
 

Po poświęceniu wody kapłan mówi: 

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

Chór: Amen. Także Królu Niebieski. Trisagion. Ojcze nasz. 
Diakon mówi ektenię W pokoju do Pana módlmy się i po wezwaniu Za 

żeglujących, podróżujących dodaje się następujące prośby: 
Aby fundament i całe umocnienie tego mostu zostało pobłogosławione, a 

dobry początek pozwolił bez żadnych przeszkód zakończyć to dzieło na chwałę 
Twoją, do Pana módlmy się. 

Aby trudzący się pracownicy otrzymali pomoc we wszystkim, dzieło ich 
umocnienie i do zakończenia szybko mocą Twoją zostało doprowadzone, do 
Pana módlmy się. 

Aby most ten został umocniony błogosławieństwem z wysoka i otrzymał 
anioła stróża, aby niewidzialnie odpędzał wszelkie przeciwności wrogów 
widzialnych i niewidzialnych, do Pana módlmy się. 

Aby została mu dana i wszystkim chodzącym po nim łaska i umocnienie z 
wysoka przez działanie Najświętszego Ducha, do Pana módlmy się. 

O wybawienie nas od wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa, 
do Pana módlmy się. 

Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. 
Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą 

Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Marię ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, 
sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu 
oddajmy. 

Chór: Tobie, Panie. 
 Kapłan: Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, Ojcu 
i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Diakon: Bóg i Pan, i objawił się nam. Błogosławiony, który idzie w imię 

Pańskie. 
 Stichos 1: Wyznawajcie Pana, albowiem jest dobry, bo na wieki Jego 
miłosierdzie. 
 Stichos 2: Oblegający otoczyli mnie i w imię Pańskie sprzeciwiłem się im. 
 Stichos 3: Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła Pańskie. 

Stichos 4: Kamień, który odrzucili budowniczowie, ten stał się kamieniem 
węgielnym, jest on od Pana i jest przedziwny w oczach naszych. 

Troparion, ton 2: 



Stwórco i Twórco wszystkiego, Boże, dzieło rąk naszych szybko 
wzmocnij błogosławieństwem Twoim i most ten mocą Twoją umocnij, a 
przechodzących po nim wybaw ze wszelkiego zła, albowiem jesteś Jeden 
Mocny i Przyjaciel człowieka. 

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

Obrono chrześcijan nie do zawstydzenia, orędownictwo ku Stwórcy 
niezmienne, nie odrzuć głosów próśb grzesznych, ale pospiesz jako dobra na 
pomoc nam, wiernie wołającym: Zważ na modlitwę i pospiesz na błaganie, 
Bogurodzico, zawsze orędująca za czczącymi Ciebie. 

Także Psalm 50 – patrz s. . 

Do Pana módlmy się. 
Władco Boże Wszechwładny, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

który stworzyłeś niebo myślą swoją i ziemię założyłeś na jej fundamencie, 
Stwórco i Twórco wszystkich, wejrzyj na modlitwę nas, niegodnych sług, 
dzisiaj na tym miejscu modlących się do Ciebie, i ześlij błogosławieństwo 
Twoje niebieskie na fundament tego mostu, albowiem od Ciebie pochodzi 
wszelki dar dobry, wszelka moc i siła, i wszystko potrzebne ludziom, więc jak 
dawno temu stary Izrael przeprowadziłeś przez Morze Czerwone jak po suchym 
lądzie, i teraz wejrzyj miłosiernie na ten most i otocz go opieką, umocnij go 
niezachwianie, aby w pokoju, bez lęku i bez wahania przechodzili po nim ludzie 
i zwierzęta. Prosimy Cię, Panie Boże, otocz ten most i chroń go Twą Bożą 
Opatrznością, i mocną opieką. Daj mu anioła stróża, aby go chronił i wybawiał 
od wszelkich zakusów, i burzliwych fal, wybawiając most i chodzących po nim 
ludzi oraz zwierzęta od wszelkich złych zakusów złego, aby chodzący po nim 
opiewali i sławili Ciebie, najszczodrobliwszy Panie. Nie zapominaj o Twoim 
ludzie i zmiłuj się nad nami, daj nam wszystkim zdrowie i długie dni życia, 
pokój i spokój, domy nasze napełnij wszystkim potrzebnym do życia, obroń i 
ochroń ubogich oraz wędrowców, daj nam pomyślne wiatry, plony ziemi i we 
wszystkim pospiesz nam na zbawienie, błogosławiąc nasze wejścia i wyjścia, 
gdy chodzimy i przechodzimy przez ten most jak po ziemi, dla modlitw 
najczystszej Władczyni naszej Bogurodzicy, mocą czcigodnego i życiodajnego 
krzyża, opieką czcigodnych niebieskich mocy bezcielesnych, czcigodnego 
sławnego Proroka, Poprzednika i Chrzciciela Jana, świętych zwycięskich 
męczenników, świętego widzącego Boga proroka Mojżesza i wszystkich 
świętych. Albowiem Ty jesteś Mocą i umocnieniem naszym, i Tobie chwałę, i 
dziękczynienie oddajemy, z Jednorodzonym Twoim Synem, i z Najświętszym, i 
Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 



Amen. 
Diakon 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 do Pana Boga naszego, aby usłyszał głos modlitwy 

nas grzesznych i zmiłował się nad sługami swoimi N. N., i ochronił ich od 
wszelkiej troski, nieszczęść, gniewu i potrzeb, od wszelkie choroby duchowej i 
cielesnej, dając im zdrowie z długimi latami życia, wołajmy wszyscy: szybko 
wysłuchaj i miłosiernie zmiłuj się. 

Jeszcze modlimy się o zachowanie tego miasta (lub: tej wsi; lub: tego 
monasteru) i każdego miasta, i krainy, od głodu, zarazy, trzęsienia ziemi, 
potopu, ognia, miecza, napaści obcych plemion i walk bratobójczych, aby 
miłosierny i łaskawy Przyjaciel człowieka, Bóg nasz, odwrócił wszelki gniew na 
nas nadciągający i wybawił nas od należnego i sprawiedliwego osądzenia, i 
zmiłował się nad nami. 

Jeszcze módlmy się, aby Pan Bóg usłyszał głos modlitwy nas grzesznych 
i zmiłował się nad nami. 

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. 
Troparion, ton 1: 

Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwo 
prawowiernym w przeciwnościach daj i Twoje ochraniaj krzyżem Twym 
chrześcijan Twoich. 

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

Kontakion, ton 4: 

Wzniosłeś się dobrowolnie na krzyż, Twemu nowemu ludowi łaski Twoje 
daj, Chryste Boże, rozwesel mocą Twą wierny lud, zwycięstwo daj mu nad 
wrogami, albowiem mają jako pomoc Twój oręż pokoju, zwycięstwo 
niezwyciężone. 

Kapłan kropi most wodą święconą, mówiąc: 

Błogosławiony jest ten most pokropieniem tą wodą święconą, w imię 
Ojca i Syna, i Świętego Ducha. 



Chór: Amen. 
Rozesłanie. 

 


