
 

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

Lektor: Amen. Królu Niebieski. Trisagion. Ojcze nasz. 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 33 – 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 zesłano na to dziecko ducha mądrości i rozumu, i otwarto umysł i 
usta oraz oświecono jego serce ku przyjęciu dobrych treści nauki, do Pana 
módlmy się. 

Aby włożono w jego serce początki mądrości i bojaźni Bożej, i przez to 
odpędzono od jego serca burzliwość młodości oraz oświecono jego rozum, aby 
odchodził od zła i czynił dobro, do Pana módlmy się. 

Aby otworzono jego rozum celem przyjęcia, zrozumienia i zapamiętania 
wszystkich nauk dobrych i pożytecznych dla duszy, do Pana módlmy się. 

Aby dano mu zasiadającą na Jego tronie mądrość i włożono ją w jego 
serce celem nauczenia go, co jest przed Nim dobre, do Pana módlmy się. 

Aby oświecono go mądrością i wzrostem ku chwale Bożej, do Pana 
módlmy się. 

Aby swoją mądrością, życiem cnotliwym i trwaniem w wierze 
prawosławnej był radością i pociechą dla swoich rodziców oraz umocnieniem 
świętego Kościoła, 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. 



Tropariony, ton 5: 
Jak pośród uczniów Twoich przyszedłeś, Zbawco, dając im pokój, przyjdź 

do nas i zbaw nas. 
Nie znających ksiąg uczniów Duch Twój Święty okazał mędrcami, 

Chryste Boże, i zlikwidował zbędne wielomówstwo pogan, jako Wszechmocny. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. Ton 8: 
Językami różnorodnymi odnowiłeś, Chryste, Twoich uczniów, aby prze 

nich głosić Ciebie, Słowo i Boga, dającego naszym duszom wielkie 
miłosierdzie. 

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. 

Ewangelia według Marka (perykopa 44; 10, 13-16) 
W owym czasie przynoszono do Jezusa dzieci, aby się ich dotknął, ale 

uczniowie przeszkadzali przynoszącym. Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i 
rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, 
albowiem takich jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by 
nie przyjął królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w 
ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce. 

Kapłan kładzie na niego rękę i mówi: 
Moc słów Bożej Ewangelii niech oświeci Twój umysł światłością swego 

rozumienia i otworzy twoje serce i usta, aby przyjąć i zrozumieć Boże Pismo, i 
wszystkie pożyteczne dla duszy nauki, i niech zstąpi na Ciebie 
błogosławieństwo niebieskie. 

Kapłan błogosławi prawą ręką jego głowę, mówiąc: 
W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. 
Także mówi ektenię: 
Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, 

prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. 
Jeszcze módlmy się do Pana Boga naszego, aby wejrzał miłosiernie na te 

sługi i zesłał w ich serca, w rozum i w usta ducha mądrości, rozumu i 
pobożności oraz swej bojaźni, i oświecił ich światłością swego rozumienia 
dobra, dał im siłę i moc, aby szybko przyjęli i przywykli do nauk Jego Prawa 
Bożego oraz do wszelkiej dobrej i pożytecznej nauki, aby rozkwitali w mądrości 
i rozumie, i wszelkich dobrych czynach ku chwale najświętszego Jego imienia, 
dano im zdrowie i długie lata życia ku budowaniu i chwale Kościoła, wołajmy 
wszyscy: Panie, wysłuchaj i miłosiernie zmiłuj się. 

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. 
 Diakon: Do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan donośnie odmawia tę modlitwę: 
Panie Boże i Stwórco nasz, który Twoim obrazem uczciłeś nas, ludzi, 

nauczywszy Twoich wybrańców, jak naśladować zważających na Twoją naukę, 
który odkryłeś mądrość dzieciom, który nauczyłeś Salomona i wszystkich 
poszukujących Twojej mądrości, otwórz serca, umysły i usta tych Twoich sług, 
aby przyjęli moc Twego Prawa i z sukcesem poznali głoszone im pożyteczne 
nauki, ku chwale najświętszego Twego imienia, na pożytek i budowanie 
świętego Twego Kościoła oraz zrozumienie dobrej i doskonałej Twojej woli. 
Wybaw ich z wszelkiego wrogiego ataku, zachowaj ich w wierze prawosławnej 
oraz we wszelkiej pobożności i czystości przez wszystkie dni ich życia, aby 
rozkwitali w mądrości i pełnieniu Twych przykazań, i aby tak przygotowani 
wysławiali najświętsze Twoje imię, i stali się dziedzicami Twego królestwa. 
Albowiem Ty jesteś Bogiem silnym w miłosierdziu i łaskawym w mocy, i Tobie 
przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, Ojcu i Synowi, i Świętemu 
Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Następnie wygłasza rozesłanie, daje do ucałowania krzyż i kropi wodą święconą 

głowę dziecka, po czym wręcza mu księgę, mówiąc: 
Przyjmij, dziecię, nakaz, żeby bojaźń Boża zamieszkała w twoim sercu, 

gdyż jest to początek mądrości, niech oświeci twój rozum i serce, aby rozumieć 
i znać Pana, i czynić Jego wolę w każdym czasie, w imię Ojca i Syna, i 
Świętego Ducha. Amen. 

 
 


