
 

Kapłan bierze cząstkę świętych Tajemnic, wkłada do kielicha i wlewa nieco wina, aby 
choremu można było udzielić komunii. I zaczyna: 

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

Trisagion. Ojcze nasz. Panie, zmiłuj się (dwanaście razy). 
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. 

Symbol Wiary: 
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i 

ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed 
wszystkimi wiekami. Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga 
prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, przez Którego 
wszystko się stało. Który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i 
wcielił się z Ducha Świętego, i Marii Dziewicy, i stał się człowiekiem. 
Ukrzyżowany zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczony i pogrzebany. I 
zmartwychwstał w trzeci dzień według Pisma. Który wstąpił na niebiosa, siedzi 
po prawicy Ojca. I znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, 
którego królestwa nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, 
który z Ojca jest wyłoniony, któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest 
pokłon i chwała, który mówił przez proroków. W jeden, święty, powszechny i 
apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję 
zmartwychwstania umarłych, i życia przyszłego wieku. Amen. 

Tropariony: 
Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika mistycznej Twojej 

Wieczerzy, gdyż nie zdradzę Twoim wrogom tajemnicy, ani też nie pocałuję 
Ciebie jak Judasz, lecz jak łotr wyznaję Ciebie: Wspomnij mnie, Panie, w 
królestwie Twoim. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko 
napełniasz, Skarbnico Dóbr i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść 
nas od wszelkiej zmazy i zbaw, o Dobry, dusze nasze. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Boga, który w Ciebie wcielił się, poznaliśmy, Bogurodzico Dziewico, 

módl się do Niego, aby zbawił dusze nasze. 
Panie, zmiłuj się (czterdzieści razy). 

Modlitwa pierwsza: 
Władco, Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, jedyny, który masz władzę 

odpuszczać grzechy, jako Dobry i Przyjaciel człowieka Bóg przebacz wszystkie 
świadome i nieświadome grzechy sługi Twego N., i pozwól mu bez osądzenia 
przyjąć najczystsze Twoje Tajemnice, nie ku męce ani ku dodatkowym 



grzechom, ale na oczyszczenie duszy i ciała, i zadatek Twego królestwa, gdyż 
pomocą jest i murem obronnym, i zakonem przeciwnym, i oczyszczeniem jego 
grzechów. Albowiem jesteś Bogiem miłosiernym, Przyjacielem człowieka, i 
Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 

Modlitwa druga: 
Wiem, Panie, że nie jestem godny, abyś wszedł pod dach mój, do domu 

mojej duszy, gdyż cała jest pusta i upadła, i nie ma w niej miejsca godnego, 
gdzieżby głowę złożyć. Ponieważ jednak chcesz być ze mną, mając nadzieję w 
Twojej szczodrobliwości, przychodzę do Ciebie. Rozkaż otworzyć bramę 
niegodnych mych ust, abym nasycił się Tobą Jedynym. Wejdź we mnie oraz 
oczyść mnie z wszelkiej nieczystości cielesnej i duchowej. Bądź mi 
pomocnikiem i obrońcą, i pozwól mi stać po Twojej prawicy, dla modlitw i 
błagań Najczystszej Władczyni naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Marii, i 
wszystkich świętych, których od wieków sobie upodobałeś. Albowiem 
błogosławiony jesteś na wieki. Amen. 

Modlitwa trzecia: 
Pan Bóg najmiłosierniejszy niech szczodrze obdarzy Ciebie łaską. Pan 

Jezus Chrystus niech spełni wszystkie Twoje prośby ku dobremu. Pan 
wszechmogący niech wybawi ciebie z wszelkich napaści. Pan niech ciebie 
nauczy. Pan niech ciebie zbawi. Pan niech ciebie obroni. Pan niech ciebie 
zachowa. Pan niech ciebie oczyści. Pan niech napełni ciebie radością duchową. 
Pan niech będzie obrońcą Twego ciała i duszy. Pan jako miłosierny i łaskawy 
Przyjaciel człowieka niech da tobie odpuszczenie grzechów. Pan Bóg Jezus 
Chrystus niech się zmiłuje nad tobą w dniu Sądu i niech błogosławi ciebie przez 
wszystkie dni twego życia. Albowiem Jemu przynależy wszelka chwała, cześć i 
pokłon z Przedwiecznym Jego Ojcem, i z Najświętszym, i Dobrym, i 
Życiodajnym Jego Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Jeśli chory jest wyspowiadany, to udziela mu komunii. Jeśli zaś nie jest 
wyspowiadany, to kapłan nakazuje obecnym wyjść i spowiada go bardzo dokładnie. Po 
spowiedzi kapłan odmawia modlitwę: 

Panie Boże, który Piotrowi i nierządnicy dla ich łez grzechy odpuściłeś, i 
celnika, który poznał swoje grzechy, usprawiedliwiłeś, przyjmij wyznanie sługi 
Twego N., i jeśli zgrzeszył Tobie, jako Dobry odpuść jego grzechy dobrowolne i 
mimowolne, popełnione słowem, uczynkiem lub myślą. Ty bowiem jeden masz 
władzę odpuszczania grzechów, będąc Bogiem miłosierdzia i szczodrobliwości, 
i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. Amen. 

Po komunii mówi: Pieśń Symeona. Trisagion. Ojcze nasz. Troparion dnia. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 

wieków. Amen. 
Teotokion: 

Panie, dla modlitw wszystkich świętych i Bogurodzicy, daj nam Twój 
pokój i zmiłuj się nad nami jako Jedyny szczodrobliwy. 

Panie, zmiłuj się (trzy raz). Pobłogosław. Rozesłanie dnia. 


