
 

Należy odprawić Boską Liturgię i zapalić kandelę św. Tryfona lub św. Eustacjusza, 
bądź św. Juliana z Libii, albo ich obu. Po Liturgii bierze się olej z kandeli i wodę świętej 
Teofanii, i kropiąc pola lub winnice, kapłan odmawia te modlitwy: 

Do Pana módlmy się. 
Panie Boże nasz, który na początku dzieła stworzenia stworzyłeś niebo i 

ziemię, niebo zaś upiększyłeś wielkimi światłami, aby świeciły ziemi i dziwiły 
się w tym Tobie, Jedynym Stwórcy i Władcy Stworzeń. Ziemię upiększyłeś 
ziołami i trawami, i wielością rozlicznych roślin, wszędzie kwiaty rozsiałeś ku 
upiększeniu, pobłogosławiwszy wszystko. Sam i teraz, Władco, wejrzyj ze 
świętego Twego przybytku na te niwy, i pobłogosław je. Zachowaj je 
nieuszkodzone od wszelkich czarów i zaklinania, i wszelakiego zła, złego 
pustosłowia i zakusów złych ludzi, pozwól im przynosić owoce w czasie 
właściwym, napełnione Twoim błogosławieństwem, a wszelkie zwierzęta i 
gady, czerwie i muchy, śniedź, znojny wiatr i upał, i niewłaściwe wiatry, 
przynoszące szkodę, zabierz od nich. Albowiem uświęcone jest i wysławione 
czcigodne , i wspaniałe Twoje imię, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Zaklinania św. męczennika Tryfona 
Wymieniaj, kapłanie, jedynie nazwę tego stworzenia (lub tych stworzeń), które 

przynosi szkodzę polom lub winnicom. 
Zaklinam was, rozliczne zwierzęta, czernie, gąsienice, chrząszcze, 

szarańczę, myszy, szczury, krety i rozliczne rodzaje much, mszyc, moli, mrówek 
i owadów, os i stonóg, i rozliczne rodzaje stworzeń pełzających po ziemi i 
latających ptaków, przynoszących szkodę i straty polom, winnicom, sadom i 
ogrodom, zaklinam was przez Boga Ojca niemającego początku i 
Jednoistotnego z Synem bez początku i Duchem Jego Najświętszym, i 
Życiodajnym, Jednoistotnym Ojcu i Synowi. Zaklinam was przez wcielenie 
Jednorodzonego Syna Bożego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, i Jego życie na 
ziemi wśród ludzi, zbawczą Jego mękę, życiodajną Jego śmierć i 
zmartwychwstanie po trzech dniach, wstąpienia na niebiosa i całą Jego Bożą 
Opatrzność. Zaklinam was także przez świętych wielookich cherubinów, przez 
sześcioskrzydłych serafinów latających wokół tronu i wołających: Święty, 
Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Zaklinam was przez świętych aniołów, przez 
wszelkie moce, przez chiliady i miriady miriad aniołów, z bojaźnią wielką 
stojących przed chwałą Pańską, abyście nie szkodzili winnicy, polu, ani też 
ogrodowi, drzewom i roślinom sługi Bożego N., lecz odejdźcie stąd w góry 
przedziwne, na niepłodne drzewa, na których Bóg darował wam pokarm 
codzienny. Zaklinam was także przez czcigodne Ciało i Krew Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i Zbawiciela naszego, przez którego 
otrzymujemy zbawienie i wybawienie, za którego imię mamy umrzeć, abyście 
nie szkodzili ani polom, ani winnicom, ani ogrodom, ani wszelkim drzewom 



owocowym i nieowocowym. Nie uszkodźcie też liści ziół w granicach miejsca 
sługi Bożego N. Jeśli natomiast nie posłuchacie mnie i przekroczycie klątwę, 
którą was zaklinam, nie będziecie mieć sprawy ze mną, pokornym i małym 
Tryfonem, ale z Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, idącym sądzić żywych i 
umarłych. Przeto, jak wam powiedziałem, odejdźcie w góry przedziwne, na 
drzewa bezpłodne. Jeśli zaś nie posłuchacie mnie, proszę Przyjaciela człowieka, 
Boga, aby posłał anioła swego, mającego władzę nad stworzeniami, a żelazem i 
ołowiem zwiąże was i zabije, gdyż nie posłuchaliście klątw i modlitw moich, 
pokornego Tryfona. Pośle też przez moje modlitwy ptaki, aby was zjadły. 
Jeszcze zaklinam was przez wielkie imię, napisane na kamieniu i nie spóźni się, 
a wy roztopicie się jak wosk w obliczu ognia. Odejdźcie z naszych miejsc na 
miejsca, które wam wskazałem, bezdrożne i bezwodne, odejdźcie z miejsca i 
okolic sług Bożych, i moich, przyzywających na pomoc opiekę i zbawienie, aby 
w nich sławione było najświętsze imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha, a 
modlitwy pokornego Tryfona niech się spełnią, albowiem Bogu przynależy 
chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. 

Kapłan: Pokój wszystkim. 
Chór: I duchowi twemu. 
Kapłan: Głowy wasze skłońcie przed Panem. 
Chór: Przed Tobą, Panie. 
Kapłan: Władco, Panie Boże nasz, który cielesną swoją obecnością 

pobłogosławiłeś Betlejem i Getsemani, a kiedyś dom Jakuba, tak że został 
przemieniony na Izraela, który pobłogosławiłeś także dom Abedaryna i Dawida, 
sam pobłogosław i te niwy, i uczyń je błogosławionymi w obfitości plonów, dla 
modlitw przeczystej Władczyni naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Marii, 
mocą czcigodnego i życiodajnego krzyża, czcigodnego, sławnego Proroka, 
Poprzednika i Chrzciciela Jana, świętych sławnych i chwalebnych apostołów, 
świętych zwycięskich męczenników, świętych sławnych wielkich męczenników 
Tryfona, Eustachego i Juliana, świętego N., którego pamięć dzisiaj obchodzimy, 
i wszystkich świętych Twoich. Albowiem Ty błogosławisz i uświęcasz 
wszystko, i chwałę oddajemy Tobie z Ojcem Twoim niemającym początku, i z 
Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. 
 


