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ІМШЫ І МАЛІТВЫ Ў РОЗНЫХ ПАТРЭБАХ 

ПАДЧАС ПАНДЭМІІ 

Гэтая Імша можа цэлебравацца паводле рубрык для Імшаў і малітваў у розных 

патрэбах, у любы дзень, акрамя ўрачыстасцяў, нядзель Адвэнту, Вялікага посту і 

Велікоднага перыяду, дзён актавы Пасхі, Успаміну ўсіх памерлых вернікаў, 

Папяльцовай серады і дзён Вялікага тыдня. 

 

АНТЫФОНА НА ЎВАХОД             Іс 53, 4 

Ён узяў на сябе цярпенні нашыя  

і панёс нашы хваробы. 
 

КАЛЕКТА 

Усемагутны вечны Божа, 

надзейная абарона ва ўсялякай небяспецы. 

Ты выслухоўваеш сваіх сыноў, якія з вераю моляцца ў нядолі. 

Просім Цябе: май ласку змілавацца над намі  

і даць вечны супакой памерлым;  

суцяшэнне тым, хто плача; 

здароўе – хворым; спакой – паміраючым; 

моцныя сілы тым, хто працуе дзеля выздараўлення хворых; 

духа мудрасці – уладам, якія намі кіруюць; 

а таксама духа добрай волі для ўсіх, 

каб мы ўсе змаглі праслаўляць Тваё святое імя. 

Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, 

Які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, 

Бог, праз усе вякі вечныя. 

 

МАЛІТВА НАД ДАРАМІ 

Пане, прымі дары, 

якія мы прыносім Табе ў сённяшняй небяспецы, 

і ўчыні, просім, каб праз Тваю ўсемагутную моц 

яны сталі крыніцай здароўя і спакою. 

Праз Хрыста, Пана нашага. 
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АНТЫФОНА НА КАМУНІЮ                Мц 11, 28 

Прыйдзіце да Мяне, усе спрацаваныя і абцяжараныя,  

і Я супакою вас, – кажа Пан. 

 

МАЛІТВА ПАСЛЯ КАМУНІІ 

Божа, мы атрымалі ад Цябе 

лекі вечнага жыцця. 

Просім Цябе, учыні, каб праз гэты сакрамэнт 

мы цешыліся паўнатой нябеснай дапамогі. 

Праз Хрыста, Пана нашага. 

 

МАЛІТВА НАД НАРОДАМ 

Божа, абаронца тых, хто на Цябе спадзяецца. 

Благаславі свой народ, уратуй, абарані і падрыхтуй Яго, 

каб, вольны ад грахоў і ў бяспецы ад ворага, 

ён заўжды трываў у Тваёй любові. 

Праз Хрыста, Пана нашага. 
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ЛІТУРГІЯ СЛОВА 

Чытаніі можна браць з Імшы ў розных патрэбах. 

 

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ               Пл 3, 17-26 

Добрым ёсць чаканне ў маўчанні ратунку ад Пана 

 

Чытанне кнігі Плачу. 

Пазбаўлена душа мая спакою, я забыў пра шчасце. Тады сказаў я: «Знікла 

мая сіла і маё спадзяванне на Пана».  

Успомні пра маю нядолю і блуканне – гэта палын і атрута. Няспынна 

памятае пра гэта мая душа і замірае ўва мне. Я згадваю пра гэта ў сваім 

сэрцы, таму маю надзею. Гэта ласка Пана, што мы не загінулі, бо 

бясконцая Яго міласэрнасць. Аднаўляецца кожную раніцу Твая вялікая 

вернасць. «Пан – мой лёс», – казала мая душа. Таму я спадзяюся на Яго. 

Пан добры да тых, хто Яго чакае, да душы, якая шукае Яго. Добрым ёсць 

чаканне ў маўчанні ратунку ад Пана.  

Гэта слова Божае. 
 

РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ       Пс 80 (79), 2ас і 3b. 5-7 (Р.: 4 b) 

Рэфрэн: Няхай заззяе Тваё аблічча, Пане, і мы будзем збаўлены. 

2. Пастыр Ізраэля, паслухай, * 

які сядзіш на херубімах, з’явіся. 

3. Абудзі сваю магутнасць * 

і прыйдзі нам на паратунак. 

Рэфрэн: 

5. Пане, Божа Магуццяў, † 

дакуль будзеш гневацца * 

насуперак малітве народу свайго?  

6. Ты накарміў іх хлебам плачу * 

і шчодра напаіў іх слязьмі. 

Рэфрэн: 

7. Ты ўчыніў нас спрэчкаю † 

для нашых суседзяў, * 

і нашыя ворагі насміхаюцца з нас. 

Рэфрэн: 
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Або: 

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ          Рым 8, 31b-39 

Ні смерць, ні жыццё не зможа адлучыць нас ад любові Божай 

 

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Рымлянаў. 

Браты: 

Калі Бог за нас, хто супраць нас? Той, які не пашкадаваў свайго Сына, але аддаў 

Яго за ўсіх нас, як жа не дасць нам разам з Ім таксама ўсяго? Хто будзе 

абвiнавачваць выбраных Богам? Ці ж Бог, які апраўдвае? Хто будзе асуджаць 

іх? Ці ж Хрыстус, які памёр, а нават больш за тое, уваскрос, знаходзіцца 

праваруч Бога і заступаецца за нас?  

Хто адлучыць нас ад любові Хрыста? Няшчасце ці прыгнёт, пераслед ці голад, 

галеча ці небяспека, ці меч? Як напісана: «За цябе забіваюць нас увесь дзень, 

лічаць нас авечкамі, прызначанымі на зарэз». Але над усім гэтым мы 

атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто палюбіў нас. Бо я перакананы, 

што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады, ні цяперашняе, ні будучае, ні сілы, 

ні вышыня, ні глыбіня, ні іншае якое стварэнне не зможа адлучыць нас ад 

любові Божай, якая ёсць у Хрысце Езусе, Пану нашым. 

Гэта слова Божае. 

 

РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ        Пс 122, 1-2а. 2bсd (Р.: 3a) 

Рэфрэн: Змілуйся над намі, змілуйся, о Пане.  

Або              (Р.: 2cd) 

Рэфрэн: Нашыя вочы звернуты да Пана, пакуль Ён не змілуецца над намі. 

1. Да Цябе ўзношу свае вочы, * 

які жывеш у нябёсах. 

2. Так, як вочы слугаў звернуты * 

на рукі іх гаспадароў. 

Рэфрэн: 

2. Як вочы служанкі – * 

на рукі яе гаспадыні, 

так нашыя вочы – да Пана, Бога нашага, * 

пакуль Ён не змілуецца над намі. 

Рэфрэн: 
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СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ         2 Кар 1, 3b-4а 

Благаслаўлёны Айцец міласэрнасці  

і Бог усякага суцяшэння,  

які суцяшае нас ва ўсякім смутку нашым. 

 

ЕВАНГЕЛЛЕ               Мк 4, 35-41 

Хто ж Ён такі, што і вецер, і мора слухаюцца Яго? 

 Чытанне святога Евангелля паводле Марка. 

У той дзень, калі настаў вечар, Езус сказаў сваім вучням: «Пераправімся на 

другі бераг». І, адпусціўшы людзей, яны забралі Яго з сабою, так як быў, у 

човен; таксама былі з Ім іншыя чаўны. І ўзнялася вялікая бура. Хвалі так 

залівалі човен, што ён ужо напаўняўся вадою. А Езус спаў на карме на ўзгалоўі. 

Пабудзілі Яго і сказалі Яму: «Настаўнік, не хвалюе Цябе, што мы гінем?» 

Устаўшы, Ён загадаў ветру і сказаў мору: «Змоўкні, супакойся!» Тады вецер 

сціх, і настала вялікая ціша. А ім сказаў: «Чаго вы такія баязлівыя? Яшчэ не 

маеце веры?» Яны напоўніліся вялікім страхам і гаварылі паміж сабой: «Хто ж 

Ён такі, што і вецер, і мора слухаюцца Яго?» 

Гэта слова Пана. 


