
 

Diakon: Pobłogosław, władyko. 
Biskup: 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 66: 
Boże, bądź nam miłościw i pobłogosław nam, rozjaśnij nad nami Twoje 

Oblicze, aby poznano na ziemi drogę Twoją, wśród wszystkich narodów 
zbawienie Twoje. Niech wyznają Ciebie ludzie, Boże, niech wyznają Ciebie 
wszystkie narody. Niech się radują i weselą narody, gdyż Ty sprawiedliwie 
sądzisz ludy i kierujesz narodami na ziemi. Niech wyznają Ciebie ludzie, Boże, 
niech wyznają Ciebie wszystkie narody. Ziemia wyda swój plon, pobłogosław 
nas, Boże, Boże nasz. Pobłogosław nas, Boże, i niech lękają się Go wszystkie 
krańce ziemi. 

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 miłosiernym okiem wejrzał na swój Kościół i pobłogosławił ten 
święty sobór i aby jego prace okazały się owocne dla urządzenia Kościoła i 
powszechnego naszego zbawienia, do Pana módlmy się. 

Za członków świętego soboru, zgromadzonych z całego kraju i 
oczekujących łaski Świętego Ducha oraz proszących Boga o pomoc i opiekę, 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 6: Niech ludzie pochwalą Pana, gdy zbiorą się razem,* 
niech pracują dla Pana. 

Stichos: Bóg daje jednomyślnym mieszkanie w swoim domu. 
List świętego Pawła Apostoła do Efezjan (perykopa 124; 4, 1-13; 7, 11-12) 

Bracia, proszę was ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi 
na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc 
jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność Ducha w związku 
miłości: jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, 
która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden 
Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we 
wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru. I on 
ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a 
innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła 
posługiwania, do budowania Ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do 
jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy 
do miary pełni Chrystusowej. 

Ewangelia według Mateusza (perykopa 66; 16, 13-19) 
W owym czasie Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej i pytał 

uczniów swoich, mówiąc: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni 
rzekli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 
albo jednego z proroków”. A on im rzekł: „A wy za kogo mnie uważacie?” 
Odpowiadając Szymon Piotr rzekł: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego”. A 
Jezus odpowiadając, rzekł mu: „Błogosławiony jesteś, Szymonie bar Jona, 
albowiem nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w 
niebiesiech. A ja powiadam tobie, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję mój 



Kościół, a bramy piekielne nie zwyciężą go. I dam tobie klucze królestwa 
niebieskiego, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane na niebiosach, a 
cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i na niebiosach”. 

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: 

Ty, który zesłałeś Pocieszyciela Twojego Ducha na świętych Twoich 
uczniów i apostołów, tegoż, o Dobry, odnów w sercach wszystkich, zebranych 
w Twoje imię na tym świętym soborze, i daj im mądrość, i moc, aby z odwagą 
wyznawali Twoją prawdę i zachowali niezmienioną tradycję kościelną, 
modlimy się do Ciebie, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Pasterzu Dobry, który obiecałeś zebrać rozproszone Twoje owce w jedną 
owczarnię, ulecz zgorszenia i podziały Kościoła, i wszystkich zbłąkanych z 
Twojej drogi doprowadź do pokuty i poznania Prawdy, sprowadź z powrotem 
do Twego domu, i wszystkich nas umocnij w wierze prawosławnej oraz 
pełnieniu Twoich przykazań, modlimy się do Ciebie, 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 (trzy razy). 
Biskup głośno odmawia tę modlitwę: 
Panie Jezu Chryste, Boże nasz, który z niewypowiedzianego Twego 

miłosierdzia od Ojca zesłałeś Ducha Twego Pocieszyciela na świętych Twoich 
uczniów i apostołów, i przez nich na całej ziemi zasadziłeś i umocniłeś Twój 
Kościół, przypadamy do Ciebie jako słudzy niegodni i gorliwie składamy Tobie 
dziękczynienie za Twoje dobrodziejstwa, okazane naszemu ludowi, wyznając 
Twoją nieskończoną dobroć do nas grzesznych, albowiem od czasów 
starodawnych oświeciłeś nasz kraj światłością Twojej Prawdy i nasz lud 
wezwałeś do zbawczego domu świętego Kościoła. I teraz wejrzyj, najłaskawszy 
Władco, na zgromadzone razem Twoje sługi, aby pomyślnie zorganizowali nasz 
święty Kościół, daj im ducha mądrości i rozumu, włóż w ich serca ducha 
bojaźni Bożej, ducha pobożności i gorliwości o chwałę Twego świętego imienia, 
odpędź od nich wszelkie pokusy, zgorszenia i podziały, abyśmy związani 
związkiem miłości do Ciebie, swego Władcy, i jeden do drugiego, bez 
przeszkód spełniali dzieło swojej posługi ku budowaniu świętego Kościoła jako 
jedynego Ciała Chrystusa. Przyjmij, Panie, nasze modlitwy, zanoszone ze łzami 
za wybawienie naszego kraju od wszelkich nieszczęść i napaści atakujących go, 
i nie wydawaj nas w ręce naszych okrutnych wrogów, abyśmy nie zginęli do 



końca, ale zbawieni Twoją najłaskawszą prawicą nie przestawali w Twoim 
Kościele do końca wieków wyznawać i wysławiać najświętsze imię w Trójcy 
sławionego Boga, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. 

Chór: Amen. 
Także zwykłe rozesłanie i chór śpiewa życzenia długich lat życia. 

 


