
 

Kapłan dokonuje małego poświęcenia wody, po czym odmawia modlitwy: 

Do Pana módlmy się. 
Boże wieczny, który siedmiokrotnie rozpalony piec i płomień w Babilonie 

przemieniłeś w rosę, i wrzuconych w piec przez króla Nabuchodonozora 
świętych trzech młodzieńców, Ananiasza, Zachariasza i Misaela, w całości 
zachowałeś, sam pobłogosław także ten piec ze względu na Twoje wielkie 
miłosierdzie i pobłogosław dzieło rąk Twoich sług, i nawiedź go Twoją 
łaskawością, i umocnij z obfitości Twego miłosierdzia, dla modlitw przeczystej 
Władczyni naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Marii, mocą czcigodnego i 
życiodajnego krzyża, przez wstawiennictwo arcystrategów Michała i Gabriela 
oraz wszystkich mocy bezcielesnych, czcigodnego i sławnego Proroka, 
Poprzednika i Chrzciciela Jana, świętych, chwalebnych i godnych wszelkiej 
chwały apostołów, świętego męczennika kapłana Cypriana, świętego ojca 
naszego Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Miry Licyjskiej, i wszystkich 
świętych. Albowiem Ty jesteś błogosławiący i uświęcający wszystko, i Tobie 
chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. 

Druga modlitwa: 

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 piec, zachowaj go Twoją bojaźnią i zachowaj nienaruszonym 
przez przeciwności i Twoje błogosławieństwo z wysokości Twej siedziby ześlij 
im, i pobłogosław, i pomnóż dzieło ich rąk, abyśmy zawsze dziękczynnie sławili 
najświętsze imię Twoje, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. 

Mówi także 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 o miłosierdzie, życie, pokój, zdrowie, zbawienie, 

nawiedzenie, odpuszczenie grzechów sług Twoich N. N. i abyś pobłogosławił i 
pomnożył dzieła rąk budujących ten piec, modlimy się do Ciebie, wysłuchaj i 
zmiłuj się. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
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. 
Kropi piec i będących w domu wodą święconą. Rozesłanie. 

 


