
 

Kapłan: Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Lektor: Królu Niebieski, 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. 
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. 

Troparion, ton 4: 
Wdzięcznymi będąc, niegodni słudzy Twoi, Panie, za Twoje wielkie 

dobrodziejstwa nam okazane, sławiąc Ciebie chwalimy, błogosławimy, dzięki 
składamy, śpiewamy i wywyższamy Twoją łaskawość, i z miłością wołamy do 
Ciebie: Łaskawco, Zbawco nasz, chwała Tobie. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. Ton 1: 

Zbaw, Boże, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwo 
prawowiernym w przeciwnościach daruj i Twoich krzyżem Twym ochraniaj 
chrześcijan. 

Prokimenon, ton 4: Zaśpiewam Panu dobroczyńcy memu* i śpiewam 
imieniu najwyższego Pana. 

Stichos: Rozraduje się serce moje w zbawieniu Twoim. 
List świętego Pawła Apostoła do Rzymian (perykopa 111; 13, 1-7) 

Bracia, każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad 
innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, 
zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, 
przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawiają, 
ściągają na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla 
uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a 
otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem narzędziem Boga, które ma ciebie 
prowadzić ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno 
nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wyznaczania sprawiedliwej kary 
temu, który czyni źle. Należy więc się jej poddać nie tylko ze względu na karę, 
ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, 



którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, co 
się mu należy: komu podatek – podatek, a komu cześć – cześć. 

Ewangelia według Mateusza (perykopa 70; 22, 15-22) 
W owym czasie faryzeusza naradzali się, jak by pochwycić Jezusa w 

mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, 
aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi 
Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na 
osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek 
Cezarowi, czy nie?” Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu mię 
kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową”. Przynieśli Mu denara. On 
ich zapytał: „Czyj jest to obraz i napis?” Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas 
rzekł do nich: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co 
należy do Boga”. Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go 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: 

Składając Twojej łaskawości dziękczynienie z bojaźnią i drżeniem, jako 
słudzy niegodni, Zbawco i Władco nasz, Panie, za Twoje dobrodziejstwa, które 
obficie rozlałeś na sługi Twoje, przypadamy i wysławiamy Ciebie jako Boga, i z 
rozrzewnieniem wołamy: Wybaw z wszelkich nieszczęść sługi Twoje i zawsze 
jako miłosierny spełnij ku dobremu prośby wszystkich nas, modlimy się 
gorliwie, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Jeszcze módlmy się za wszystkich braci i za wszystkich chrześcijan. 
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 donośnym głosem odmawia tę modlitwę: 
Panie Jezu Chryste, Boże, Boże wszelkiego miłosierdzia i dobrodziejstw, 

którego miłość jest niezmierzona i przyjaźń do człowieka niezbadaną głębią, 
przypadając do Twego Majestatu, z bojaźnią i drżeniem jako słudzy niegodni 
teraz pokornie składamy dziękczynienie Twojej łaskawości za Twoje 
dobrodziejstwa, okazane naszej ojczyźnie, sławiąc Ciebie jako Pana, Władcę i 
Dobroczyńcę, chwalimy, śpiewamy i wywyższamy, i przypadając znowu dzięki 
składamy, błagając pokornie Twoje bezmierne i niewypowiedziane 
miłosierdzie, abyś jak dotąd zechciałeś przyjmować prośby sług Twoich i 
miłosiernie spełnić, także w przyszłości w miłości do Ciebie i bliźniego, i we 
wszystkich cnotach rozkwitając, otrzymać od Ciebie dobrodziejstwa, abyś 



ojczyznę naszą wybawiał z wszelkich nieszczęść oraz dał jej pokój i spokój. 
Obyśmy Tobie, z niemającym początku Twoim Ojcem, i z Najświętszym, i 
Dobrym, i Jednoistotnym Twoim Duchem, w Jednej istocie sławionemu Bogu 
zawsze mogli składać dziękczynienie i mogli opiewać dobrodziejstwa Twoje. 

I jeszcze donośniej ogłasza: 
Chwała Tobie Bogu, Dobroczyńcy naszemu, na wieki wieków. 
Chór: Amen. 
Śpiewa się hymn św. Ambrożego, biskupa Mediolanu: Ciebie Boga chwalimy – 

patrz s. . 
Po zakończeniu hymnu kapłan mówi zwykłe rozesłanie. 
Po rozesłaniu diakon wygłasza życzenia długich lat życia. 

 


