
Modlitwy odmawiane ósmego dnia po chrzcie 
 

 Ósmego dnia znowu przynoszą dziecko do świątyni, aby je obmyć. Kapłan zdejmuje z 
niego pas i wierzchnie szaty, odmawiając te modlitwy: 

Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

 Ty, który dałeś słudze Twemu przez święty chrzest wybawienie z 
grzechów i żywot odrodzenia, sam, Władco, Przyjacielu człowieka, racz, by 
światłość Twego oblicza nieustannie jaśniała w jego sercu, szyszak jego wiary 
zachowaj niezdobyty przez wrogów, szatę nieśmiertelności, w którą został 
przyodziany, zachowaj nieskalaną i czystą, strzegąc w nim przez Twoją łaskę 
nienaruszoność pieczęci duchowej, i miłosierny bądź dla niego i dla nas według 
wielości dobrodziejstw Twoich. Albowiem błogosławione jest i pełne chwały 
najczcigodniejsze, i najwspanialsze imię Twoje, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Druga modlitwa. 

Kapłan: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

 Panie, Boże nasz, który w chrzcielnicy posyłasz chrzczonemu niebieskie 
oświecenie, który odrodziłeś sługę Twego nowooświeconego przez wodę i 
Ducha, i darowałeś mu odpuszczenie grzechów dobrowolnych i mimowolnych, 
połóż na nim władczą Twoją rękę i zachowaj go w mocy Twej dobroci, 
zachowaj nienaruszone jego zaślubiny i uczyń go godnym życia wiecznego i 
spodobania się Tobie. Albowiem Ty jesteś naszym uświęceniem i Tobie chwałę 
oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Chór: I duchowi twemu. 
Diakon: Skłońcie wasze głowy przed Panem. 
Chór: Przed Tobą, Panie. 

 Ten, który przyodziany został w Ciebie, Chrystusa i Boga naszego, wraz z 
nami przed Tobą skłonił swoją głowę. Zachowaj go jako rycerza 
niezwyciężonego w walce z na próżno napastującymi jego i nas mocami zła, i 
okaż nas wszystkich zwycięzcami godnymi Twojej niezniszczalnej korony. 
Albowiem Tobie przynależy miłosierdzie i zbawienie, i Tobie chwałę oddajemy 
z Ojcem Twoim, który nie ma początku, i Najświętszym i Dobrym, i 
Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan kropi dziecko wodą święconą, mówiąc: 

 Zostałeś usprawiedliwiony. Zostałeś oświecony. Zostałeś uświęcony. 
Zostałeś obmyty imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa i Duchem Boga 
naszego. 



 Kapłan bierze gąbkę umoczoną w wodzie i ociera jego twarz, głowę, piersi, i pozostałe 
części ciała, mówiąc: 
 Zostałeś ochrzczony. Zostałeś oświecony. Zostałeś bierzmowany. 
Zostałeś uświęcony. Zostałeś obmyty w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. 
Amen. 

Modlitwa postrzyżenia włosów. 
Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

 Władco, Panie, Boże nasz, który obrazem Twoim uczciłeś człowieka, 
uformowawszy go z duszy rozumnej i ciała, aby ciało służyło rozumnej duszy. 
Głowę jego umieściłeś najwyżej, a w niej wiele zmysłów wzajemnie 
niewalczących ze sobą. Włosami pokryłeś jego głowę, aby nie szkodziły mu 
zmiany pogody, i wszystkie jego członki właściwie rozmieściłeś, aby 
wszystkimi dziękczynienie składał Tobie, wspaniałemu Artyście. Sam, Władco, 
który poprzez wybrane Twe naczynie, Apostoła Pawła, nakazałeś nam czynić 
wszystko na Twoją chwałę, pobłogosław sługę Twego N., który przyszedł 
złożyć Tobie pierwsze włosy ostrzyżone ze swojej głowy, a wraz z nim 
pobłogosław jego ojca chrzestnego i pozwól im zawsze czerpać naukę z Twego 
Zakonu, i czynić to, co odpowiada Tobie. Albowiem jesteś Bogiem miłosiernym 
i Przyjacielem człowieka, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu 
Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Chór: I duchowi twemu. 
Diakon: Głowy wasze skłońcie przed Panem. 
Chór: Przed Tobą, Panie. 

Kapłan odmawia modlitwę: 
 Panie, Boże nasz, który ze spełnienia kąpieli odrodzenia w Twojej 
łaskawości oświeciłeś wierzących w Ciebie, pobłogosław to dziecko, aby 
zstąpiło na jego głowę Twoje błogosławieństwo. Jak pobłogosławiłeś poprzez 
proroka Samuela króla Dawida, tak i pobłogosław głowę sługi Twego N., ręką 
moją grzeszną, przychodząc do niego w Duchu Świętym. Niech osiągnie wiek 
sędziwy i siwizną starości odda Tobie chwałę, i ogląda dobra Jeruzalem przez 
wszystkie dni swego życia. Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, cześć i 
pokłon, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan podstrzyga jego włosy w formie krzyża, mówiąc: 

 Podstrzygany jest sługa Boży N., w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. 
Chór: Amen. 
Odmawia się także ektenię, wspominając w niej ojca chrzestnego i 

nowoochrzczonego: 
 Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, 
prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. 
 Jeszcze módlmy się o miłosierdzie, życie, pokój, zdrowie i zbawienie 



sługi Bożego, ojca chrzestnego N. i nowoochrzczonego N. 
 Albowiem jesteś Bogiem miłosiernym i Przyjacielem człowieka, i Tobie 
chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Jak zwykle bywa rozesłanie. 

 


