
 

Kapłan przychodzi do domu, który ma poświęcić, i najpierw dokonuje małego 
poświęcenia wody. Może też mieć wodę święconą ze sobą i olej w drugim naczyniu. Na 
każdej z czterech ścian domu winien być narysowany krzyż. 

Kapłan: Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 

Lektor: Królu Niebieski. Trisagion. Ojcze nasz. Panie, zmiłuj się (dwanaście 
razy). Chwała, i teraz. 

Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu. Przyjdźcie, pokłońmy 
się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i Boga. Przyjdźcie, pokłońmy 
się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i Boga naszego. 

Psalm 90 – patrz s. . 

Alleluja. Alleluja. Alleluja. Chwała Tobie, Boże (trzy razy). 
 Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Troparion, ton 8: 

Chryste, jak z Twoim wejściem zbawienie nadeszło dla domu Zacheusza, 
tak i teraz niech z wejściem Twych sług kapłanów również z nimi wejdą święci 
twoi aniołowie, pokój Twój daj temu domowi i miłosiernie pobłogosław go, 
zbawiając i oświecając wszystkich tych, którzy chcą w nim żyć. 

Kapłan staje zwrócony ku wschodowi przed stołem przykrytym obrusem, na którym 

leży Ewangeliarz i krzyż oraz stoją płonące świece, woda święcona i olej. 

Kapłan: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan: Panie Jezu Chryste, Boże nasz, który zechciałeś wejść pod dach 

celnika Zacheusza i dać jemu oraz jego domowi zbawienie, sam i teraz zechciej 
zachować tych, którzy pragną w tym domu zamieszkać i przez nas grzesznych 
modlą się do Ciebie i błagają, abyś zachował ich nieskalanymi od wszelkiego 
złego, błogosławiąc ich i to mieszkanie, i zachowując ich życie w czystości, 
dając im ku pożytkowi w obfitości wszelkie Twoje łaska i błogosławieństwo 
Twoje. Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, z 
Przedwiecznym Twoim Ojcem i z Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym 
Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Chór: I duchowi twemu. 
Kapłan: Głowy wasze skłońcie przed Panem. 



Chór: Przed Tobą, Panie. 
Kapłan: Władco Panie Boże nasz, który żyjesz na wysokościach i 

spoglądasz na niskości, który pobłogosławiłeś dom Labana wraz z wejściem 
Jakuba i dom Putyfara z przyjściem Józefa, dom Obeda z wniesieniem arki, a w 
dni przyjścia w ciele Chrystusa Boga naszego dałeś zbawienie domowi 
Zacheusza, sam pobłogosław i ten dom, i chcących w nim żyć otocz Twoją 
bojaźnią, zachowaj nienaruszonymi przez przeciwności i Twoje 
błogosławieństwo z wysokości Twej siedziby ześlij im, i pobłogosław, i pomnóż 
wszelkie dobra w tym domu. Albowiem Ty okazujesz miłosierdzie i zbawiasz 
nas, Boże nas, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan trzykrotnie błogosławi olej, mówiąc: 

W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. 
Odmawia też modlitwę: 

Panie Boże nasz, wejrzyj teraz miłosiernie na modlitwę moją, pokornego i 
niegodnego Twego sługi, i ześlij łaskę Najświętszego Twego Ducha na ten olej, 
i uświęć go, aby był ku uświęceniu tego miejsca i zbudowanego na nim domu, i 
na odpędzenie wszelkich przeciwnych mocy oraz zakusów szatańskich. 
Albowiem Ty błogosławisz i uświęcasz wszystko, Chryste Boże nasz, i Tobie 
chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan kropi wodą święconą ściany domu naokoło i wszystkie jego pomieszczenia, 

mówiąc: 

W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha, niech przez pokropienie tej wody 
święconej wszelkie diabelskie złe działanie przemieni się w ucieczkę. Amen. 

Następnie bierze olej i namaszcza nim ściany domu w tych miejscach, gdzie 

narysowano krzyż, w jego środku, poczynając od wschodniej ściany domu, następnie 

zachodnią, północną i południową, każdorazowo mówiąc: 

Błogosławiony jest ten dom przez namaszczenie tym świętym olejem, w 
imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. 

W tym czasie chór śpiewa sticherę, ton 5: 

Pobłogosław, Panie, dom ten i napełnij go Twymi ziemskimi dobrami, a 
tych, którzy pobożnie chcą w nim zamieszkać, zachowaj od wszelkiego złego i 
daruj im wszelką obfitość Twego błogosławieństwa niebiańskiego i ziemskiego, 
i jako Szczodrobliwy zmiłuj się, według wielkiego miłosierdzia Twego. 

Kapłan staje zwrócony ku wschodowi i mówi: Oto mądrość! Stańmy prosto! 
Wysłuchajmy świętą Ewangelię! Pokój wszystkim. 



Chór: I duchowi twemu. 
Kapłan: Czytanie świętej Ewangelii według Łukasza (perykopa 94; 29, 1-10) 

Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 
Kapłan: W owym czasie Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez to 

miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i 
bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z 
powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na 
sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus 
przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź 
prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w domu twoim”. Zeszedł więc z 
pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do 
grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, 
oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, 
zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się 
udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn 
Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. 

Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 
Psalm 100: 

Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę, chcę śpiewać Tobie, Panie. 
Kroczyć będę drogą nieskalaną: Kiedyż do mnie przybędziesz? Będę 
postępował według niewinności mego serca pośrodku mojego domu. Nie będę 
zwracał oczu ku sprawie niegodziwej, w nienawiści mam przestępstwa, nie 
przylgną do mnie. Serce przewrotne będzie ode mnie z daleka, tego, co złe, 
nawet znać nie chcę. Chcę zgładzić takiego, co skrycie uwłacza bliźniemu. Kto 
oczy ma pyszne i serce nadęte, tego nie zniosę. Oczy kieruję na wiernych w 
kraju, ażeby ze mną mieszkali. Ten, który chodzi drogą nieskalaną, będzie mi 
usługiwał. Nie będzie mieszkał w moim domu ten, kto podstęp knuje. Ten, który 
kłamstwa rozgłasza, nie ostoi się przed mymi oczami. Każdego dnia będę tępił 
wszystkich grzeszników ziemi, aby wypędzić z miasta Pana wszystkich 
złoczyńców. 

W tym czasie kapłan okadza cały dom, a następnie mówi ektenię: 

Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, 
błagamy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Jeszcze modlimy się, abyś zesłał swoje błogosławieństwo na ten dom i na 

sługę Twego N. (lub: służebnicę Twoją N.), i na wszystkich, którzy zamierzają w 
nim zamieszkać, i poślij im anioła Twego stróża, aby zachował i uchronił ich od 
wszelkiego złego, i kierował ku pełnieniu wszelkich dobrych czynów, i ku 



wypełnieniu świętych przykazań Chrystusa, aby zostali oni zachowani od głodu, 
zarazy, trzęsienia ziemi, potopu, ognia, miecza i napaści obcych ludów, od 
wszelkiej śmiertelnej rany, i dał im zdrowie oraz długie życie, otoczył ich 
opieką i we wszystkim wzbogacił, módlmy się wszyscy: Panie, usłysz nas i 
zmiłuj się. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Jeszcze módlmy się za wszystkich naszych braci i za wszystkich 

chrześcijan. 
Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Kapłan: Usłysz nas, Boże, Zbawicielu nasz, Nadziejo wszystkich krańców 

ziemi i pozostających daleko na morzu, i miłosierny, miłosierny bądź, Władco, 
dla naszych grzechów i zmiłuj się nad nami. Albowiem jesteś Bogiem 
miłosiernym, Przyjacielem człowieka, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, 
i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan czyni zwykłe rozesłanie i wygłasza właścicielowi domu życzenia długich lat 

życia. 
 


