
 

Kapłan błogosławi, a lektor mówi: Królu Niebieski, Trisagion, Ojcze nasz. Po 
Ojcze nasz kapłan wygłasza ekfonesis: Albowiem Twoje jest królestwo. 

Lektor: Amen. 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 50 – 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 pobłogosławił dobry zamiar sług swoich i pozwolił pomyślnie 
rozpocząć i szybko bez żadnych przeszkód ku chwale swojej go zakończyć, 
mocą, działaniem i łaską Najświętszego Ducha, do Pana módlmy się. 

Aby trudzącym się wykonawcom dał we wszystkim pomoc i czyny ich 
rąk udoskonaliwszy mocą, działaniem i łaską Najświętszego swego Ducha, 
szybko doprowadził do pomyślnego końca, do Pana módlmy się. 

Aby dał swoim sługom pomyślność i we wszystkim zadowolenie, mocą, 
działaniem i łaską Najświętszego swego Ducha, do Pana módlmy się. 

Aby dał temu dziełu i jego wykonawcom anioła stróża, aby niewidzialnie 
odsuwał wszelkie przeciwności, wrogów widzialnych i niewidzialnych, i we 
wszystkim pomagał ku zbudowaniu mądrości i ku spełnieniu mocą, działaniem i 
łaską Najświętszego swego Ducha, 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 (ton 2). 
 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. 

Troparion, ton 2: 
Stwórco i Twórco wszystkiego, Boże, dzieło rąk naszych ku Twojej 

chwale rozpoczęte, błogosławieństwem Twoim szybko wzmocnij i nas wybaw z 
wszelkiego zła, jako jedyny wszechmocny i Przyjaciel człowieka. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. Ton 6: 
Szybki do pomocy i mocny w pomocy, bądź z nami teraz przez Twoją 

łaskę i moc, i umocnij błogosławieństwem, i doprowadź do doskonałości zamiar 
dobrego dzieła Twoich sług, wszystko bowiem możesz, co zechcesz, jako 
wszechmocny Bóg. 

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 na nas Światłość Pana Boga naszego,* i 
poprawi dzieło naszych rąk. 

Stichos: I wejrzyj na Twoje sługi, i na Twoje dzieła. 
List świętego Pawła Apostoła do Filipian (perykopa 141; 2, 12-16) 

Bracia, jak zawsze, a nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej 
teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i z drżeniem 
sprawując swoje zbawienie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w 
nas i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, 
abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród 
rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, 
zachowując słowa żywota ku mojej chlubie na dzień Chrystusowy. 

Ewangelia według Mateusza (perykopa 20 od połowy; 7, 7-11) 
Rzecze Pan: Proście, Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, 

kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzyma, a kto szuka, 
znajdzie, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, 
który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo, gdy go będzie 
prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre 
rady dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre 
rzeczy tym, którzy Go proszą. 

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: 

Wejrzyj, Przyjacielu człowieka, Twoim miłosiernym okiem na Twoje 
sługi, wiernie przypadające do Twego miłosierdzia i usłyszawszy ich prośby i 



dobre zamiary, pobłogosław ich dzieło, pozwól je pomyślnie zacząć i szybko 
dokonać bez żadnych przeszkód ku Twojej chwale, jako wszechmocny Król, 
modlimy się, wysłuchaj i zmiłuj się. 

We wszystkim pomagaj wszystkim ku dobremu, Panie, pomagaj też 
miłosiernie Twoim sługom, Zbawco, i do pomyślnego końca zechciej szybko 
doprowadzić ich dzieło, modlimy się, wszechmocny Władco, wysłuchaj i zmiłuj 
się. 

Abyś dał temu dziełu i jego wykonawcom anioła stróża, który będzie 
niewidzialnie odsuwał wszelkie przeciwności, wrogów widzialnych i 
niewidzialnych, i we wszystkim pomagał ku zbudowaniu mądrości i ku 
spełnieniu mocą, działaniem i łaską Najświętszego swego Ducha, modlimy się, 
najłaskawszy Zbawco, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Panie, który wszystko nakazałeś czynić ku Twojej chwale, Twoim 
błogosławieństwem szybko daj pomyślność i zadowolenie Twoim sługom, 
zaczynającym dobre dzieło ku Twojej chwale, daj im zdrowie z pomyślnością, 
modlimy się, pełen dobrodziejstw Stwórco, wysłuchaj i 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 odmawia tę modlitwę: 
Panie Jezu Chryste, Boże nasz, przyjmij nasze gorliwe modlitwy i 

pobłogosław dobry zamiar, i dzieło Twoich sług, aby pomyślnie je rozpoczęli i 
bez żadnych przeszkód zakończyli ku Twojej chwale. Pospiesz ku pomocy 
wykonawcom i dzieło ich rąk udoskonal, i do doskonałości mocą Najświętszego 
Twego Ducha spiesznie doprowadź. Ty bowiem okazujesz miłosierdzie i 
zbawiasz nas, Boże nasz, 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. 
Albo tę modlitwę: 
Panie Jezu Chryste, Zbawco, Jednorodzony Synu Twego Ojca 

niemającego początku, Ty powiedziałeś przeczystymi Twymi ustami, że bez 
Ciebie nic nie możemy uczynić. Panie mój, Panie, ogarniając wiarą w mojej 
duszy i sercu wypowiedziane przez Ciebie słowa, przypadam do Twojej 
łaskawości: Pozwól mi, grzesznemu, abym to, co przeze mnie jest upragnione, 
zaczął, a Ty sam szybko dopomóż mi to dokończyć. Ty bowiem jesteś Bogiem 
naszym, Bogiem miłosierdzia i zbawienia, i chwałę oddajemy Tobie z Ojcem 



Twoim niemającym początku, i z Najświętszym Duchem, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Zwykłe rozesłanie. 

 
 


