
 

Kapłan: Błogosławione królestwo Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Lektor: Królu Niebieski. Trisagion. Ojcze nasz. 
Ekfonesis: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i 

Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Lektor: 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. . 
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 wysłuchał teraz głosu modlitwy nas niegodnych swoich sług oraz 
spełnił ku dobremu dobre zamiary i pragnienia tego wiernego swego ludu, do 
Pana módlmy się. 

Aby zesłał na ten wierny lud ducha mądrości i rozumu oraz otworzył 
umysł i usta, i oświecił ich serca, do Pana módlmy się. 

Aby dano im zasiadającą na Jego tronie mądrość i włożono ją w ich serca, 
aby ich nauczyła, co jest przyjemne przed Nim, do Pana módlmy się. 

Aby mądrością i cnotliwym życiem, a także trwaniem w wierze 
prawosławnej byli radością i pociechą naszego ludu oraz umocnieniem świętego 
Kościoła, do Pana módlmy się. 

Aby zachowano naszą ojczyznę i stojący tu, i modlący się lud, od 
wszelkiego smutku, nieszczęścia, gniewu i potrzeb, i od wszystkich wrogów 
widzialnych i niewidzialnych, obdarzono go zdrowiem, pokojem i długim 
życiem, a także, aby zawsze aniołowie chronili wiernych, do Pana módlmy się. 

Aby dał tym wybranym ludziom jednomyślność, zgodę, dobre zamiary, 
mądre działanie dla dobra ludu, ojczyzny i 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. 



 Ekfonesis: 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, ton 8: 
Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz, któryś rybaków uczynił 

mędrcami, zesławszy im Ducha Świętego i przez nich złowiłeś świat cały, 
Przyjacielu człowieka, chwała Tobie. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ton 6: 
Orędowniczko chrześcijan niezawodna, Pośredniczko u Stwórcy 

wytrwała, nie gardź głosem błagania grzesznych, lecz pospiesz, jako Dobra, 
zawczasu nam na pomoc, ufnie wzywającym Ciebie. Pospiesz na nasze błagania 
i przybądź na wezwanie, orędując zawsze, Bogurodzico, za czczącymi Ciebie. 

Prokimenon, ton 4: Niech będzie nad nami światłość Pana Boga naszego,* i 
poprawi dzieło naszych rąk. 

Stichos: I poprawi dzieło naszych rąk. 
List świętego Pawła Apostoła do Efezjan (perykopa 218; 1, 16-23) 

Bracia, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich 
modlitwach. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam 
ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy waszego serca, 
abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo 
chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest 
miłość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły 
Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po 
prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i 
mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymieniane nie 
tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego nogi, a Jego 
samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest Jego Ciałem, 
pełnią Tego, który sam napełnia wszystko we wszystkim. 

Ewangelia według Mateusza (perykopa 90; 22, 15-22) 
W owym czasie faryzeusze naradzali się, jakby Jezusa pochwycić na 

słowie. Wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodiadami, którzy 
powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej w prawdzie 
uczysz, i na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. 
Powiedz nam przeto: Jak ci się zdaje? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy 



nie?” A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: „Czemu mnie kusicie, 
obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową”. A oni przynieśli mu denar. I 
rzecze im: „Czyja to podobizna i napis?” Powiadają Mu: „Cesarza”. Wtedy 
mówi do nich: „Oddajcie więc to, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, 
Bogu”. Gdy to usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili Go i odeszli. 

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: 

Jeszcze módlmy się do Pana Boga naszego, aby wejrzał miłosiernie na ten 
lud i zesłał w ich serca, w umysł i usta ich, ducha mądrości, rozumu, pobożności 
i bojaźni swojej, aby oświecił ich światłością swego rozumu, aby ozdobieni 
zostali wszelkimi dobrymi dziełami ku chwale najświętszego Jego imienia i dla 
dobra ojczyzny oraz naszego ludu, otrzymali 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: Przyklęknąwszy, jeszcze i jeszcze do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Biskup odmawia tę modlitwę: 
Boże, Boże nasz, Ty obrazem Twoim uczciłeś nas, ludzi, i samowładnie 

obdarzyłeś ich wolą, Ty, Władco szczodry, kiedy wszedłeś do świątyni w dni 
połowy święta, nauczałeś lud i dziwili się nauce Twojej. Dawid powiedział: 
Przyjdźcie, dzieci, do mnie, nauczę was bojaźni Bożej. Ty, który Salomona 
nauczyłeś mądrości, wejrzyj teraz, Stwórco i Twórco, na obecny tutaj lud i daj 
mu mądrość oraz rozum, aby kochał Ciebie i bliźnich, skieruj go na drogę 
Prawdy i sprawiedliwości, oddalając ich serca od obłudy i odwetu, zjednocz go 
w myślach i uczuciach, wciel w niego miłość braterską i pobłogosław na dzieło 
dobre i pożyteczne, daj też wszystkim nam, a najbardziej świętemu Kościołowi, 
miłującemu Boga ludowi i ojczyźnie pożytek z mądrych decyzji tych 
przedstawicieli ludu. Najmiłosierniejszy Panie, Boże nasz, Boże dobrodziejstw i 
wszelkiej pociechy, nie odwracaj Twego oblicza od nas i nie zawstydź naszego 
oczekiwania, mających w Tobie nadzieję. Modlimy się do Ciebie, daj nam 
pokój, spokój, jedność ducha, zgodę i wzajemną pomoc, pomyślne wiatry, 
obfitość plonów ziemi i wszystko, co jest potrzebne do życia ziemskiego, i 
wiecznego. Ty bowiem Jeden znasz, czego nam potrzeba i zanim o to 
poprosimy, dajesz nam i dary umacniasz. Albowiem Ty jesteś Bogiem silnym w 



miłosierdziu i dobrym 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. 
Chór śpiewa wielką doksologię: Chwała na wysokościach Bogu. Następnie 

kapłan wygłasza zwykłe rozesłanie, a chór śpiewa życzenia długich lat życia. 
 


