
Le synode des évêques d'Ukraine demande que les pétitions suivantes soient 
faites lors de nos célébrations eucharistiques 
 

Ще молимось, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на ввесь 
український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії й любові серед 
теперішніх важких випробувань; дарував йому мир та визволив від усяких 
ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і 
милосердного Бога, - Господи, вислухай і помилуй. 

 
Nous prions également pour que le Seigneur Dieu envoie son Saint-Esprit sur toute la 
nation ukrainienne et lui accorde la grâce de la persévérance dans la foi, l'espérance et 
l'amour au milieu des dures épreuves actuelles ; qu'il accorde la paix et la délivrance de 
tous les ennemis afin qu'elle puisse rendre gloire à notre Dieu bon et miséricordieux 
dans la vérité et la justice, Seigneur, entends-nous et prends pitié.        
 

Ще молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов’язок 
захисту Вітчизни, - щоб Господь Бог зміцнював їхні відвагу й мужність та 
охороняв від ворогів видимих і невидимих, - Господи, вислухай і помилуй. 

 
Nous prions également pour que Dieu prenne soin de tous les soldats qui 
accomplissent leur devoir en défendant leur pays - que le Seigneur Dieu soutienne leur 
courage et leur bravoure et les protège de tous les ennemis visibles et invisibles, 
Seigneur, entends-nous et prends pitié.    
 

Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок бойових дій: за поранених, 
переселенців; тих, які втратили рідних, помешкання, майно; за всіх тих, які 
перебувають у зоні конфлікту, - щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, 
зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю, - Господи, вислухай 
і милостиво помилуй.  

 
Nous prions également pour ceux qui ont souffert des combats : les blessés, les 
réfugiés, ceux qui ont perdu des êtres chers, leur maison et leurs biens, tous ceux qui 
vivent dans les zones de conflit - afin que le Seigneur les protège et les guérisse, les 
préserve de tout mal et leur accorde sa grâce - Seigneur, écoute-nous et prends pitié. 
 


