
A Prayer for Peace in Ukraine 

Heavenly Father, Your Son taught us 
“Blessed are the Peacemakers for they 
shall be called Children of God.”  In 
this time of great worry, we fervently 
pray that Your Holy Spirit sustain all 
the people of Ukraine to be vigilant 
and dedicated to peace and justice. 
Grant their leaders wisdom and 
prudence.   Yet, may they also have the 
strength and perseverance to defend 
their land from all adversity and 
foreign attacks.  Help us all to live 
according to your Divine Will. 

O God, our Father, in the days to come, 
we beseech you to comfort the 
suffering, heal the wounded, and 
accept the souls of the faithful departed 
into Your Heavenly Kingdom.  We ask 
also that the Most Holy Mother of God 
extend her blessed mantle of protection 
over our Ukraine.  Amen. 
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Молитва за мир в Україні 

Небесний Отче, Твій Син навчив нас: 
«Блаженні миротворці, 

бо вони дітьми Божими назвуться». 
У цей час великого занепокоєння 

ми гаряче молимося, щоб Твій Святий Дух 
підтримував усіх людей України 

бути пильними та відданими миру та 
справедливості. Даруй їхнім керівникам 

мудрість і розсудливість. 
Втім нехай у них також вистачить 

сил та наполегливості захистити свою 
землю від усіх напастей і чужоземних 
нападів. Допоможи нам усім жити 
за Твоєю Божественною Волею. 

Боже, Отче наш, у майбутні дні благаємо 
Тебе утішити стражденних, зцілити 
поранених і прийняти душі вірних, що 
відійшли в Твоє Небесне Царство. 
Просимо також, щоб Пресвята 

Богородиця поширила на нашу Україну 
Свій благословенний покров захисту. 

Амінь. 
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