse(nt) 
de la mémoire éternelle.  

C Mémoire éternelle. (3 fois)  
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ЧИН ПАНАХИДИ 

  

Священик: Благословен Бог 
наш завжди, нині і повсякчас, і на 
віки віків.  

Люди: Амінь. 

Святий Боже, святий 
кріпкий, святий безсмертний, 
помилуй нас (3). 

Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові, і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. 
Амінь. 

Пресвята Тройце, помилуй нас; 
Господи, очисти гріхи наші; 
Владико, прости беззаконня наші; 
Святий, посіти і зціли немочі наші 
імени твого ради. 

Господи, помилуй (3). 

Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові, і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. 
Амінь. 

Отче наш, Ти, що єси на 
небесах, нехай святиться ім’я 
Твоє, нехай прийде царство 
Твоє, нехай буде воля твоя, як 
на небі, так і на землі. Хліб наш 
насущний дай нам днесь; і 
прости нам довги наші, як і ми 
прощаємо довжникам нашим; і 
не введи нас у спокусу, але 
ізбав нас від лукавого. 

Священик: Бо Твоє єсть 
царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, 
і Святого Духа, нині і повсякчас, і на 
віки віків. 

Люди: Амінь. 

  

Тропарі 

З духами праведних 
померлих * душу раба твого 
(раби Твоєї; душі рабів 
твоїх), Спасе, упокой,  і збережи 
їй(їх) у блаженній жизні * у 
Тебе, Чоловіколюбче. 

У твоїм місці спочинку, 
Господи, * де всі святі твої 
спочивають, * упокой і душу 
раба твого (раби Твоєї; душі рабів 
твоїх), * бо Ти єдиний 
Чоловіколюбець. 

Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові. 

Ти єси Бог, що до аду 
зійшов * і з уз розрішив 
закованих, * сам і душу раба 
твого (раби Твоєї; душі рабів 
твоїх) упокой. 

І нині, і повсякчас, і на 
віки віків. Амінь. 

Богородичний: Єдина чиста і 
непорочна Діво, * що Бога без 
сімени породила, * моли, щоб 
спаслася душа його (її; спаслися 
душі їх). 

  

Єктенія за померлих 

Диякон: Помилуй нас, Боже, по 
великій милості твоїй, молимось 
Тобі, вислухай і помилуй. 

Люди, на кожне 
прошення: Господи, помилуй (3) 

Ще молимось за упокій душі 
усопшого раба Божого (душі 
усопшої раби Божої; душ усопших 



OFFICE DE LA PETITE PANNYCHIDE 

 

 

рабів Божих) ім’я, і щоб проститися 
йому (їй, їм) всякому прогрішенню, 
вольному і невольному. 

Щоб Господь Бог оселив душу 
його (її; душі їх), де праведні 
спочивають. 

Милости божої, царства 
небесного і відпущення гріхів його 
(її, їх) у Христа, безсмертного царя і 
Бога нашого, просім. 

Люди: Подай, Господи. 

Господу помолімся. 

Люди: Господи, помилуй. 

Священик: Боже духів і всякої 
плоті, Ти смерть подолав, і диявола 
знищив, і життя світові Твоєму 
дарував. Сам, Господи, упокой душу 
усопшого раба твого (усопшої раби 
Твоєї; душі усопших рабів 
твоїх) ім‘я у місці світлому, у місці 
квітучому, у місці спокійному, 
звідки втекла болізнь, печаль і 
зітхання. Всяке прогрішення, 
вчинене ним (нию, ними) словом, 
або ділом, або помислом, як благий і 
чоловіколюбець Бог прости, бо 
немає чоловіка, що жив би, а не 
згрішив; Ти бо один без гріха, 
правда твоя – правда вовіки, і слово 
Твоє –істина. 

Бо Ти єси воскресення, і життя, 
і упокій усопшого раба твого 
(усопшої раби Твоєї, усопших рабів 
твоїх) ім’я, Христе Боже наш, і Тобі 
славу возсилаємо з безначальним 
твоїм Отцем і пресвятим, і благим, і 
животворящим твоїм Духом, нині і 
повсякчас, і на віки віків.  

Люди: Амінь. 

  

Відпуст 

Диякон: Премудрість. 

Люди: Чеснішу від 
херувимів і незрівнянно 
славнішу від серафимів, що без 
зотління Бога Слово породила, 
сущу Богородицю, Тебе 
величаємо. 

Священик: Слава Тобі, Христе 
Боже, уповання наше, слава Тобі. 

Люди: Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духові, і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. 
Амінь. Господи, 
помилуй (3). Благослови. 

Христос, істинний Бог наш, що 
живими і мертвими володіє, 
молитвами пречистої своєї Матері, 
святих славних і всехвальних 
апостолів, преподобних і 
богоносних отців наших і всіх 
святих, душу раба свого ім’я, що 
переставився від нас (раби 
своєї ім’я, що переставилася від нас; 
душі рабів своїх ім’я, 
що переставилися від нас), в оселях 
праведних оселить, на лоні Авраама 
упокоїть, і до праведних 
причислить, і нас помилує і спасе, 
як благий і чоловіколюбець. 

Люди: Амінь. 

У блаженнім успенні вічний 
упокій подай, Господи, 
приснопам’ятному рабові 
Твоєму (приснопам’ятній рабі твоїй, 
приснопам’ятним  рабам 
твоїм) ім’я, і сотвори йому (їй, їм) 
вічную пам’ять. 

Люди: Вічная пам’ять (3) 


