
 

Dla chcącego odejść najpierw śpiewa się molebien, jeśli chce, a jeśli nie chce, to 
kapłan tak zaczyna: Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. 

Także: Trisagion. 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. 
Także te tropariony: 

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, żadnego bowiem 
usprawiedliwienia nie mając, tę oto modlitwę do Ciebie, jako Władcy, grzeszni 
zanosimy: Zmiłuj się nad nami. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
 Panie, zmiłuj się nad nami, w Tobie bowiem mamy nadzieję, nie bądź na 
nas bardzo zagniewany, nie pamiętaj też naszych nieprawości, ale wejrzyj i teraz 
na nas w Twojej łaskawości, i wybaw nas od wrogów naszych, Ty bowiem 
jesteś Bogiem naszym, a my Twoim ludem, wszyscy dziełem Twoich rąk, i 
Twego imienia wzywamy. 
 I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Bramy miłosierdzia otwórz nam, błogosławiona Bogurodzico, abyśmy 
ufając Tobie nie zginęli, ale przez Ciebie zostali wybawieni z niedoli, Ty jesteś 
bowiem zbawieniem rodu chrześcijańskiego. 

Panie, zmiłuj się (dwanaście razy). Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi 
naszemu Bogu (trzy razy). 

Psalm 50 – patrz s. . 
Także: Wierzę w jednego Boga – patrz s. . 
Zapomnij, przebacz, odrzuć, Panie, grzechy nasze dobrowolne i 

mimowolne, popełnione czynem i słowem, świadome i nieświadome, w nocy i 
za dnia, w rozumie i w myślach, wszystkie nam przebacz, jako Dobry i 
Przyjaciel człowieka. 

Ojcze nasz. Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała. 
Najświętsza Bogurodzico, w czasie życia mego nie opuszczaj mnie, nie 

powierzaj mnie ludzkiej opiece, lecz sama ochroń i zmiłuj się nade mną. 
Dziewico święta Bogurodzico, ja przybiegam pod Twoją opiekę i wiem, 

że otrzymam zbawienie, możesz bowiem, Czysta, mi pomóc. 
Nikt przybiegający do Ciebie, Czysta Dziewico Bogurodzico, nie 

odchodzi od Ciebie zawstydzony, lecz prosi o łaskę i przyjmuje dar ku 
pożytkowi prośby. 

Każdy tam, gdzie się zbawia, słusznie przybiega, a przecież nie mamy 
innego miejsca ucieczki jak Ciebie, Bogurodzico, opiekująca się naszymi 
duszami. 

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



Wejrzyj na modlitwę Twoich sług, Najczystsza, utul okropne na nas ataki, 
wyrwij nas z wszelkiego smutku, Ciebie bowiem mamy jako jedyne umocnienie 
i Twoje zdobyliśmy orędownictwo, obyśmy nie zostali zawstydzeni, Władczyni, 
gdy Ciebie przyzywamy. Pospiesz na błaganie z wiarą wołających do Ciebie: 
Raduj się, Władczyni, wszystkich pomocy, radości i opieko, i zbawienie 
naszych dusz. 

Za wszystkimi orędujesz, Dobra, którzy z wiarą przybiegają pod Twoją 
opiekę, innej bowiem nie mamy, grzeszni, orędowniczki ku Bogu w 
nieszczęściach i smutkach, zgięci z powodu wielu grzechów, Matko Boga 
Najwyższego. Przeto przypadamy do Ciebie: Wybaw Twoje sługi z wszelkich 
kłopotów. 

I podnosi panagię, mówiąc: Wielkie jest imię Świętej Trójcy. Najświętsza 
Władczyni Bogurodzico, pomagaj Twemu słudze N. Dla Jej modlitw, Boże, 
zmiłuj się nad nami i zbaw nas. 

Także: Łono Twoje było świętym ołtarzem, mającym niebieski chleb, 
Chrystusa Boga naszego, a każdy, kto go spożywa, nie umiera, jak rzekł 
wszystkich karmiący, Rodzicielko Boga. 

Bogurodzico Dziewico, uczyń nas godnymi Twoich darów, odrzucając 
nasze grzechy i dając uleczenie tym, którzy z wiarą przyjmują 
błogosławieństwo, Przeczysta. 

Następnie: 

Zaprawdę godne jest to, błogosławić Ciebie, Bogurodzico, zawsze 
błogosławioną i najczystszą i Matkę Boga naszego. 

Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od 
Serafinów, któraś bez zmiany zrodziła Boga Słowo, Ciebie, prawdziwą 
Bogurodzicę, wysławiamy. 

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

Tobą raduje się, Łaski Pełna, wszelkie stworzenie, chóry Aniołów i ludzki 
ród. O święta świątynio i raju duchowy, dziewictwa chlubo, w Ciebie wcielił się 
Bóg i Dzieckiem był przedwieczny Bóg nasz. Wnętrzności bowiem Twoje 
tronem uczynił i łono Twoje większym było od nieba. Tobą raduje się, Łaski 
Pełna, wszelkie stworzenie. 

Kontakion, ton 8: 
Tobie, Walecznej Hetmance, tę zwycięską wdzięczności pieśń z niewoli 

wyswobodzeni słudzy Twoi składamy, Bogurodzico. Albowiem Ty masz 
niezwyciężoną moc, ze wszystkich nieszczęść wybaw nas, byśmy wołali do 
Ciebie: Raduj się, Oblubienico niezaślubiona! 

Całą moją nadzieję składam na Ciebie, Matko Boża, zachowaj mnie pod 
Twoją opieką. 

Mając Ciebie, Bogurodzico, Nadzieję i Orędownictwo, nie lękamy się 
wrogich ataków, gdyż zbawiasz nasze dusze. 



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

Bogurodzico, przyjmij modlitwy Twego sługi. 
Rozesłanie. 
Jeśli odchodzący zamierza udać się w podróż, to nie wygłasza się rozesłania, a kapłan 

mówi: 
Do Pana módlmy się. 
I modlitwę: 
Panie Boże nasz, prawdziwa i żywa drogo, któryś podróżował ze sługą 

swoim Józefem, współpodróżuj, Władco, także ze sługą Twoim N. i wybaw go 
od wszelkich niebezpieczeństw i kłopotów oraz daj mu pokój i łaskę Twoją, 
zamysł wszelkiej sprawiedliwości, czynionej według Twych przykazań, napełnij 
dobrami życiowymi i niebieskimi, i łaskawie pozwól mu znowu powrócić. 
Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Inna modlitwa nad chcącym żeglować: 
Władco Panie, który zechciałeś żeglować z Twoimi świętymi uczniami i 

apostołami, i zakazałeś burzy wiatrów, i nakazałeś uciszyć się falom morza, 
żegluj także z odpływającymi w tym statku, ukrócając wszelki przeciwny wiatr, 
wzbudź zaś pomyślne wiatry, bądź im wszędzie opiekunem, odpędzając od nich 
wszelki atak pokus, zechciej pozwolić im radosnym do radujących się powrócić 
tutaj, święcie i według zamiaru czyniącym rzeczy właściwe, dając im Twoją 
łaskę we wszystkich ich czynach, zbawcza i spokojna przystani żeglujących, i 
znajdujących się na statku. Albowiem przynależy Tobie wszelka chwała, cześć i 
pokłon, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 
 
 


