
 

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

Chór: Amen. 
Lektor: Trisagion. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. 
Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i 

Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Lektor: Amen. 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 64 – patrz s. . 

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

Alleluja. Alleluja. Alleluja. Chwała Tobie, Boże (trzy razy). 
Diakon mówi ektenię: W pokoju do Pana módlmy się, po wezwaniu Za 

żeglujących, podróżujących, chorych, cierpiących, uwięzionych oraz o ich 
wybawienie, do Pana módlmy się, dodając następujące prośby: 

 Aby nie pamiętał nieprawości i niesprawiedliwości swego ludu i 
odwrócił od nas cały swój gniew, sprawiedliwie na nas skierowany i nie 
zamorzył nas głodem oraz pragnieniem, do Pana módlmy się. 

Aby we właściwym czasie miłosiernie posłał na ziemię i na swój lud 
sprzyjające wiatry i deszcze ku wydaniu plonów, do Pana módlmy się. 

Aby w gniewie swoim nie zgubił swego ludu i zwierząt, ale nakazał 
obłokom z góry spuścić deszcz i nawodnić ziemię dla wydania plonów, do Pana 
módlmy się. 

Aby nakazał ziemi wydać plony na radość i pokarm swemu ludowi, zioła 
na służbę ludziom i trawy dla zwierząt, do Pana módlmy się. 

Aby miłosiernie wejrzał na jęk, płacz, łzy i rzewne modlitwy starców, 
młodzieńców, dzieci i całego swego ludu, i nie zgubił nas przez głód ze względu 
na nasze grzechy, ale wyrwał śmierci nasze dusze i nakarmił nas w głodzie, do 
Pana módlmy się. 

Aby nasze modlitwy były przyjemne i jak niegdyś Eliasza wysłuchał i 
nas, dał deszcz i sprzyjające wiatry, i zmiłował się nad nami, do Pana módlmy 
się. 

Aby miłosiernie wysłuchał głos naszej modlitwy i wybawił nas od głodu, 
zarazy, trzęsienia ziemi, powodzi, ognia, gradu, miecza, napaści obcych 
plemion, walk bratobójczych i wszelkiej śmiercionośnej rany, do Pana módlmy 
się. 

O wybawienie nas z 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. 

Tropariony: 
Układ powietrza nakazem Twym zmieniając, Panie, daj ziemi dobry 

deszcz wraz ze sprzyjającymi wiatrami, aby przyniosła Twemu ludowi obfite 
plony i z Twojej łaskawości nasyciła wszystko, co żyje, dla modlitw 
Bogurodzicy i wszystkich Twoich świętych. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. Ton 6: 
Znamy Ciebie, Panie, jako wszystkich Stwórcę i Twórcę, i dawcę 

dobrodziejstw, do Ciebie przypadamy i gorliwie modlimy się: Oszczędź, 
Miłosierny, i przebacz nam jako dobry nasze nieprawości i wybaw swoje sługi z 
obecnego sprawiedliwego sądu, podając jako Dobry spragnionej ziemi owocne 
deszcze, jako jedyny wielce miłościwy. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ton 6: 
Orędowniczko chrześcijan niezawodna, Pośredniczko u Stwórcy 

wytrwała, nie gardź głosem błagania grzesznych, lecz pospiesz, jako Dobra, 
zawczasu nam na pomoc, ufnie wzywającym Ciebie. Pospiesz na nasze błagania 
i przybądź na wezwanie, orędując zawsze, Bogurodzico, za czczącymi Ciebie. 

Także Psalm 50 – patrz s. . 
Alleluja. Alleluja. Alleluja. Chwała Tobie, Boże (trzy razy). 
Kanon, którego akrostych brzmi: Daj deszcz spragnionej ziemi, Zbawco. 

Pieśń 1, hirmos: 
Przyjdźcie, ludzie, śpiewajmy pieśni Chrystusowi Bogu, który rozdzielił 

morze i przeprowadził lub wyprowadzony z niewoli egipskiej, albowiem 
wysławił się. 

Przyjmij, Zbawco, modlitwy z naszych niegodnych ust i ześlij z niebios 
ziemi obfite deszcze, jako Przyjaciel człowieka i wielce miłosierny. 



Oczyść teraz, Panie, nasze grzechy i odwróć gniew, który na nas, Zbawco, 
skierowałeś w sprawiedliwości, i daj z niebios deszcze ziemi. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Przyjdźcie, ludzie, zapłaczmy przed Bogiem wszystkich, rzewnie wołając: 

Przebacz, Przyjacielu człowieka, nasze grzechy i ześlij z niebios deszcze 
spragnionej ziemi. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Przez Ciebie poznaliśmy Światłość, Bogurodzico, przeto błagamy Ciebie i 

prosimy, nie przestawaj modlić się do Stwórcy i Syna Twego, aby posłał ziemi 
deszcze. 

Katabasja po każdej pieśni: 
Wybaw z nieszczęść Twoje sługi, Miłosierny, albowiem gorliwie do 

Ciebie przybiegamy, do miłosiernego Zbawcy, Władcy wszystkich, Pana Jezusa. 
Wybaw z nieszczęść Twoje sługi, najświętsza Bogurodzico, albowiem po 

Bogu wszyscy do Ciebie przybiegamy, jako do muru obronnego i orędowniczki. 
Pieśń 3, hirmos: 

Umocnij nas w Tobie, Panie, który drzewem zniszczyłeś grzech, i bojaźń 
Twoją włóż w serca nas, śpiewających Tobie. 

Panie, który trzymasz w dłoni całe stworzenie, usłysz jako Szczodrobliwy 
modlitwy Twych sług i ześlij wodę na całą ziemię. 

Dobry i łaskawy, mający otchłań miłosierdzia, nie odrzucaj naszych 
modlitw, ale ześlij nam umiarkowany deszcz. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Bogactwo, które nam dałeś, nierządnie roztrwoniliśmy, Panie, ale jako 

mający otchłań miłosierdzia, i jako łaskawy Ojciec, ulituj się i daj ziemi obfite 
deszcze. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Jako mająca, Czysta, odwagę wobec Przyjaciela człowieka, Twego Syna, 

ubłagaj Go, aby dał ziemi obfite deszcze przez Twoje wstawiennictwo. 
Pieśń 4, hirmos: 

Śpiewam Tobie, usłyszałem bowiem, Panie, uszyma i przeraziłem się, 
gdyż idziesz do mnie, szukając mnie zbłąkanego. Przeto Twoją wielką 
łaskawość ku mnie wysławię, wielce miłosierny. 

Wejrzyj na nas z góry, Dobry, którzy zgrzeszyliśmy, i daj, Panie, 
miłosierdzie Twoje po całej ziemi, i ześlij, modlimy się, obfite Twoje 
miłosierdzie, Przyjacielu człowieka. 

Spadł na nas grzeszników Twój gniew, Przyjacielu człowieka, zamknąłeś 
niebiosa, aby nie dały deszczów Twojej ziemi, przeto modlimy się do Ciebie, 
Twoi słudzy, abyś w Twoim gniewie, Słowo, nie karał nas. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Panie, który Twoim rozkazem możesz zmienić powietrze, daj nam obfity 

deszcz, aby przyniósł obfite owoce i nasycił wszystko, co żyje, Twoją łaską. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 



Ty, Matko, byłaś Bogurodzicą naszego Boga, przeto z wiarą błagamy 
Ciebie, Władczyni, abyś jako mająca odwagę modliła się do Niego za nasz 
wszystkich, aby zesłał wodę całej ziemi. 

Pieśń 5, hirmos: 
Dawco Światłości i Twórco wieków, Panie, w świetle Twoich nakazów 

kieruj nami, gdyż poza Tobą nie mamy innego Boga. 
Zbawco, dla modlitw mocy bezcielesnych zechciej łaskawie usłyszeć nas 

wszystkich, zawsze modlących się, i daj deszcz Twojej spragnionej ziemi, jako 
jedyny Przyjaciel człowieka. 

Dwunastu uczniów z męczennikami módlcie się za nas do Boga, aby 
wybawił nas z wszelkich nieszczęść, gniewu i kłopotów. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Bądź dla nas miłosiernym w czasie pokus, Panie, i wybaw nas z należnej 

kary, i poślij Twojej ziemi obfity deszcz. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Zaiste, wszyscy mieszkańcy ziemi mamy Ciebie za orędowniczkę przed 

Bogiem, przeto modlimy się: Opieką Twoją, Czysta, ratuj Twoje miasto przed 
wszelką niewolą. 

Pieśń 6, hirmos: 
Otchłań ogromna grzechów otoczyła mnie i wołałem do Ciebie, 

naśladując proroka: Wyprowadź mnie, Panie, ze zniszczenia. 
Módlcie się, mnóstwo męczenników, jako mający wielką odwagę przez 

Panem, daj teraz deszcz i obfite plony po całej ziemi. 
Modlimy się, abyś modlitwami Twoich uczniów, Panie, przebaczył i 

odrzucił nasze grzechy, odwróć od nas gniew i dał ziemi deszcz. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Modlimy się, Władco Panie, do Ciebie, jako do Przyjaciela człowieka, i z 

miłością wołamy: Oszczędź nas i daj deszcz spragnionej ziemi. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Nie przestawaj modlić się za nas, Twoje sługi, błagamy, Przeczysta 

Bogurodzico, do Twego Syna, aby dał pokój i wybawił z wszelkiego gniewu. 
Pieśń 7, hirmos: 

Złotemu cielcowi mądre dzieci nie złożyły pokłonu i same weszły w 
płomienie, zdemaskowały swych wrogów wśród płomienie zawoławszy i anioł 
skropił je wodą: usłyszana została modlitwa waszych ust. 

Wiedząc, Dobry, że rządzisz wszystkimi duszami, prosimy: Oszczędź, 
przebacz jako Dobry i Przyjaciel człowieka, i wybaw nas z obecnego 
sprawiedliwego osądzenia, i daj dobry deszcz spragnionej ziemi. 

Jak niegdyś wybawiłeś Manassesa pokutującego za miedzianego bożka, 
Zbawco, i uratowałeś ze śmiercionośnego upadku, Łaskawy, Szczodry, daj i 
nam Twoje łaski, i zachowaj nas od zarazy oraz trzęsienia ziemi. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 



Zmiłuj się teraz nad nami jako dobry i miłosierny, gdyż zgrzeszyliśmy, 
uprawialiśmy nieprawość i byliśmy nieprawi. Przeto z bojaźnią modlimy się do 
Ciebie: Nie karz nas Twoim gniewem, Przyjacielu człowieka, duchownych i 
ludzi, i ześlij ziemi wodę. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Mamy Ciebie, wszyscy ludzie, za przystań i oręż niezwyciężony, 

Bogurodzico, i modlimy się, Twoi słudzy, wybaw ze złości pogan Twoje 
miasto: od głodu, zarazy, trzęsienia ziemi i wszelkiego zniszczenia. 

Pieśń 8, hirmos: 
Bogu, który zstąpił do ognistego pieca do dzieci hebrajskich i płomień 

zamienił na rosę, śpiewajcie dzieła jako Panu i wywyższajcie na wszystkie 
wieki. 

Eliasz słowem deszcz zatrzymał dla ziemi i znowu słowem z niebios 
sprowadził, przeto modlimy się do Ciebie: Dla jego modlitw, Szczodry, ześlij 
ziemi deszcz z niebios. 

Z chórami bezcielesnych mocy, apostołów, proroków i męczenników, 
świętych soborów i wielu ascetów jako do Stwórcy wszystkich i Pana, do Ciebie 
modlimy się, abyś zbawił śpiewających Tobie. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Jak Jonasza z morza i zwierza jako Bóg wybawiłeś, a Daniela z jamy i 

zwierząt, Dobry, tak i teraz usłysz Twoje sługi i wybaw Twój lud z wszelkich 
nieszczęść. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Jezu, teraz błagamy Bogurodzicę, która Ciebie zrodziła, o modlitwy, 

otocz łaską i zbaw grzeszny lud, znowu do Ciebie przybiegający i 
wywyższający na wszystkie wieki. 

Pieśń 9, hirmos: 
Od Boga Bóg Słowo z niewypowiedzianą mądrością przyszedł odnowić 

Adama, który przez spożycie owocu popadł w zniszczalność, dla nas 
niewypowiedzianie wcielonego ze świętej Dziewicy, wierni, jednomyślnie w 
pieśniach wywyższajmy. 

Spragnionej ziemi, Szczodry, i nam proszącym o Twoją przyjaźń do 
człowieka, objaw się, dobry i miłosierny Władco, jako Bóg wszechmocny i daj 
nam jako Dobry obfite deszcze, i zbaw nasze dusze. 

Zmiłuj się, Miłościwy, nad dziełem Twojej ręki, przebacz nam jako 
Dobry, nie karz ludzi w Twoim gniewie, ale nakłoń Twoje ucho i zważ na nasze 
modlitwy, daj deszcz Twojej ziemi, Panie. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Wybaw od pogan, barbarzyńców i wszelkich nieprzyjaciół Twoje miasto i 

wszystkich ludzi, daj nam zbawienne i obfite deszcze, Szczodry, ku obfitości 
wszelkich plonów, Przyjacielu człowieka. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 



Ciebie obrazował piec chaldejski, Bogurodzico, chłodzący rosą dzieci 
weselące się pośród płomienia, teraz zaś i nas jak w piecu ognistym płonących 
ochłodź deszczem, Władczyni, i zbaw Twoje sługi Twymi modlitwami, Matko 
Boga, Przyjaciela człowieka. 

Następnie oba chóry schodzą się razem i śpiewają: 

Zaprawdę godne jest to, błogosławić Ciebie, Bogurodzico, zawsze 
błogosławioną i najczystszą i Matkę Boga naszego. 

Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od 
Serafinów, któraś bez zmiany zrodziła Boga Słowo, Ciebie, prawdziwą 
Bogurodzicę, wysławiamy. 

Lektor: Trisagion. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. 
Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i 

Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Chór: Amen. 

Tropariony, ton 6: 

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, żadnego bowiem 
usprawiedliwienia nie mając, tę oto modlitwę do Ciebie, jako Władcy, grzeszni 
zanosimy: Zmiłuj się nad nami. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
 Panie, zmiłuj się nad nami, w Tobie bowiem mamy nadzieję, nie bądź na 
nas bardzo zagniewany, nie pamiętaj też naszych nieprawości, ale wejrzyj i teraz 
na nas w Twojej łaskawości, i wybaw nas od wrogów naszych, Ty bowiem 
jesteś Bogiem naszym, a my ludem Twoim, wszyscy dziełem rąk Twoich, i 
imienia Twego wzywamy. 
 I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Bramy miłosierdzia otwórz nam, błogosławiona Bogurodzico, abyśmy 
ufając Tobie nie zginęli, ale przez Ciebie zostali wybawieni z niedoli, Ty jesteś 
bowiem zbawieniem rodu chrześcijańskiego. 

Następnie kapłan donośnie: Albowiem Święty jesteś, Boże nasz, i w świętym 
przybytku spoczywasz, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu 
Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj 
się nad nami (trzy razy). Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 

Po zakończeniu Trisagionu diakon mówi: Bądźmy uważni! 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Chór: I duchowi twemu. 
Diakon: Oto mądrość! Bądźmy uważni! Oto mądrość! 
Prokimenon, ton 4: Napój bruzdy ziemi* i pomnóż jej plony. 



Stichos: W jej kroplach rozweselą się siewcy. 
List świętego Jakuba Apostoła (perykopy 56 i 57; 5, 7-9; 17-18) 

Bracia, trwajcie więc cierpliwie aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka 
wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak 
i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już 
bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod 
sąd. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie 
padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów 
błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. 

Alleluja, ton 8: 
Stichos 1: Pobłogosław krąg roku łaską Twoją, Panie, i pola Twoje nasycą 

się tłuszczem. 
Stichos 2: Rozkwitnie czerwona pustynia i radością przepaszą się pagórki. 

Ewangelia według Mateusza (perykopa 75; 16, 1-3) 

Łukasza (perykopa 14; 4, 24-26) i Jana (perykopa 20; 6, 30-33) 

W owym czasie przystąpili do Jezusa faryzeusze i saduceusze, i 
wystawiając Go na próbę, prosili o pokazanie im znaku z nieba. Lecz On im 
odpowiedział: „Wieczorem mówicie: Będzie piękna pogoda, bo niebo się 
czerwieni, rano zaś: Dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione. Wygląd 
nieba umiecie poznawać, a znaków czasu nie możecie?” I dodał: „Zaprawdę 
powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. 
Zaprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy 
niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód 
panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do 
owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej”. Rzekli do Niego: „Jakiego więc dokonasz 
znaku, abyśmy go widzieli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli 
mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba”. Rzekł do 
nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z 
nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem 
chlebem Bożym jest te, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. 

Po Ewangelii diakon mówi ektenię: Zmiłuj się nad nami, Boże, według 
wielkiego miłosierdzia Twego, prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się, dodając do 
niej następujące prośby: 

Ty, który nie chcesz śmierci grzesznika, ale czekasz na jego nawrócenie i 
pokutę, wysłuchaj nas, modlących się do Ciebie. 

Ty, który sprowadzasz obłoki z krańców ziemi, rozkaż im, aby dały obfity 
deszcz, modlimy się. 

Ty, który przyzywasz wodę morską i rozlewasz ją po obliczu całej ziemi, 
ześlij błogosławieństwo Twoje na nas, modlących się do Ciebie. 



Ty, który odziewasz niebo obłokami i przygotowujesz deszcz dla ziemi, 
ześlij nam Twoje dobrodziejstwa, modlącym się do Ciebie. 

Ty, który dajesz trawę zwierzętom i zioła na służbę ludziom, zbaw ludzi i 
zwierzęta, modlimy się do Ciebie. 

Daj ziemi obfity deszcz i obłoki niosące pokój, zbaw wszystko, 
Przyjacielu człowieka, i nas, modlących się do Ciebie. 

Ześlij Twoje deszcze na potrzebujące i proszące o to miejsca, Przyjacielu 
człowieka, i nam, modlącym się do Ciebie. 

Szczodry i Miłościwy, daj łaskę i rozraduj nas, Przyjacielu człowieka, 
modlących się do Ciebie. 

Usłysz nas, Boże, albowiem łaskawe jest Twoje miłosierdzie, z Twojej 
łaskawości, modlących się do Ciebie. 

Kapłan: Albowiem jesteś Bogiem miłosiernym, Przyjacielem człowieka, i 
chwałę oddajemy Tobie, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Jeszcze módlmy się, aby to miasto i ta święta świątynia (lub: ten święty 

monaster), a także wszystkie miasta i krainy, zostały zachowane od głodu, 
zarazy, trzęsienia ziemi, powodzi, ognia, miecza, napaści obcych plemion i walk 
wewnętrznych, i aby miłosierny, przychylny i dobry nasz Bóg, Przyjaciel 
człowieka, odwrócił wszelki gniew nadciągający na nas, wybawił nas od 
należnej i sprawiedliwej swej kary i zesłał nam umiarkowany deszcz, i nasycił 
ziemię łaskawym deszczem, i zmiłował się nad nami, modlącymi się do Niego. 

Chór: Panie, zmiłuj się (czterdzieści razy). 
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. 

Modlitwy patriarchy konstantynopolitańskiego Kallistosa, odmawiane w czasie suszy: 

Modlitwa pierwsza: 

Do Pana módlmy się. 
Władco, Panie Boże nasz, który posłuchałeś Eliasza Tiszbitę ze względu 

na jego gorliwość względem Ciebie i nakazałeś powstrzymać się na jakiś czas 
deszczowi posyłanemu na ziemię, a potem znowu na jego modlitwę dałeś jej 
obfity deszcz, sam, Władco wszystkich, błagamy Twoje miłosierdzie, daj obfity 
deszcz Twemu dziedzictwu i przebacz wszystkie nasze grzechy, ześlij Twoje 



deszcze na żądające i proszące miejsca, rozwesel oblicze ziemi ze względu na 
Twój ubogi lud, dzieci, zwierzęta i wszystkich innych, którzy oczekują, że Ty 
dasz im pokarm w czasie właściwym. Albowiem Ty jesteś Bogiem naszym, 
Bogiem, który lituje się i zbawia, i chwałę oddajemy Tobie, Ojcu i Synowi, i 
Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa druga: 

Do Pana módlmy się. 
Panie Boże wszechwładny, który sprowadzasz obłoki z krańców ziemi, 

Ty błyskawice stworzyłeś ku deszczowi, wyprowadzasz wiatry z Twoich 
skarbnic, przyzywasz wodę morską i rozlewasz ją po obliczu całej ziemi, 
modlimy się do Ciebie i błagamy Ciebie, wyznając nasze grzechy, i prosimy 
Ciebie o obfite miłosierdzie: Nakaż obłokom, aby dały deszcz, otocz łaską 
wszystkich Twoich mieszkańców ziemi, zlituj się nad starcami i niemowlętami 
ssącymi piersi, nad Twymi sługami i nad służebnicami, nad synami i córkami, i 
nad wszystkimi zwierzętami ziemi, aby ziemia dała nam chleb na pokarm i 
trawę zwierzętom. Przyjmij modły wszystkich Twoich ludzi i nie odrzuć 
westchnień ubogich, ani też w Twojej zapalczywości nie karz nas, ani nie 
dotykaj nas Twoim gniewem, ani też nie niszcz głodem i pragnieniem Twego 
ludu, oczy bowiem wszystkich w Tobie mają nadzieję, że otrzymają od Ciebie 
pokarm w czasie właściwym. W Tobie bowiem mamy nadzieję i poza Tobą 
innego nie znamy, i od Ciebie oczekujemy obfitego miłosierdzia. Albowiem 
jesteś Bogiem dobrym, Przyjacielem człowieka, i chwałę oddajemy Tobie, Ojcu 
i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa trzecia: 

Panie Boże nasz, wiemy, że nie jesteśmy godni Twoich dobrodziejstw i 
nie jesteśmy godni podnieść nasze oczy, patrzeć na niebo, stać przed Tobą i 
mówić Tobie nasze prośby. Jakież bowiem dobro uczyniliśmy, abyśmy 
otrzymali spełnienie próśb? Ty bowiem z niezmierzonej Twojej dobroci z 
niebytu przywiodłeś nas do istnienia, uczciłeś nas Twoim obrazem i poddałeś 
nam całe stworzenie, a my, tak obdarowani z wysoka, zachowujemy się jak 
wrogowie i pogardzamy Twoimi, Dobroczyńco, przykazaniami, i życie naganne, 
i myśli skalane, i nieczystość zdobywamy, a nie szukamy Twojej miłości i jak 
zwierzęta wzajemnie jeden na drugiego napadamy, i ciała jeden drugiemu 
zjadamy żądzą posiadania oraz naszą niesprawiedliwą samowolą. Jakże więc 
mamy być godni przyjęcia Twoich dobrodziejstw? Ty bowiem jesteś 
sprawiedliwy, a my jesteśmy niesprawiedliwi, Ty kochasz, a my nienawidzimy, 
Ty jesteś łaskawy, a my niemiłosierni, Ty jesteś łaskawcą, a my drapieżcami. 
Jakąż więc mamy z Tobą wspólnotę i jak mamy zyskać Twoje dobra? 



Wyznajemy Twoją sprawiedliwość i poznajemy nasze osądzenie, głosimy 
Twoją łaskawość, będąc winnymi śmierci. Oto pod Twoją prawdziwą i 
wszystko trzymającą dłonią przebywamy, a możliwe jest dla Twojej 
wszechmocnej ręki, żeby zgubić nas w mgnieniu oka, gdyż ze względu na nasze 
zamiary i życie słusznie otrzymaliśmy karę, najsprawiedliwszy Sędzio. Nie 
jesteśmy godni, Władco, Przyjacielu człowieka, Twojej niezwyciężonej dobroci 
i niewypowiedzianej łaskawości. Mamy jednak odwagę pokładać nadzieję w 
niezbadanym Twoim miłosierdziu i nie pamiętającym zła łonie, i przystępujemy 
do Ciebie, Dobroczyńcy, nierozumni i niewdzięczni: nie wydawaj nas ze 
względu na nasze grzechy w ręce suszy, ani też ze względu na nasze 
nieprawości nie krusz nas węzami głodu, ale ze względu na Twoją łaskawość 
daj ziemi, którą nam przekazałeś i Twemu dziedzictwu, duży deszcz i napełnij 
wnętrze ziemi Twoimi życiodajnymi wodami. Oto bowiem przed nami ziemia 
jak matka mająca wyschłe piersi i jak owe piersi pozbawione mleka śmierć 
niosą niemowlęciu, tak i ziemia bruzdami swoimi pozbawionymi wilgoci 
sprawia więdnięcie źdźbła, i zniszczenie przynosi swoim plonom, a nam zgubę i 
śmierć, bowiem z suszy znój jak jakaś rozpalająca gorączka spala kiełkujące 
rośliny i głosi zgubę swoim owocom. Nawiedź ją z Twego miłosierdzia i 
napełnij powietrze obłokami niosącymi wodę, i obfitym Twoim deszczem zroś 
ziemię, ożyw jej rośliny, a przez najwłaściwsze wiatry uczyń płody obfite i 
dobre, pomnóż je z Twojej łaskawości, przez nie bowiem wyznaczyłeś 
możliwość podtrzymania życia cielesnego. Jeśli bowiem nie Ty obfitymi Tymi 
deszczami okażesz łaskawość, ziemia nasza nie wyda swego plonu. Ze względu 
na wielość Twoich dobrodziejstw usłysz modlitwę nas niegodnych Twoich sług. 
Albowiem Ty jesteś źródłem miłosierdzia i dawcą dobrodziejstw, i chwałę 
oddajemy Tobie z Przedwiecznym Twoim Ojcem, i z Najświętszym, i Dobrym, 
i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa czwarta: 

 Panie, Panie, który przez Twego proroka Eliasza rozwiązałeś suszę i przez 
deszcze nawilżyłeś oblicze ziemi, obfitością plonów nakarmiłeś Twój lud, sam i 
teraz, prosimy, z naturalnej Twojej łaskawości daj ziemi deszcze właściwe dla 
przynoszenia dobrych plonów, Ty bowiem skierowałeś wody na ich miejsca i 
pokrytą przez nie ziemię uczyniłeś widoczną. Ty nakazałeś jej wydać rozliczne 
plony ku naszemu nasyceniu się. Ty ze względu na grzech ludzi za czasów 
Noego otworzyłeś źródła otchłani i otworzyłeś otchłanie niebieskie, i 
nawodniłeś oblicze ziemi ku zniszczeniu wszelkiego ciała. Ty wodami 
pokrywasz Twoje góry. Ty wznosisz obłoki i nakazujesz im spuszczać krople 
deszczu. Ty wyprowadzasz wodę morską i rozlewasz ją po obliczu ziemi. Ty 



wyznaczyłeś deszcze i Ty je powstrzymujesz, napełniasz rzeki wodą i zraszają 
ziemię, i napełniają jej bruzdy ku pomnożeniu jej pięknych plonów. Ty 
rozdzieliłeś morze i rzekę uczyniłeś do przebycia, i wodę wytoczyłeś z 
kamienia, Ty gorzką wodę zamieniłeś w słodycz, zna natury wody swojego 
Stwórcę, zna swojego Władcę, nie pełni tylko swojej woli. Jeśli ujrzy Ciebie, 
Władco, gniewającego się na nas, to niezmiernie poruszone, zgubę zgotuje, lub 
też powstrzymywane suszę nam przyniesie i ogniste powietrze, i zwiędną 
rośliny ziemskie, a my wpadniemy w ręce nędzy. A jeśli widzi Ciebie, 
Przyjaciela człowieka, Boga, łaskawym i miłosiernym, deszcze przygotowuje i 
zsyła na ziemię obłoki, i powietrze bywa przyjemne, i ziemia usłyszawszy Twój 
rozkaz wydaje z siebie plony obfite. Ciebie przeto, Stwórcę i Twórcę wszystkich 
błagamy, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Wspomnij, 
że jesteśmy dziełem Twych rąk, że Ty nas stworzyłeś, usłysz pisk ptaków, jęki 
zwierząt, płacz dzieci, wołanie młodzieńców, nieszczęście starych, ubóstwo 
sierot, samotność wdów, niedostatek ubogich i całego Twego ludu błagalny 
głos, i nawiedź ziemię, napój ją obfitymi deszczami, albowiem pozbawiona 
wilgoci swoim roślinom niesie więdnięcie, a ludziom i zwierzętom szykuje 
zagładę. Ty, który niegdyś przez wodę sprowadziłeś zgubę, wspomniałeś na 
Noego pływającego w arce po owych bezmiernych wodach. Wspomniałeś jego i 
ptaki, i bydło, i zwierzęta, i pełzających, i sprowadziłeś wiatr na ziemię, i ustała 
woda. Noego zaś i z nim zwierzęta jako nasienia zachowałeś do istnienia w 
drugim świecie. Teraz więc wspomnij suchość trzymającą powietrze, grożącą 
głodem i śmiercią, ze względu na lud w Tobie mający nadzieję. Wspomnij także 
ptaki, wspomnij także bydło, i sprowadź ducha rosy, aby skończyła się susza, a 
nasiona ziemi niech wyrosną na podtrzymanie życia ludzi i zwierząt, na nowo 
uczyń je godnymi Twojej Opatrzności. Ty bowiem sprawiasz wyrastanie trawy 
dla zwierząt, ziół na służbę ludziom, i Ty wyprowadzasz z ziemi chleb i 
wytaczasz wino, a oliwą namaszczasz oblicza ludzi, Ty dajesz im w obfitości 
pokarm, aby w radości serca wysławiali Twoją łaskawość, Ojca i Syna, i 
Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa piąta: 

 Władco Panie Jezu Chryste, Boże nasz, który głosem swoim wszystko 
wyprowadziłeś z niebytu, proch wziąłeś z ziemi i stworzyłeś człowieka, 
uczciwszy go duszą rozumną i Twoim obrazem, i rzekłeś: Rośnijcie i mnóżcie 
się, i napełniajcie ziemię. Ty, który dajesz pokarm zwierzętom i pisklętom 
kruka, który w swoim wielkim i zbawczym przyjściu w ciele najpierw 
siedmioma, a potem pięcioma chlebami nasyciłeś tysiące, sam, najłaskawszy 
Władco, i ten Twój lud, przyzywający najświętsze Twoje imię, nakarm obficie 



Twoją wszechmocną i szczodrą prawicą. Wejrzyj, Panie, na Twój ubogi lud, 
otwórz Twoją rękę i nasyć wszelko, co żyje, otocz nas wszystkich swoją 
łaskawością. Ty bowiem, Władco, Przyjacielu człowieka, jeden jesteś Ojcem 
nas wszystkich i ku Tobie jedynemu podnosimy oczy, jak karmione dziecko na 
swoją matkę. To Ty powiedziałeś, najłaskawszy Władco: Proście, a będzie wam 
dane, szukajcie, a znajdziecie. Daj więc teraz proszącym, Władco, wraz z 
pokarmem duchowym także pokarm potrzebny ciału i nakarm spragniony Twój 
lud, daj deszcze we właściwym czasie i odpowiednie wiatry, obfitość 
przeróżnych plonów daj ziemi, nawiedź pozostających w niemocy i zgubie, 
gorączce i różnych słabościach. Wybaw, Panie, to miasto przyzywające Twoje 
imię i każde miasto, i krainę, od głodu, zarazy, trzęsienia ziemi, powodzi, ognia, 
miecza i zabójstw, daj nam Twoje miłosierdzie, łaską niemającego początku i 
jednoistotnego Twojego Ojca, i Najświętszego i jednej czci Twojego Ducha, dla 
modlitw błogosławionej Bogurodzicy, chwalebnych Twoich apostołów i 
wszystkich Twoich świętych. Amen. 

Modlitwa szósta: 

 Panie Jezu Chryste, Boże nasz, który dla naszego zbawienia zechciałeś 
nosić ciało, aby cudownie wysławić rozumną naturę z niewypowiedzianej 
Twojej łaskawości i łaski, który obiecałeś przebaczyć grzechy w prawdziwym 
poznaniu nawracającym się z głębi grzechu, gdy zawoła do Ciebie jak sługa i 
prawdziwie spełni Twoje przykazania, wtedy i oni z odwagą będą mogli mieć 
Ciebie, Boga miłosiernego i łaskawego. Przeto teraz zabierz wszystkie nasze 
nieprawości, nakłoń ku nam Twoje ucho i usłysz nas, pokornych i grzesznych, 
jak kiedyś usłyszałeś Eliasza z Tiszbe, jak jednym słowem związałeś niebo ku 
nauczeniu owego niepokornego ludu. A potem użyłeś znowu swojej zwykłej 
przyjaźni do człowieka i nakazałeś obłokom, aby całą ziemię obficie napoiły 
wodą, przeto i teraz znowu modlitwami tego Twego wybrańca, i gorącymi 
modlitwami, zabierz nasze nieprawości i grzechy, przyjmij nasze modlitwy i 
usłysz nas, w tej godzinie gorąco modlących się do Ciebie, i rozwiąż suszę tej 
ziemi dla wyznania i wołania Twego ludu, i ześlij na nią dobry deszcz, aby 
nasyciła się wodą i wydała plony w czasie właściwym nam na pokarm, a także 
niemym zwierzętom. O, Panie Boże nasz, usłysz nas grzesznych i niegodnych 
Twoich sług, nie pogardzaj naszymi modlitwami, ani też niech nasze 
nieprawości nie zwyciężą Twego miłosierdzia, ale nakłoń, Panie, Twoje ucho i 
usłysz nas. Zobacz naszą skruchę i zmiłuj się, zobacz ze świętego Twego 
przybytku, zobacz jęki ubogich, zobacz maleńkie niemowlęta, wyniszczone 
przez pragnienie, zobacz łagodnych dzieci rozdrażnienie, zobacz łona matczyne, 
zobacz wyschłe piersi po zmarłych niemowlęta, zobacz starców i młodzieńców, 



jakby wydanych skowanymi w ręce nieprawych. Zabierz więc nasze grzechy, 
popełnione świadomie lub nieświadomie, w umyśle i w myślach, i nie odrzucaj 
nas do końca, bowiem nie tylko jednej wody jesteśmy spragnieni, ale i innych 
dóbr, z powodu naszych grzechów. Patrzymy ku Tobie, aby, aby spadł na nas 
obfity deszcz i abyś powstrzymał Twój sprawiedliwy gniew, który spadł na nas 
ze względu na nasze zniewolenie. O te dwie rzeczy prosimy i modlimy się do 
Ciebie, Przyjacielu człowieka, aby nasze potoki i wsie napełniły się wodą, i 
nasze duchowe niwy zostały nasycone i napełnione Twoją łaskawością, a potoki 
czyli serca nasze weselem i niewypowiedzianą radością i upojone radowaniem 
się, i odsuń należące się nam nieznośne dążenie bezbożnych Hagarian. 
Albowiem Ty jesteś wyzwolicielem naszych dusz i ciał, i Tobie chwałę 
oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Modlitwa siódma: 

Do Pana módlmy się. 
Łaskawy Przyjacielu człowieka, Panie, który stworzenie jednym słowem 

uczyniłeś i z niego stworzyłeś człowieka, następnie zaś z niewypowiedzianej 
przyjaźni do człowieka upadłego i niewolnika grzechu przyjąłeś i uświęciłeś, 
aby nie zginęło do końca dzieło Twoich rąk, dałeś mu Twoje przykazania, ku 
pamięci o Twoim przyjściu i Twoich nakazach, i Boskiego wcielenia. Trudziłeś 
się i podejmowałeś wysiłki, pragnąłeś i byłeś głodnym, spełniwszy ze względu 
na nas wszystko, co ludzkie dobre, wyszedłeś z łodzi i chodziłeś po morzu, fale 
ogromne i okrutne wiatry obuzdałeś i wszystko przecierpiałeś aż do krzyża i 
śmierci. Ty, który cierpiałeś i zakosztowałeś śmierci, pomóż nam słabym. Sam 
teraz, Królu Święty, który naszą niemoc przyjąłeś z przyjaźni do człowieka, 
zmiłuj się nad nami bardzo udręczonymi i wyniszczonymi przez potrzeby, daj 
nam Twoją łaskawość, napój naszą ziemię czystą wodą, ku wydaniu plonów daj 
jej pożyteczne wiatry. Jak niegdyś Twoich uczniów tonących uratowałeś od 
morza i strasznych wiatrów, tak i teraz wybaw nas z nieszczęścia, w którym się 
znaleźliśmy, powstrzymaj szalejące morze, ukróć szkodliwe wiatry Twoim 
Boskim rozkazem, daj nam ciszę i wolność od zmartwień. O, Panie Jezu 
Chryste, Boże nasz, zobacz i wejrzyj ze świętego Twego przybytku na tę 
winnicę i nawiedź ją, zasadzoną przez Twoją prawicę, i daj Ducha prawego ku 
przemienieniu atakujących nas klęsk, dla modlitw Twojej Matki, która Ciebie 
zrodziła, i wszystkich Twoich świętych. Amen. 

Zwykłe rozesłanie. 
 


