
Inna modlitwa, odmawiana do Pana w czasie zarazy i głodu, 

autorstwa św. patriarchy Kallistosa 
 

Do Pana módlmy się. 
Panie Boże nasz, który całe widzialne stworzenie stwórczym Twoim 

nakazem z niebytu przywiodłeś do istnienia, a także człowieka stworzyłeś 
swoimi rękoma z niezwykłej Twojej łaskawości i najpierw wszystko, co 
potrzebne, przygotowałeś mu do jedzenia i picia, gdy jednak przekroczył 
przykazania pozbawiłeś go pokarmu nieśmiertelności i dałeś mu inne, 
trudniejsze miejsce przebywania ku jego pożytkowi, polecając ziemi wydawać 
plony na jego pokarm oraz różnorodnym niemym zwierzętom, i jednym z nich z 
samych nasion ziemi dając w potrzebie, a innym zaś inaczej, według Twojej 
mocy opatrznościowej, którą spoglądasz także na ryby morskie Twoją 
łaskawością, otwierasz Twoją dłoń i wszystko, co żyje, napełniasz 
błogosławieństwem, wspaniałe i cudowne znaki czyniąc w Starym i Nowym 
Przymierzu, usłysz mnie, grzesznego i niegodnego Twego sługę i jak niegdyś 
przez owego Józefa, noszącego obraz Jednorodzonego Twego Syna wszystkich 
Izraelczyków obficie wykarmiłeś, tak i teraz przez Jednorodzonego twego Syna, 
prawdziwego Boga naszego, daj nam pokarm i uspokojenie, zmień nasze 
bolesne położenie w czasie głodu i zarazy, wybawiając nas z czekających nas 
kłopotów i nieszczęść, aby wysławione zostało Twoje imię, Ojca niemającego 
początki, i Jednorodzonego Twego Syna, i Najświętszego, i Życiodajnego 
Twego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Inna modlitwa tegoż patriarchy Kallistosa 
Do Pana módlmy się. 
Boże cudów, który czynisz wielkie cuda, który dawny Izrael wyzwoliłeś 

przez Mojżesza z gorzkiej niewoli faraona, prawicą Twoją kierując Mojżeszem i 
nienaruszonych doprowadzając do Ziemi Obiecanej, i najpierw ptakami syciłeś 
licznych ludzi w bardzo suchej pustyni, a potem jak deszcz spuściłeś mannę na 
ziemię jak wodę z wiecznie bijącego źródła, który sprawiłeś, że kamień stał się 
źródłem bijących wód i wszystkich dręczonych przez pragnienie zaspokoiłeś 
przez wylaną wodę, tak i teraz nas napój zwykłą Twoją przyjaźnią do człowieka 
i łaską, daj nam wszystko potrzebne i konieczne ku służbie i naszemu 
pokarmowi, okaż i na nas wielkie Twoje cuda i nakarm nas do syta 
błogosławieństwem Twojej łaskawości, albowiem wszystko jest dla Ciebie 
możliwe i nie ma dla Ciebie nic niemożliwego. O, Panie Boże nasz, który w 
pustyni nakarmiłeś tłumy ludzi małymi chlebami, nakarm teraz i nas Twoją 
niewypowiedzianą łaską i nie odrzuć błagań nas grzesznych i niegodnych 
Twoich sług, aby wysławione zostało Twoje najświętsze imię, Ojca i Syna, i 
Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 
 


