
Modlitwa nadania dziecku imienia, 

odmawiana ósmego dnia po urodzeniu 
 

 Niech będzie wiadomym, że ósmego dnia po narodzeniu położna przynosi dziecko do 
świątyni i staje przed bramą świątyni. 
 Kapłan: Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 
 Lektor: Amen. Trisagion. Najświętsza Trójco. Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Ojcze nasz. 
 Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo, i moc, i chwała, Ojca i Syna, i 
Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
 Także troparion dnia lub patrona świątyni. Kapłan natomiast znaczy znakiem krzyża 
czoło, usta i piersi dziecka, i odmawia modlitwę: 

Kapłan: Do Pana módlmy się. 
 Panie, Boże nasz, do Ciebie modlimy się i Ciebie prosimy, aby światłość 
Twego oblicza wywarła znamię na słudze Twoim N., i aby krzyż 
Jednorodzonego Twego Syna wywarł znamię w jego sercu i myślach, ażeby 
stronił od marności świata i od wszelkiej chytrej napaści wroga, a szedł za 
nakazami Twoimi. Spraw, Panie, aby święte Twoje imię przebywało w nim nie 
zaprzeczone, gdy o wskazanym czasie będzie się łączył ze świętym Twoim 
Kościołem poprzez sprawowanie budzących bojaźń Tajemnic Twego Chrystusa, 
by żył zgodnie z przykazaniami Twoimi i zachował nienaruszoną pieczęć oraz 
dostąpił szczęśliwości wybranych w królestwie Twoim, przez łaskę i przyjaźń 
do człowieka Jednorodzonego Twego Syna, wraz z którym jesteś błogosławiony 
wraz z Najświętszym i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen. 
 Bierze także dziecko na ręce, stoi przed bramą świątyni lub przed ikoną Najświętszej 
Bogurodzicy i czyni znak krzyża, mówiąc: 
 Raduj się, łaski pełna Bogurodzico Dziewico, z Ciebie bowiem zajaśniało 
Słońce sprawiedliwości, Chrystus, Bóg nasz, oświecając będących w 
ciemnościach. Wesel się i Ty, Starcze sprawiedliwy, któryś nosił na swych 
rękach wyzwoliciela dusz naszych, dającego nam zmartwychwstanie. 

Także rozesłanie. 
 Należy wiedzieć, że gdy dziecko jest słabe i chore, to nie należy czekać do ósmego 
dnia, ale chrzcić jak najszybciej, żeby nie umarło bez oczyszczenia. 
 


