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ДУХУ БОЖИЙ

1. Ду  -  ху Божий  - У - ті  -  ши - те-лю! Ві - ко -вічний   небесний 

2. Ми в жорстокій млі - єм     бо - ротьбі, Си - лу тратим    і па - да-

3. Ду  -  ху Божий! В душах знов па-лай; Хай озбро -їть Тво-я   нас 

Дух Святий

наш Друг! Вчуй, бла-ган-ня Тво - їх вірних слуг, Поміч нам   у    не-

єм     враз.    О,   прийди, повний ласки  до нас       І вог-нем зміц-ни

лю  -  бов:  Нес - ти світ - ло, де сльози  та  кров...  Осві - ща - ти  до-

Приспів:

долі       по-дай.

сили    сла - бі.

рогу в Твій край.

Вог-нем Ти   нас хрести в цей час. Духу Божий!

Ду-ху Божий! Славу й честь Тобі несем.Духу Божий!Духу Божий!

Ми   в    по  -  ко  - рі     Те   -  бе     ждем.


