
 

Kapłan przychodzi do studni ze święconą wodą i kropidłem, i po zapaleniu trzech 

świec zakłada na siebie epitrachelion, okadza studnię naokoło i zwrócony ku wschodowi, 
zaczyna jak zwykle: 

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

Duchowni: 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 28: 

Oddajcie Panu synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie 
Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. Głos Pana 
ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu: Pan ponad wodami niezmierzonymi. 
Głos Pana pełen potęgi. Głos Pana pełen dostojeństwa. Głos Pana łamie cedry, 
Pan łamie cedry Libanu, sprawia, że Liban skacze niby cielec i Sirion niby 
młody bawół. Głos Pana rozsiewa ogniste strzały, głos Pana wstrząsa pustynią, 
Pan wstrząsa pustynią Kadesz. Głos Pana zgina dęby, ogołaca lasy, a w Jego 
pałacu wszyscy mówią: „Chwała”. Pan zasiadł nad potopem i Pan zasiada jako 
Król na wieki. Niech Pan da moc swemu ludowi, niech Pan pobłogosławi lud 
swój pokojem. 

Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan: Stwórco i Budowniczy wszystkiego, który na początku stworzyłeś 

niebo i ziemię, i wody, nad którymi unosił się Duch Boży, który swoim słowem 
zebrałeś pod niebiosami wody w jeden zbiornik, który wzbijasz źródła w 
dolinach i pośród gór przeprowadzasz wody gaszące pragnienie zwierząt 
polnych, który gorzkie wody za czasów Mojżesza na pustyni przez drzewo 
osłodziłeś, uderzyłeś kamień i popłynęły wody, i napoiłeś Twój spragniony lud, 
który przez Elizeusza Proroka solą uleczyłeś niezdrowe wody, Ty i teraz jako 
Dobry i Przyjaciel człowieka, pokornie prosimy Ciebie, wejrzyj na modły nas 
niegodnych sług Twoich, i ześlij błogosławieństwo niebieskie na tę wodę, 
będącą w tej studni, Boską Twoją mocą i potężną prawicą odpędzając od niej 
wszelką gorycz i słoność, i szkodliwość dla zdrowia, i pobłogosław, i uświęć ją, 
aby pijący ją i myjący się nią otrzymali zdrowie oraz odpędzenie wszelkich 
słabości, cierpień i chorób na chwałę Twoją, Jedynego w Trójcy wielbionego 
Boga. Albowiem Ty jesteś błogosławiący i uświęcający wszystko, i Tobie 



chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan bierze wodę święconą i wlewa ją trzykrotnie w formie krzyża do studni, 

mówiąc: 

Błogosławiona jest i poświęcana ta studnia i woda w niej będąca, łaską 
Świętego Ducha, wylaniem tej święconej wody, w imię Ojca i Syna, i Świętego 
Ducha. Amen. 

Zwykłe rozesłanie dnia. 

 
 


