
 
       The Synod of Bishops of Ukraine in their Kyivan-Halych Synodal gathering in the resort 
region of Briukhovychi, asked that the following petitions be added to the Divine Liturgy as 
appropriate…  
 

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. 

 
We also pray that the Lord God would send His Holy Spirit upon the whole Ukrainian 
nation and grant them the grace of perseverance in faith, hope and love amidst the 
present arduous trials; and grant peace and deliverance from all enemies that they 
would be able to give glory to our good and merciful God in truth and justice, Lord hear 
us and have mercy.        
 

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. 

 
We also pray for God’s care over all soldiers that perform their duty in defending their 
country – that the Lord God would bolster their courage and bravery and protect them 
from all visible and invisible enemies, Lord hear us and have mercy. 

 
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.  

 
We also pray for those that have suffered as a result of combat: for the wounded, the 
refugees; those that have lost loved ones, homes and property; for all those that live in 
the conflict areas – that the Lord would protect and heal them, and preserve them from 
all evil and grant them His grace – Lord, kindly hear us and have mercy. 

 
 


