
 

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

Chór: Amen. Trisagion. Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. 

Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i 
Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Chór: Amen. 
Kapłan: Oto mądrość! Stańmy prosto! Wysłuchajmy świętej Ewangelii. 

Pokój wszystkim. 
 Chór: I duchowi twemu. 
 Kapłan: Czytanie świętej Ewangelii według Marka (perykopa 25; 6, 34-44). 
 Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 

Kapłan: W owym czasie Jezus ujrzał wieki tłum i zdjęła go litość nas nimi, 
byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora 
była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce jest puste, a 
pora jest późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią 
sobie coś do jedzenia”. Lecz On im odpowiedział: „Wy dajcie im jeść”. Rzekli 
Mu: „Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać?” On ich 
spytał: „Ile macie chlebów?” Gdy się upewnili, rzekli: „Pięć chlebów i dwie 
ryby”. Wtedy polecił im wszystkich usiąść gromadami na zielonej trawie. O 
rozłożyli się gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. A wziąwszy 
pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał ku niebu, odmówił błogosławieństwo, 
połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby 
rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze 
dwanaście pełnych koszy ułomków i ostatki ryb. A tych, którzy jedli chleby, 
było pięć tysięcy mężczyzn. 

Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 
Kapłan: Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, 

prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Jeszcze módlmy się za metropolitę naszego N., za biskupa naszego N. i za 
wszystkich w Chrystusie braci naszych. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Jeszcze módlmy o zachowanie w opiece Bożej naszej Ojczyzny, za jej 
władze i wojsko, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie, we wszelkiej 
pobożności i czystości. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Jeszcze módlmy się za naszych braci kapłanów, hieromnichów i za 
wszystkich braci naszych w Chrystusie. 



 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Jeszcze módlmy się za błogosławionych i zawsze godnych pamięci 

świątobliwych patriarchów prawosławnych, za fundatorów tej świątyni Bożej 
(lub: tego świętego monasteru) i za wszystkich zmarłych prawosławnych ojców i 
braci naszych, [którzy tutaj i w różnych miejscach spoczywają]. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

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. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Kapłan donośnie: 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. 
Kapłan: Pokój wszystkim. 

 Chór: I duchowi twemu. 
 Diakon: Głowy nasze skłońmy przed Panem. 
 Chór: Przed Tobą, Panie. 
 Kapłan odmawia tę modlitwę: 

Panie Jezu Chryste, Boże nasz, który pobłogosławiłeś pięć chlebów i pięć 
tysięcy nakarmiłeś, sam pobłogosław te chleby (lub: ryż; lub: i owoce ziemi) i 
pomnóż je w tym mieście, i w całym Twoim świecie, i uświęć tych, którzy będą 
je spożywali. Albowiem Ty błogosławisz i uświęcasz wszystko, Chryste, Boże 
nasz, i Tobie chwałę oddajemy z Przedwiecznym Twoim Ojcem, i z 
Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 

Chór: Amen. Bogaci stali się ubogimi i zaznali głodu, ale ci, którzy 
poszukują Pana, nigdy nie będą pozbawieni żadnego dobra. 

Kapłan: Błogosławieństwo Pańskie niech zstąpi na was przez Jego łaskę i 
przyjaźń do człowieka, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Następuje rozdanie chleba. 

 
 


