
 

 Kapłan: Chwała Świętej i Jednoistotnej, i Życiodajnej, i Nierozdzielnej 
Trójcy, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
 Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 
(trzy razy). 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, zgładź grzechy nasze, 
Władco, przebacz nieprawości nasze, Święty, nawiedź nas i ulecz niemoce 
nasze, dla imienia Twego. 

Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 

wieków. Amen. 
Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź 

królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam winy nasze, jako i my odpuszczamy 
winowajcom naszym, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. 
 Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i 
Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
 Lektor: Amen. Panie, zmiłuj się (dwanaście razy). 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

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 117: 
Wyznawajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego. Niech 

mówi więc dom Izraela: bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego. Niech mówi 
dom Aarona: bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego. Niech mówią wszyscy 
lękający się Pana: bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego. W ucisku wzywałem 
Pana, i usłyszał mnie, i wyzwolił. Pan jest wspomożeniem moim, nie ulęknę się, 
cóż może uczynić mi człowiek? Pan jest wspomożeniem moim, z góry spojrzę 
na wrogów moich. Lepiej jest pokładać nadzieję w Panu, niż pokładać nadzieję 
we władcach. Otoczyli mnie wszyscy poganie, lecz w imię Pańskie 
sprzeciwiłem się im. Całkowicie mnie osaczyli, lecz w imię Pańskie 
sprzeciwiłem się im. Osaczyli mnie jak pszczoły plaster miodu i palili jak ogień 
ciernie, lecz w imię Pańskie sprzeciwiłem się im. Popchnięto mnie, abym upadł, 
lecz Pan mnie podtrzymał. Mocą moją i śpiewem moim jest Pan, On stał się 



moim zbawieniem. Głos radości i zbawienia w namiotach sprawiedliwych, 
Prawica Pańska moc okaże. Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła Pańskie. 
Srodze mnie Pan ukarał, ale nie wydał mnie śmierci. Otwórzcie mi bramy 
sprawiedliwości: wszedłszy w nie, wyznawał będę Pana. Oto brama Pańska, 
przez nią wejdą sprawiedliwi. Wyznawał Cię będę, bo mnie wysłuchałeś, i stałeś 
się dla mnie zbawieniem. Kamień odrzucony przez budowniczych stał się 
kamieniem węgielnym, od Pana on jest i jest cudem w oczach naszych. Oto 
dzień, który Pan uczynił, weselmy się w nim i radujmy. O, Panie, zbaw! O, 
Panie, pospiesz z pomocą! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! Pan jest 
Bogiem i nam się objawił, urządzimy procesję oczyszczającą do rogów ołtarza. 
Ty jesteś Bogiem moim, a Ja będę Cię wyznawał, Ty jesteś Bogiem moim, a Ja 
będę Cię wywyższał, Będę Cię wyznawał, bo mnie wysłuchałeś i stałeś mi się 
zbawieniem. Wyznawajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego. 

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 to nasze dziękczynienie i modły nas, niegodnych sług swoich, 
miłosiernie raczył przyjąć na swój nadniebiański ołtarz i łaskawie zmiłował się 
nad nami, do Pana módlmy się. 

Aby nie odrzucił dziękczynienia składanego przez nas, niepotrzebne sługi 
swoje, za otrzymane od Niego łaski, zanoszone w pokornym sercu, ale jako 
wonny dym kadzidlany i obfite całopalenie, były dla Niego przyjemne, do Pana 
módlmy się. 

Aby i teraz usłyszał głos modlitwy nas, niegodnych sług swoich, i dobre 
zamiary oraz pragnienia wiernych swoich ku dobremu zawsze spełniał i zawsze 
jako szczodry obdarzał nas łaskami, i Kościołowi swemu świętemu, i każdemu 
wiernemu słudze swemu prośby spełnił, do Pana módlmy się. 

Aby wybawił Kościół swój święty (i sługi swoje; lub: sługę swego N.) i 
nas wszystkich od wszelkiego utrapienia, biedy, gniewu i niedostatku, i od 
wszystkich wrogów widzialnych i niewidzialnych, zdrowiem, długim życiem i 
pokojem oraz opieką swoich wiernych aniołów zawsze otaczał, 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: Bóg i Pan, i objawił się nam. Błogosławiony, który idzie w imię 
Pańskie. 
 Stichos 1: Wyznawajcie Pana, albowiem jest dobry, bo na wieki Jego 
miłosierdzie. 
 Stichos 2: Oblegający otoczyli mnie i w imię Pańskie sprzeciwiłem się im. 
 Stichos 3: Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła Pańskie. 
 Stichos 4: Kamień, który odrzucili budowniczowie, ten stał się kamieniem 
węgielnym, jest on od Pana i jest przedziwny w oczach naszych. 

Tropariony: 
 Dziękczynienie składamy, niegodni słudzy Twoi, Panie, za Twoje wielkie 
dobrodziejstwa nam okazane, sławiąc Ciebie chwalimy, błogosławimy, dzięki 
składamy, śpiewamy i wywyższamy Twoją dobroć, i z miłością wołamy do 
Ciebie: Dobroczyńco, Zbawco nasz, chwała Tobie. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
 Twoich dobrodziejstw i darów staliśmy się godni, Władco, my, słudzy 
niepotrzebni, do Ciebie gorliwie przybiegamy i dziękczynienie Tobie składamy, 
i Ciebie jako Dobroczyńcę i Stwórcę sławiąc, śpiewamy Tobie, Boże wielce 
szczodrobliwy. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 Bogurodzico, chrześcijan pomocnico, Twoje orędownictwo mając, słudzy 
Twoi, dziękczynnie wołamy do Ciebie: Raduj się, przeczysta Bogurodzico 
Dziewico, i ze wszystkich nieszczęść zawsze wybawiaj nas Twoimi 
modlitwami, jedyna Orędowniczko nasza. 
 Prokimenon, ton 4: Będę śpiewał Panu dobroczyńcy memu* i śpiewam 
imieniu Boga Najwyższego. 
 Stichos: Rozraduje się serce moje w zbawieniu moim. 

List świętego Pawła Apostoła do Efezjan (perykopa 229-230; 5, 9-21) 

 Bracia, postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem duchowym 
jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Bogu. I 
nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnujcie je. O 
tym bowiem, co się dzieje u nich po kryjomu, wstyd jest nawet mówić. 
Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo 
wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego mówi się: Zbudź się, śpiący, 
i powstań z martwych, a oświeci Cię Chrystus. Baczcie więc, jak postępujecie: 



nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Nie 
bądźcie przeto nierozsądni, lecz rozumiejący, co jest wolą Bożą. A nie upijajcie 
się winem, bo jest w nim rozwiązłość, ale raczej napełniajcie się Duchem, 
przemawiając o siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych 
Ducha, śpiewając i wysławiając Pana w sercach waszych. Dziękujcie zawsze za 
wszystko Bogu i Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poddani bądźcie 
sobie wzajemnie w bojaźni Chrystusowej. 

Ewangelia według Łukasza (perykopa 85; 17, 12-19) 

 W owym czasie, gdy Jezus wchodził do pewnej wsi, spotkało Go 
dziesięciu trędowatych, którzy stali z daleka. I ci głośno wołali: Jezusie, mistrzu, 
zmiłuj się nad nami! Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. 
A gdy szli, zostali uzdrowieni. Jeden z nich, widząc że jest uzdrowiony, wrócił 
chwaląc Boga donośnym głosem. I upadł na twarz do nóg Jego, i oddał Mu 
chwałę, a był to Samarytanin. Odpowiadając Jezus rzekł: Czyż nie dziesięciu 
zostało oczyszczonych, więc gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który 
by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: 
Wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. 

Po Ewangelii diakon mówi ektenię: Zmiłuj się nad nami, Boże, według 
wielkiego miłosierdzia Twego, prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się, dodając do 
niej następujące prośby: 

 Dziękując z bojaźnią i drżeniem jako słudzy niepotrzebni Twojej 
łaskawości, Zbawco i Władco nasz Panie, za Twoje dobrodziejstwa, które 
obficie wylałeś na swoje sługi, przypadamy i chwałę Tobie jako Bogu 
przynosimy i z uwielbieniem wołamy: wybaw z wszystkich nieszczęść sługi 
Twoje i zawsze jako miłosierny spełniaj w dobroci swej pragnienia nas 
wszystkich, gorliwie modlimy się do Ciebie, wysłuchaj i zmiłuj się. 
 Jak teraz miłosiernie wysłuchałeś modlitwy sług Twoich, Panie, i 
okazałeś im łaskawość Twojej miłości do człowieka, tak i w przyszłości nie 
pogardzaj modłami naszymi i spełnij ku chwale Twojej wszystkie dobre 
pragnienia wiernych Twoich, i okaż wszystkim nam obfite miłosierdzie Twoje, 
wszystkie darując nam grzechy, modlimy się do Ciebie, wysłuchaj i zmiłuj się. 
 Przyjemne jak wonny dym kadzidlany i jak obfite całopalenie niech 
będzie, najłaskawszy Władco, to nasze dziękczynienie wobec majestatu chwały 
Twojej i zsyłaj zawsze jako szczodry sługom Twoim obfite miłosierdzie i łaski 
Twoje, i od wszystkich przeciwników widzialnych i niewidzialnych Kościół 
Twój święty (lub: ten monaster; lub: to miasto; lub: tę wieś) wybaw, ludziom zaś 
Twoim wszystkim bezgrzeszne ze zdrowiem długie życie i we wszystkich 
cnotach powodzenie daj, modlimy się do Ciebie, najszczodrobliwszy Królu, 
miłosiernie usłysz i szybko zmiłuj się. 



 Jeszcze módlmy się za ofiarodawców i dobroczyńców tego świętego i 
czcigodnego domu Bożego, za pracujących, śpiewających, i za tu obecny lud, 
oczekujący od Ciebie wielkiego i obfitego miłosierdzia. 
 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 z wielką uwagą czyta głośno tę modlitwę: 

 Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Boże wszelkiego miłosierdzia i łask, 
którego miłosierdzie jest bezmierne i miłość do człowieka niezbadaną głębią, do 
Twego majestatu przypadamy z bojaźnią i drżeniem jako słudzy niegodni, 
dziękczynienie Twojej łaskawości za Twoje łaski dla sług Twoich (lub: sługi 
Twego) teraz pokornie składając, jako Boga, Władcę i Łaskawcę sławimy, 
chwalimy, śpiewamy i wywyższamy, i przypadając znowu dzięki składając, 
modląc się do Twego bezmiernego i niewypowiedzianego miłosierdzia, abyś 
teraz prośby sług Twoich przyjął i miłosiernie spełnić zechciał raczyć i w 
przyszłości w Twojej, i bliźniego miłości, i we wszystkich cnotach rozkwitając 
Twoje łaski wszyscy wierni Twoi otrzymali, Kościół Twój święty i to miasto 
(lub: tę wieś; lub: ten monaster) od wszelkiego złego wybawiając i pokojem i 
spokojem ich obdarzając, Tobie, z Twoim Ojcem niemającym początku i z 
Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, w jednej istocie 
sławionemu Bogu, zawsze dziękczynienie składać i przebłaganie mówić i 
śpiewać uczyń nas godnymi: Chwała Tobie, Bogu, Łaskawcy naszemu, na wieki 
wieków. 

Śpiewa się wielką doksologię: 

 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie 
ku dobremu. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, kłaniamy się Tobie, 
wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie, 
Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu 
Chryste i Święty Duchu, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz 
grzech świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm 
błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem 
tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, Jezu Chryste, w chwale Boga Ojca. 
Amen. 

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i wysławiał imię Twoje na wieki, i 
na wieki wieków. Pozwól nam, Panie, w dniu tym od grzechu ustrzegli się. 
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, i chwalebne, i wysławione 



jest imię Twoje na wieki. Amen. 
Niech będzie miłosierdzie Twoje, Panie, nad nami, jak mieliśmy nadzieję 

w Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie przykazań Twoich (trzy razy). 
  Panie, byłeś nam ucieczką z pokolenia na pokolenie. A ja mówię: Panie, 
zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, albowiem zgrzeszyłem przeciw Tobie. 
Panie, do Ciebie przybiegam, naucz mnie czynić wolę Twoją, albowiem Ty 
jesteś Bogiem moim, albowiem w Tobie jest źródło życia, w światłości Twojej 
ujrzymy światłość. Niech łaska Twoja trwa nad tymi, co znają Ciebie. 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 
(trzy razy). 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
Jeśli zaś zechcą, śpiewa się hymn św. Ambrożego, biskupa Mediolanu – patrz s. . 

 Diakon: Oto mądrość! 
 Kapłan: Najświętsza Bogurodzico, wybaw nas! 
 Chór: Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od 
Serafinów, któraś bez zmiany Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwą 
Bogurodzicę, wywyższamy. 
 Kapłan: Chwała Tobie, Chryste Boże, Nadziejo nasza, chwała Tobie! 
 Chór: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. Panie, zmiłuj się (trzy razy). Pobłogosław! 
 Kapłan: (W niedzielę: Zmartwychwstały) Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, dla 
modlitw Przeczystej swojej Matki, mocą świętego i życiodajnego krzyża, dla 
wstawiennictwa czcigodnych bezcielesnych Mocy niebieskich, dla modlitw 
czcigodnego i chwalebnego Proroka, Poprzednika i Chrzciciela Jana, świętych, 
chwalebnych i zwycięskich męczenników, świętych teoforycznych ojców 
naszych, świętych i sprawiedliwych Przodków Pana, Joachima i Anny, świętego 
N., patrona tej świątyni, świętego N., którego pamięć dzisiaj obchodzimy, i 
wszystkich świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i 
Przyjacielem człowieka. 
 Chór: Amen. Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Chór wygłasza życzenia długich lat. 
 


