
 

Zwykły początek, Królu Niebieski i pozostałe modlitwy. 
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 138: 

Panie, doświadczyłeś mnie i poznałeś, Ty znasz mój spoczynek i moje 
przebudzenie, Ty zrozumiałeś me myśli z daleka. Ścieżkę moją i los mój 
prześledziłeś, i wszystkie moje drogi przejrzałeś, że nie ma podstępu w moim 
języku. Oto, Panie, Ty wiesz wszystko, co było i będzie, Ty mnie ulepiłeś i 
położyłeś na mnie swą rękę. Przedziwna jest Twoja wiedza o mnie, przerasta 
mnie, nie mogę jej sprostać. Dokąd odejdę od Twego ducha i gdzież ucieknę 
sprzed Twego oblicza? Jeśli wstąpię na niebiosa, Ty tam jesteś, jeśli zstąpię do 
otchłani, jesteś w niej obecny. Choćbym wziął o świcie me skrzydła i 
zamieszkał za najdalszym morzem, nawet tam poprowadzi mnie Twoja ręka i 
przywiedzie mnie Twoja prawica. Rzekłem: Może ciemność mnie ogarnie? Lecz 
noc będzie światłem w mojej rozkoszy. Albowiem ciemność nie będzie ciemna 
dla Ciebie i noc zajaśnieje jak dzień, taka jest ciemność jak światło. Zaiste, Ty 
mi uformowałeś nerki, Panie, przygarnąłeś mnie z łona mej matki. Wyznawać 
Cię będę, Panie, bo dokonałeś potężnych cudów, przedziwne są Twoje dzieła, a 
moja dusza dobrze je poznała. Nie ukryją się przed Tobą moje kości, które 
stworzyłeś w ukryciu, i całe moje jestestwo w głębinach ziemi. Gdy byłem 
bezkształtny, oczy Twoje widziały, wszyscy będą zapisani w Twej księdze. Za 
dnia będą stworzeni i ani jeden z nimi. Dla mnie zaś wielce są zaszczyceni Twoi 
przyjaciele, Boże, wzmogło się bardzo ich panowanie. Policzę ich i okażą się 
liczniejsi niż ziarna piasku, powstałem ze snu i nadal jestem z Tobą. Obyś 
wytępił grzeszników, Boże, niech odstąpią ode mnie mężowie krwi. Skoro 
powiesz w myśli, na darmo zdobywać będą Twe miasta. Czyż tych, którzy Cię 
nienawidzą, Panie, i ja nie mam w nienawiści? Czyż miałem ustąpić przed 
Twymi wrogami? Pełnią nienawiści ich znienawidziłem, stali się moimi 
wrogami. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce, wypróbuj mnie i poznaj moje 
ścieżki, i zobacz, czy idę drogą nieprawą, poprowadź mnie drogą odwieczną. 

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

Alleluja. Alleluja. Alleluja. Chwała Tobie, Boże (trzy razy). 
Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Do Pana módlmy się. 
Panie Boże, noszony na cherubinach, który w ognistym wozie zabrałeś 



Eliasza na niebiosa, a przez Twoich aniołów przeniosłeś w powietrzu Habakuka 
i diakona Filipa, i na Zaśnięcie Twojej Matki zgromadziłeś apostołów, sam 
poświęć ten powietrzny statek i pobłogosław podróżujących w nim, zachowując 
ich od wszelkiego zła. Albowiem Ty jeden jesteś wszechmocny i Tobie chwałę 
oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Kapłan kropi samolot wodą święconą z zewnątrz i wewnątrz, mówiąc: 
Błogosławiony jest i poświęcany ten samolot łaską Najświętszego Ducha, 
pokropieniem tą wodą święconą, w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. 
 


