
 

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

Chór: Amen. 
 Lektor: Trisagion. Chwała, i teraz. Przenajświętsza Trójco. Panie, zmiłuj się 
(trzy razy). Chwała, i teraz. 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. 
 Diakon: W pokoju do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 O pokój z wysokości i zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się. 
 O pokój całego świata, stałość świętych Bożych Kościołów i zjednoczenie 
wszystkich, do Pana módlmy się. 
 Za tę świątynię i za tych, którzy z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą 
wchodzą do niej, do Pana módlmy się. 
 Za metropolitę naszego N. i za biskupa naszego N., za czcigodne 
kapłaństwo, w Chrystusie diakonię, za całe duchowieństwo i lud, do Pana 
módlmy się. 
 O zachowanie w opiece Bożej naszej ojczyzny, za jej władze i wojsko, do 
Pana módlmy się. 
 Za sługi Boże N. i N., o opiekę Bożą nad nimi i za ich wspólne życie, do 
Pana módlmy się. 
 Aby żyli w dobru i jednomyślności, 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: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia modlitwę: 

 Boże wieczny, który rzeczy rozdzielone łączysz w jedno i nakładasz im 
nierozerwalny związek miłości, który pobłogosławiłeś Izaaka i Rebekę oraz 
uczyniłeś ich dziedzicami Twojej obietnicy, sam również pobłogosław i te sługi 
Twoje N. i N., prowadząc ich w pełnieniu wszelkich dobrych czynów. 



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

Chór: Amen. 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Chór: I duchowi twemu. 
Diakon: Skłońcie wasze głowy przed Panem. 
Chór: Przed Tobą, Panie. 
Kapłan odmawia modlitwę: 

 Panie Boże nasz, który spośród narodów poślubiłeś Kościół, czystą 
Oblubienicę, pobłogosław i te zaręczyny oraz zjednocz i zachowaj te Twoje 
sługi w pokoju i jednomyślności. Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, 
cześć i pokłon, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. 

Chór: Amen. 
Następnie kapłan bierze obrączki i podaje najpierw złotą mężczyźnie, a następnie 

srebrną kobiecie. Mówi też do mężczyzny: 
 Zaręczany jest sługa Boży N. ze służebnicą Bożą N., w imię Ojca i Syna, i 
Świętego Ducha. Amen. 

Mówi także do kobiety: 
 Zaręczana jest służebnica Boża N. ze sługą Bożym N., w imię Ojca i 
Syna, i Świętego Ducha. Amen. 
 Kapłan mówi to trzykrotnie, czyniąc obrączką znak krzyża nad ich głowami, a 
następnie zakłada je na ich prawice. Świadek natomiast zamienia zaręczonym obrączki. 

Następnie diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia modlitwę: 

 Władco, Panie, Boże nasz, który wszystkich oszczędzasz i wszystkich 
masz w opiece, Ty, który znasz ludzkie tajemnice i wiesz wszystko o każdym 
człowieku, zmaż nasze grzechy i daruj nieprawości Twoim sługom, wzywając 
ich do pokuty, dając im odpuszczenie przewinień, oczyszczenie z grzechów, 
darowanie nieprawości świadomych i nieświadomych, Ty, który znasz słabości 
ludzkiej natury, Stworzycielu i Twórco, Ty, który przebaczyłeś nierządnicy 
Rahab i przyjąłeś pokutę celnika, nie pamiętaj nieświadomych naszych 
grzechów popełnionych od młodości. Jeżeli bowiem nieprawości będziesz 
pamiętał, Panie, Panie, któż się ostoi przed Tobą, lub też jakie ciało 
usprawiedliwi się przed Tobą? Ty bowiem jeden jesteś sprawiedliwy, 
bezgrzeszny, święty, wielce miłosierny, wielce łaskawy i litujesz się nad 
ludzkimi słabościami. Ty, Władco, który sprawiłeś, że połączyli się słudzy Twoi 
N. i N., złącz ich we wzajemnej miłości, daj im nawrócenie celnika, łzy 
nierządnicy, wyznanie łotra, aby przez pokutę z całego swego serca, w 
jednomyślności i pokoju spełniając Twoje przykazania, stali się godnymi 
niebieskiego Twego królestwa. Albowiem Ty jesteś budowniczym wszystkiego 



i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Chór: I duchowi twemu. 
Diakon: Głowy wasze skłońcie przed Panem. 
Chór: Przed Tobą, Panie. 
Kapłan odmawia modlitwę: 

 Panie Jezu Chryste, Słowo Boże, który wzniosłeś się na czcigodnym i 
życiodajnym krzyżu i rękopis naszych grzechów na nim podarłeś, i wyzwoliłeś 
nas z niewoli diabła, oczyść nieprawości Twoich sług, gdyż nie mogąc znieść 
znoju i ciężaru dnia oraz cielesnych pokus, zeszli się powtórnie we wspólnotę 
małżeńską, jak nakazałeś przez wybrane Twoje naczynie Apostoła Pawła, 
mówiąc ze względu na nas pokornych: Lepiej jest połączyć się w Panu, aniżeli 
płonąć. Sam, jako dobry i Przyjaciel człowieka, zmiłuj się, przebacz, oczyść, 
pozbaw mocy, zapomnij nasze długi, albowiem Ty nasze niemoce wziąłeś na 
ramiona. Nikt bowiem nie jest bezgrzeszny, nawet przez jeden dzień swego 
życia, i nikt też nie jest bez skazy, tylko Ty jeden nosisz bezgrzeszne ciało i 
darowałeś nam wieczną niecierpiętliwość. Albowiem Ty jesteś Bogiem, Bogiem 
pokutujących, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia modlitwę: 

 Święty Boże, który z prochu uczyniłeś człowieka, a z jego żebra 
utworzyłeś niewiastę dołączając mu ją do pomocy, bo tak się spodobało Twojej 
wielkości, żeby człowiek nie był samotny na ziemi. Przeto i teraz Ty sam, 
Władco, wyciągnij swą rękę ze świętego Twego przybytku i połącz sługę Twego 
N. i służebnicę Twoją N., ponieważ przez Ciebie żona łączy się z mężem. Połącz 
ich w jednomyślności, uwieńcz ich w jedno ciało, daj im owoc łona i pożytek z 
potomstwa. Albowiem Twoje jest panowanie i Twoje jest królestwo, i moc, i 
chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
 Następuje koronowanie oraz wszystkie pozostałe czynności przebiegają zgodnie z 
obrzędem koronowania i kończą się rozesłaniem. 
 


