
Modlitwa w czasie wichury i burzy morskiej 
 

 Do Pana módlmy się. 
Władco, Panie Boże nasz, który przez Twoje hipostatyczne i niemające 

początku Słowo, i przez Życiodajnego i mającego jedną cześć Twego Ducha 
wszystko z niebytu doprowadziłeś do istnienia, który położyłeś morzu piasek 
jako granicę, a górom i dolinom też ustawiłeś granice, który piędzią 
wymierzyłeś niebo i w garści trzymasz ziemię, który dałeś stworzeniu wymiary i 
zasady, granice i układ, a także widzialny i zmysłowy kształt, który dałeś 
przemiany czasów i przybywanie słońca, a żywioły w niewypowiedziany sposób 
trzymasz w Twojej dłoni, powstrzymujesz je i kierujesz nimi, sam, najłaskawszy 
Królu, zwykłą Twoją przyjaźń do człowieka i łaskawość znowu ku nam 
zastosuj, nawiedź Twoją ręką dzieła i nie zabieraj od nas Twojego miłosierdzia, 
i Twoich dobrodziejstw, ani też nie niszcz Twego przymierza, który nas na swój 
obraz stworzyłeś w niewypowiedziany sposób, który Jednorodzonego Twego 
Syna dałeś jako zbawienie za nas, a przez niewypowiedziane dotknięcie Ducha 
udzieliłeś nam swego Bóstwa, przebacz mnóstwo grzechów, błagamy, ogromem 
Twoich dobrodziejstw. Ty, który krzyżem i krwią Twego Syna obmyłeś grzech 
naszego rodzaju, podnieś Twoje stworzenie do naturalnego stanu i porządku, 
skażone przez naturę przeklętego ze względu na nieporządek natury oraz 
brzydotę naszego nieprawego i złego życia, okaż nam zwykłą ciszę tej wielkiej 
otchłani i rozpędź obecną burzę oraz poruszenie powietrza. Nakaż wiatrom, aby 
spokojnie wiały, zakaż falom morskim, wprawionym w ruch przez naturę 
wiatrów, aby ustał duch burzy i zamieniła się w ciszę, aby Twoje czyny i cuda 
znowu widzieli wypływający w morze na statkach i żeglujący po licznych 
wodach. Uspokój je, Przyjacielu człowieka, Władco, przez Twoją niezwykłą 
przyjaźń do człowieka, dla której Jednorodzony Twój Syn i Pan nasz Jezus 
Chrystus z Twojej woli i współdziałania Świętego Ducha zechciał stać się 
człowiekiem, żeglował z Twymi świętymi uczniami i apostołami, zakazał burzy 
wiatrów i nakazał uciszyć się morskim falom. Sam i teraz uspokój wszelki 
przeciwny wiatr i ukróć fale, ucisz burze, sprowadź spokojne czasy i wiatry, 
albowiem zawsze byłeś pomocnikiem Twoich sług i kierowałeś ich ku przystani 
zbawienia, a oni znają tylko Twoje imię i nie znają poza Tobą innego Boga, i 
wyglądają Twojej pomocy, dla modlitw i błagań błogosławionej Bogurodzicy, 
miłujących Boga apostołów i wszystkich świętych, łaskawością i dobrocią 
Jednorodzonego twego Syna, z którym jesteś błogosławiony z Najświętszym i 
Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 
 


