
МОЛИТВИ ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

*  Царице  моя  Преблагая,  Надіє  моя  Богородице!  Заступнице  сиріт  і 
подорожніх  Пристановище!  Скорботних  Радосте,  ображених  Покровитель
нице. Бачачи мою біду,  бачачи мою скорботу,  поможи мені як немічному, 
покермуй мною як подорожнім. Образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш. 
Бо не маю іншої помочі, окрім Тебе, ані іншої заступниці, ані благої утіши
тельниці,  лише Тебе, о, Богомати, що збереже й покриє мене по віки віків. 
Амінь.

Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, просвіти нас 
світлом Сина Твого. Алилуя, Алилуя, Алилуя.

* Під Твою милість припадаємо, Богородице Діво. Молитов наших в час 
журби не відкинь,  але  з  бід  визволяй нас,  єдина Чиста і  Благословенна. 
Пресвятая Богородице, спаси нас!

Всі святі,  моліте  Бога за нас!

* О  Пресвята  Владичице  Богородице!  Ти  вища  за  всіх  ангелів  і 
архангелів і за все творіння чесніша. Ти помічниця покривджених, зневірених 
надія, убогих заступниця, засмучених утіха, зголоднілих кормителька, нагих 
одіяння, недужих зцілення, грішних спасіння, всіх християн поміч і захист. О 
всемилостива Владичице, Діво Богородице, милістю Твоєю спаси й помилуй 
і  ризою  Твоєю  чесною  захисти  всіх  християн  православних.  І  ублагай, 
пречиста Владичице, Христа Бога нашого, щоб зміцнив Він нас силою Своєю 
з неба на невидимих і видимих ворогів наших. О всемилостива Владичице 
Богородице!  Піднеси  нас  із  безодні  гріховної  і  визволи  від  голоду,  мору, 
землетрусу й повені, вогню й меча, від нападу ворожого та міжусобиці, від 
наглої смерти, від повітря згубного, від пошести смертоносної та від усякого 
лиха. Подай, пречиста Владичице, мир і здоров'я рабам Твоїм (імена) і всім 
православним християнам, і просвіти їм на спасіння розум та очі сердечні, і 
сподоби нас, грішних рабів Твоїх, Царства Сина Твого, Христа Бога нашого. 
Бо  влада  Його  благословенна  й  препрославлена,  з  Безпочатковим  Його 
Отцем і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Його Духом нині, і повсякчас, і 
на віки віків. Амінь.

*  Богородице  Діво,  радуйся,  Благодатна  Маріє,  Господь  з  Тобою. 
Благословенна Ти в жонах і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила 
Спаса душ наших. (Ця молитва називається Архангельським привітанням 
і є одною з найважливіших молитов, її треба читати якнайчастіше. Вона  
народжує в душі благодатний мир, захищає людину покровом Богоматері.)

* Милосердя двері відкрий нам, Благословенна Богородице, щоб ми, на 
Тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися. Бо Ти 
єси спасіння роду християнського.

*  Усю  надію  мою  на  Тебе  покладаю,  Мати  Божа,  збережи  мене  під 
покровом Твоїм.



Молитва до Божої Матері
на честь Її чудотворної ікони

Вишгородська (Володимирська)
До кого вдамося, Владичице? До кого припадемо у скорботі нашій, 

якщо не до Тебе, Царице Небесна? Хто плач наш і зітхання прийме, якщо не 
Ти,  Пренепорочна,  Надіє  християн  і  Пристановище  нам,  грішним?  Хто 
перевершить Тебе у милості? Прихили слух Твій до нас, Владичице, Мати 
Бога нашого, і не відкинь тих, що потребують допомоги Твоєї: почуй стогін 
наш, підкріпи нас, грішних, врозуми і навчи, Царице Небесна, і не відступи 
від нас, рабів Твоїх, Владичице, за нарікання наше, але будь нам Матір'ю й 
Заступницею,  і  передай  нас  милостивому  покрову  Сина  Твого.  Влаштуй 
нашу долю, як Сама зволиш, і  приведи нас, грішних, до тихого й мирного 
життя, щоб, оплакуючи гріхи наші, ми возрадувалися з Тобою завжди, нині, і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь.

(Ця  чудотворна  ікона  –  велика  святиня  Київської  Русі,  одна  з  
найшанованіших  ікон  в  Україні.  Нею  благословляють  дітей,  з  нею 
вінчаються, до неї звертаються в усіх бідах і напастях.)

Волання до Богоматері
Про що молити Тебе, чого просити в Тебе? Адже Ти все бачиш і знаєш 

Сама,  подивися  мені  в  душу  і  дай  їй  те,  що  їй  потрібно.  Ти,  що  все 
перетерпіла,  все перемогла, –  все зрозумієш.  Ти,  що сповила Немовля у 
яслах і прийняла Його Своїми руками з Хреста, Ти одна знаєш усю висоту 
радости  і  весь  тягар  горя.  Ти,  що  отримала  в  усиновлення  весь  рід 
людський,  поглянь  на  мене  з  материнським  піклуванням.  Із  тенет  гріха 
приведи мене до Твого Сина. Я бачу сльозу, що зросила Твій лик. Це наді 
мною Ти пролила її, і нехай змиє вона сліди моїх провин. Ось я прийшов, я 
стою, я чекаю, що Ти відгукнешся, о Богомати, о Всехвальна, о Владичице! 
Нічого не прошу, тільки стою перед Тобою. Тільки серце моє, бідне людське 
серце, що знемогло в тузі  за праведністю, кидаю до Пречистих ніг  Твоїх, 
Владичице! Дай усім, хто кличе Тебе, досягти Тобою вічного дня і лицем до 
лиця поклонитися Тобі. 

*Заступнице християн усердная,  молитвенице до Творця надійная,  не 
відкинь моління грішників, але поспішися як Благая на поміч нам, що з вірою 
взиваємо до Тебе: поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо Ти 
заступаєшся завжди за тих, що шанують Тебе, Богородице.

*До Богородиці щиро нині удаймося ми, грішні і смиренні, і припадім у 
покаянні з  глибини душі  взиваючи: Владичице,  поможи, змилосердившись 
над нами, поспіши, бо гинемо від безлічі провин. Не відпусти рабів Твоїх без 
нічого, бо Тебе за єдину надію нашу маємо.

Ми, недостойні, не перестанемо ніколи славити сили Твоєї, Богородице, 
бо коли б Ти не обороняла молитвою, то хто визволив би нас від стількох 
бід? І хто б нас донині вільними зберіг? Не відступимо, Владичице, від Тебе, 
бо Ти завжди спасаєш рабів Твоїх від усякого лиха.


