
 

Kapłan zaczyna: Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. 
 Chór: Amen. Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie. 
 Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i 
wszystko napełniasz, Skarbnico Dóbr i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w 
nas, i oczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw, o Dobry, dusze nasze. 

Lektor: Trisagion i wszystko pozostałe według kolejności. 
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 138 – 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). 
Następnie kapłan mówi wielką ektenię W pokoju do Pana módlmy się, dodając 

po wezwaniu: Za żeglujących, podróżujących, chorych, cierpiących, uwięzionych 
oraz o ich wybawienie, do Pana módlmy się następujące prośby: 

Aby był łaskawym, przychylnym i skłonnym dla swoich sług (lub: swego 
sługi), którzy teraz przez nas modlą się i przebaczył im wszystkie grzechy 
dobrowolne i mimowolne oraz pobłogosławił ich powietrzną podróż, do Pana 
módlmy się. 

Aby utulił wszelką burzę, powstrzymał przeciwne wiatry i dał im ciszę ku 
bezpiecznemu ich podróżowaniu po powietrzu, do Pana módlmy się. 

Aby posłał im swego anioła stróża, kierującego nimi i chroniącego przed 
wszelkim złem i wszelkimi atakami księcia powietrznego, przed jego 
napaściami, wybawiającego z wszelkich kłopotów i wszelkich nieoczekiwanych 
nieszczęść i sytuacji, do Pana módlmy się. 

Aby w pokoju i pomyślności zostali przeprowadzeni oraz w zdrowiu i bez 
przeszkód powrócili, do Pana módlmy się. 

Aby pobłogosławiony został ich zamiar i czyny ku pożytecznemu 
spełnieniu, ku chwale najświętszego swego imienia, ku pożytkowi duchowemu i 
cielesnemu, do Pana módlmy się. 

Aby wybawił ich mocą swojej łaski od wszelkich nieszczęść i 
niebezpieczeństw duchowych i cielesnych, od choroby i od nagłej śmierci, i 
wszelkiej śmiercionośnej rany, a także miłosiernie w zdrowiu i pomyślności 
pozwolił im powrócić do swoich, do Pana módlmy się. 

O wybawienie nas od 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. 
Kapłan: 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 2: 
Do Ciebie, Zbawco, przybiegających i od Twojej wszechmocnej prawicy 

pomocy i błogosławieństwa poszukujących, jak od Stwórcy i Władcy, nie 
odrzuć, ale jak dawno temu apostołów Twoich na pogrzeb przeczystej Twojej 
Matki z krańców ziemi przeniosłeś na obłokach, tak i teraz tym sługom Twoim 
szybkie i bez przeszkód podróżowanie po powietrzu wraz ze zdrowiem daruj, 
dla modlitw błogosławionej Bogurodzicy, jedyny Przyjacielu człowieka. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. Ton 5: 
Dla tych, którzy całą nadzieję na Ciebie złożyli, Zbawco, bądź 

pomocnikiem i wybawicielem, i dobry zamiar z ich powietrzną podróżą 
pobłogosław, aby wszyscy sławili Ciebie, jedynego Dawcę wszystkich dóbr. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Pod Twoją opiekę uciekamy się Bogurodzico Dziewico, prośbami 

naszymi nie gardź w potrzebach naszych, ale od wszelkich nieszczęść wybaw 
nas, jedyna czysta i błogosławiona. 

Diakon: Bądźmy uważni! 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Lektor: I duchowi twemu. 
Diakon: Oto mądrość! Bądźmy uważni! 
Prokimenon, ton 4: Albowiem aniołom swoim przykazał o tobie,* aby 

strzegli cię na wszystkich drogach twoich. 
Stichos: Na ręce wezmą cię, abyś nie potknął o kamień nogi twojej. 

Dzieje Apostolskie (perykopa 20; 8, 26-39) – patrz s. . 
Alleluja, ton 4: 
Stichos 1: I wejdzie na cherubiny, i poleci, poleci na skrzydle wiatru. 
Stichos 2: Piórami swymi ocieni cię i pod skrzydłami jego schronisz się. 

Ewangelia według Jana (perykopa 47; 14, 1-10) – patrz s. . 
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: 

Panie, który dawno temu proroka Twego okazałeś wędrującym do nieba i 
apostołów Twoich na obłokach z krańców ziemi przeniosłeś do świętego miasta, 
wejrzyj teraz na modlitwę Twoich sług, gorliwie przypadających do Ciebie, i 
pobłogosław ich powietrzną podróż, cichą, spokojną i bezpieczną uczyń, 
modlimy się, Najłaskawszy, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Władco, nakaż Twoim aniołom, aby zachowali tych sług Twoich , 
chcących wędrować po powietrzu, aby swoimi skrzydłami ocienił ich i księcia 
powietrznego skruszył pod ich nogami, modlimy się, Najłaskawszy Zbawco, 
wysłuchaj i zmiłuj się. 

Zbawco, pobłogosław dobry zamiar Twoich sług i przyjmij ich modlitwę, 
urządzając im szybką i bezpieczną podróż po powietrzu i darując miłosiernie 
pomyślny powrót do swoich, Najszczodrobliwszy Panie, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Panie, który sławnym swoim wniebowstąpieniem uświęciłeś powietrze, i 
Eliasza na ognistym wozie okazałeś pierwszym podróżnikiem po niebie, dla 
jego modlitw daj tym Twoim sługom (lub: temu Twemu słudze) bezpieczną 
podróż powietrzną, dając im zdrowie i wybawienie od wszelkiego utrapienia i 
śmiercionośnej rany, modlimy się do Ciebie, Najłaskawszy Panie, wysłuchaj i 
zmiłuj się. 

Wszelkie straszenia biesowskie odsuń daleko od Twoich sług, aby zawsze 
noszeni na skrzydłach Boskiej miłości, w Tobie, Stwórcy i Opiekunie całego 
stworzenia składając niezachwianą nadzieję, w pokoju i radości, jak na lekkim 
obłoku, przebyli podróż powietrzną ku chwale najświętszego Twego imienia i w 
czasie właściwym powrócili do swoich, modlimy się do Ciebie, wszechmocny 
Władco, wysłuchaj i miłosiernie zmiłuj się. 

Także: 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. 
Także: Skłoniwszy kolana i głowy, z rozrzewnieniem do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia tę modlitwę: 
Władco, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, który rozkazujesz żywiołom i 

wszystko trzymasz w dłoni, przed którym drżą otchłanie i przy którym obecne 
są gwiazdy, wszystkie stworzenia służą Tobie, wszystkie Ciebie słuchają, 
wszystkie Tobie podporządkowują się. Ty wszystko możesz, przeto 
wszystkiemu okazujesz miłosierdzie, najłaskawszy Panie. Tak i teraz, Władco, 
przyjmując gorące modlitwy tych Twoich sług N. N., pobłogosław ich drogę i 
powietrzną podróż, zakazując przeciwnym burzom i wiatrom oraz statek 
powietrzny zachowując cały i nieuszkodzony. Daj im bezpieczną i pozbawioną 



burz podróż po powietrzu, pozwól im spełnić dobry zamiar, radośnie w zdrowiu 
i w pokoju pozwól im też powrócić. Albowiem Ty jesteś Zbawcą i 
Wybawicielem, Dawcą wszystkich dóbr niebieskich i ziemskich, i Tobie chwałę 
oddajemy z Ojcem Twoim niemającym początku, i Najświętszym, i Dobrym, i 
Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
I wygłasza kapłan zwykłe rozesłanie, po czym bierze czcigodny krzyż, daje 

podróżnikom do ucałowania i kropi ich wodą święconą, mówiąc: 
Niech pobłogosławi was Pan z Syjonu i będziecie oglądać dobra 

Jerozolimy przez wszystkie dni waszego życia, i niech kieruje waszą podróżą w 
pokoju, ku chwale świętego swego imienia. Amen. 
 


