
 

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

Chór: Amen. 
Lektor: Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie. 
Królu Niebieski. Trisagion. Ojcze nasz. 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 45: 
Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocnikiem w utrapieniach bardzo nas 

atakujących. Przeto nie boimy się, gdy drży ziemia i góry chwieją się w głębi 
mórz. Szumią i pienią się ich wody, góry drżą z powodu mocy Jego. Nurt rzeki 
rozwesela miasto Boże, Najwyższy uświęcił swój przybytek. Bóg jest pośrodku 
jego i nie zachwieje się, Bóg pomoże mu rano jutro. Burzą się narody, chwieją 
się królestwa, Najwyższy odezwał się głosem, poruszyła się ziemia. Pan mocy 
jest z nami, obrońcą naszym jest Bóg Jakuba. Przyjdźcie i zobaczcie dzieła 
Boga, który czyni cuda na ziemi. Kładzie kres wojnom aż po kraniec ziemi, 
kruszy łuk i łamie oręż, a wozy pali ogniem. Przestańcie i zrozumcie, że Ja 
jestem Bogiem, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan 
mocy jest z nami, obrońcą naszym jest Bóg Jakuba. 

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 ręce swoich wiernych uczynił jak łuk miedziany i umocnił ich 
prawice mocą swojej siły ku zwycięstwu i zniszczeniu naszych wrogów, do 
Pana módlmy się. 

Aby dał naszemu wojsku moc niesłabnącą, niezwyciężoną i zwycięską, 
siłę i męstwo z odwagą, na skruszenie naszych wrogów i nieprzyjaciół, i 
wszystkich ich ataków, do Pana módlmy się. 

Aby oblicza sprzeciwiających się nam napełniły się wstydem i brakiem 
czci, a ich serca strachem i przerażeniem, anioł Pański niech zaś uch odpędza i 
poraża, do Pana módlmy się. 

Aby usłyszane zostało błaganie świętego Kościoła i westchnienia naszych 
wiernych, sług Bożych, wołających do Pana, zniewolonych przez wrogów i 
nieprzyjaciół naszych, aby wyprowadził ze zniszczenia ich życie, 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 1). 
 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 1: 
 Zbaw, Boże, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwo 
prawowiernym w przeciwnościach daruj i Twoją krzyżem Twym ochraniaj 
wspólnotę. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. Teotokion: 
 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 7: Pan moc ludowi swemu da,* Pan pobłogosławi lud swój 
pokojem. 

Stichos: Przynieście Panu, synowie Boży, przynieście Panu młode baranki. 
II List świętego Pawła Apostoła do Koryntian (perykopa 172; 2, 15-3, 3) 

Bracia, jesteśmy miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, 
którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie. Dla jednych 
jest to zapach śmiercionośny na śmierć, a dla drugich zapach ożywiający na 
życie. A któż potrafi to zrobić? Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą 
słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed 
Bogiem. Czyż ponownie zaczniemy samych siebie zalecać? Albo czy 
potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? Wy 
jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem który znają i czytają 
wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym 



dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem 
Boga żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. 

Ewangelia według Mateusza (perykopa 20 od połowy; 7, 7-11) 
Rzecze Pan: 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: 

Panie, nie pokładamy naszej nadziei w łuku, ani też oręż nas nie zbawi, 
ale prosimy o Twoją wszechmocną pomoc i odważając się polegać na Twoje 
mocy, zbroimy się przeciwko naszym wrogom, i Twoje imię wiernie 
przyzywając, z rozrzewnieniem modlimy się: Wszechmocny Panie, miłosiernie 
usłysz i zmiłuj się. 

Panie, obrońco wiernych, poślij Twoje strzały i uczyń zamęt wśród 
naszych wrogów, wyciągnij z wysoka Twoją rękę i zwycięż ich i oddaj naszemu 
wojsku, modlimy się, miłosierny Panie, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Aby nasze wojsko było zawsze niezwyciężone i zwycięskie nad wrogami, 
a także dało naszej ziemi pokój i chwałę, gorliwie modlimy się, Panie, 
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 z wszelką uwagą i z rozrzewnieniem odmawia głośno tę modlitwę: 
Panie Boże mocy, Boże zbawienia naszego, Boże, Ty jeden czynisz cuda, 

wejrzyj w miłosierdziu i dobroci na pokorne Twoje sługi, i z przyjaźni do 
człowieka usłysz i zmiłuj się nad nami. Oto bowiem wrogowie nasi zgromadzili 
się przeciwko nam, aby nas zgubić i zniszczyć nasze świątynie. Przeto grzeszni i 
niegodni w pokucie modlimy się do Ciebie: Pomóż nam, Boże, Zbawicielu nasz, 
i wybaw nas ze względu na chwałę Twego imienia, aby nigdy nie powiedzieli 
nasi wrogowie: Porzucił ich Bóg, nie ma nikogo, kto by ich wybawił i zbawił. 
Niech więc zobaczą wszyscy poganie, że Ty jesteś Bogiem naszym, a my ludem 
Twoim, pod Twoim panowaniem zawsze strzeżeni. Uczyń z nami znak ku 
dobremu, aby zobaczyli nienawidzący nas, i zawstydzili się, i zostali 



upokorzeni. O, Panie Boże, Zbawco nasz, mocy i nadziejo, Obrońco nasz, nie 
pamiętaj nieprawości i niesprawiedliwości Twego ludu, i nie odwracaj się od 
nas w Twoim gniewie, ale w Twoim miłosierdziu i dobrodziejstwach nawiedź 
pokorne Twoje sługi, przypadające do Twojej łaskawości. Powstań nam na 
pomoc i rozbij fałszywe rady zamyślających zło na nas, osądź znieważających 
nas i zwycięż walczących z nami. Zamień ich nieczystą odwagę w strach o 
ucieczkę. Naszemu wojsku daj w wielkiej odwadze i męstwie przepędzić i 
dosięgnąć ich, i zwyciężyć w Twoim imieniu. A tym, którym sądziłeś oddać 
swoje dusze w bitwie za ojczyznę, tym przebacz ich grzechy i w dniu Twojej 
sprawiedliwej odpłaty daj im niezniszczalne korony. Ty bowiem jesteś Obrońcą, 
zwycięstwem i zbawieniem pokładających w Tobie nadzieję, i chwałę oddajemy 
Tobie, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan wygłasza zwykłe rozesłanie, po którym diakon wygłasza życzenia długich lat 

życia. 
 


