
 

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

Lektor: Amen. Królu Niebieski. Trisagion. Ojcze nasz. 
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. 

Kapłan odmawia nad głową dziecka modlitwy: 
Do Pana módlmy się. 
Panie Jezu Chryste, Boże nasz, któryś zamieszkał się w sercach dwunastu 

apostołów nie fałszywie, ale przez łaskę Najświętszego Ducha, który zstąpił pod 
postacią ognistych języków i otworzył ich usta, i zaczęli mówić obcymi 
językami. Sam, Panie Jezu Chryste Boże nasz, ześlij tegoż Świętego Twego 
Ducha na to dziecko N. i włóż w jego serce Pismo Święte, które Twoja 
najczystsza ręka zapisała na tablicach dawcy Prawa Mojżesza, i teraz, i zawsze, i 
na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Do Pana módlmy się. 
Panie Jezu Chryste Boże nasz, który wcieliłeś się i oświeciłeś serca 

dwudziestu czterech starców, i świętych Twoich uczniów i apostołów, i 
świętych apostołów i ewangelistów Twoich, Jana, Mateusza, Marka i Łukasza, 
który nauczyłeś i oświeciłeś świętego pierwszego męczennika Stefana, sam 
teraz, Panie, oświeć serce Twego sługi N., dla modlitw błogosławionej 
Władczyni naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Marii, mocą czcigodnego i 
życiodajnego krzyża, czcigodnego i sławnego Proroka, Poprzednika i 
Chrzciciela Jana, świętych sławnych i chwalebnych apostołów, świętego 
apostoła Macieja, świętych męczenników Agapita, Prokopa, Filipa i wszystkich 
świętych. Albowiem Ty jesteś oświeceniem naszych dusz i ciał, i chwałę 
oddajemy Tobie z Ojcem Twoim niemającym początku, i z Najświętszym, i 
Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Następuje czytanie Ewangelii, ektenia i rozesłanie. 

 


