
 

 W czasie Wielkiego Postu po początkowym błogosławieństwie kapłana, zaczynamy: 
 Trisagion. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. Albowiem Twoje jest 
królestwo. Panie, zmiłuj się (dwanaście razy). Przyjdźcie, pokłońmy się (trzy razy). 
I dwa Psalmy. 
 Jeśli natomiast nie ma Wielkiego Postu, to po błogosławieństwie mówimy trzykrotnie: 
Przyjdźcie, pokłońmy się i czytamy Psalm 19: Niech cię usłyszy Pan oraz Psalm 20: 
Panie, z Twojej mocy cieszy się król. Chwała, i teraz, Trisagion. Ojcze nasz. 
Albowiem Twoje jest królestwo. 
 Także tropariony: 

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

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Ty, który dobrowolnie wstąpiłeś na krzyż, daruj Twoje łaski Twojej 

nowej wspólnocie, Chryste Boże, podnieś Twoją mocą pobożny lud, dając mu 
zwycięstwo nad wrogami, gdyż jako pomoc ma Twój oręż pokoju, 
niezwyciężone zwycięstwo. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
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. 
 Także mówi kapłan: 

 Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, 
prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Jeszcze módlmy się za naszego metropolitę N., za naszego biskupa N. i za 
wszystkich w Chrystusie naszych braci. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Jeszcze módlmy o zachowanie w opiece Bożej naszej Ojczyzny, za jej 
władze i wojsko, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie, we wszelkiej 
pobożności i czystości. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Jeszcze módlmy się za wszystkich braci i za wszystkich chrześcijan. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Donośnie: 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. 
 I mówimy: 
 W imię Pańskie pobłogosław, ojcze! 



 Kapłan donośnie: Chwała Świętej, i Jednoistotnej, i Życiodajnej, i 
Niepodzielnej Trójcy, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
 Chór: Amen. 
 Także mówimy heksapsalmę z wszelką uwagą i bojaźnią Bożą, jako niewidzialnie 
rozmawiający z samym Chrystusem Bogiem naszym, i modlimy się za grzechy nasze. Po 
trzech psalmach kapłan odmawia modlitwy jutrzni, stojąc z odkrytą głową przed świętą 
bramą. 

Modlitwa 1: 

 Dzięki czynimy Tobie, Panie Boże nasz, podniosłeś nas bowiem z 
naszych łoży i włożyłeś w nasze usta słowo chwały, aby kłaniać się i przyzywać 
święte Twoje imię. Modlimy się o Twoje dobrodziejstwa, którymi zawsze 
obdarzałeś nas w naszym życiu. I teraz ześlij Twoją pomoc na stojących przed 
obliczem świętej Twojej chwały i oczekujących od Ciebie obfitego miłosierdzia, 
i daj im, z bojaźnią i miłością zawsze Tobie służącym, sławić niewypowiedzianą 
Twoją łaskawość. Albowiem przynależy Tobie wszelka chwała, cześć i pokłon, 
Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa 2: 

 Od godzin nocnych moja dusza pożąda Ciebie, Boże nasz, bowiem 
nakazy Twoje zajaśniały na ziemi. Naucz nas czynić sprawiedliwość i świętość 
w Twojej bojaźni, Ciebie bowiem sławimy, prawdziwie istniejącego Boga 
naszego. Nakłoń Twoje ucho i wysłuchaj nas, Panie, obecnych i modlących się z 
nami, wszystkich po imieniu, i zbaw ich Twoją mocą. Pobłogosław Twój lud i 
uświęć Twoje dziedzictwo. Pokój daj Twemu światu, Kościołom Twoim, 
kapłanom, i całemu Twemu ludowi. Albowiem błogosławione jest i wysławione 
najczcigodniejsze i najwspanialsze imię Twoje, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa 3: 

 Od godzin nocnych nasz duch woła do Ciebie, Boże, bowiem światłością 
są Twoje nakazy. Naucz nas, Boże, Twojej sprawiedliwości, Twoich przykazań 
i Twoich wyroków, oświeć oczy naszych myśli, abyśmy nigdy nie zasnęli w 
grzechach ku śmierci. Usuń wszelki mrok z naszych serc, niech wzejdzie dla nas 
słońce sprawiedliwości, zachowaj życie nasze nieskalanym, pieczęcią Świętego 
Twego Ducha. Skieruj nasze stopy na drogę pokoju, pozwól nam ujrzeć poranek 
i dzień w radości, abyśmy zanosili Tobie poranne modlitwy. Albowiem Twoje 
jest panowanie, i Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego 
Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa 4: 

 Władco, Boże, święty i niedościgniony, który nakazałeś z ciemności 
zajaśnieć światłu, który dałeś nam odpoczynek w nocnym śnie i podniosłeś nas 



ku sławieniu i zanoszeniu modlitw Twojej łaskawości, błagamy Ciebie, przyjmij 
nas, w Twej łaskawości, kłaniających się teraz Tobie i składających Tobie 
dziękczynienie według naszych sił, i spełnij wszystkie nasze prośby ku 
zbawieniu. Okaż nas synami światłości i dnia oraz dziedzicami wiecznych 
Twoich dóbr. Pamiętaj, Panie, w obfitości Twych łask, o całym Twoim ludzie, 
obecnym tutaj i modlącym się z nami, i o wszystkich naszych braciach, którzy 
są na ziemi, na morzu, i na każdym miejscu Twego panowania, potrzebujących 
Twej przyjaźni do człowieka i pomocy. Wszystkich obdarz wielkim Twoim 
miłosierdziem, abyśmy zawsze trwając zbawieni duszą i ciałem, z odwagą 
sławili cudowne i błogosławione imię Twoje. Albowiem jesteś Bogiem 
miłosierdzia, łaskawości i przyjaźni do człowieka, i Tobie chwałę oddajemy, 
Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa 5: 

 Ojcze święty, skarbnico wszelkich dóbr, wiecznie tryskające źródło łask, 
cudotwórco najpotężniejszy i wszechwładny, wszyscy kłaniamy się Tobie i 
modlimy się do Ciebie, przyzywając Twoje miłosierdzie i Twoje łaski na pomoc 
i ochronę naszej pokory. Pamiętaj, Panie, o sługach Twoich, przyjmij poranne 
modlitwy nas wszystkich jak dym kadzidlany przed Tobą, spraw, aby nikt z nas 
nie został potępiony, ale wszystkich obdarz Twymi łaskami. Pamiętaj, Panie, o 
czuwających i śpiewających ku chwale Twojej, i Jednorodzonego Twego Syna i 
Boga naszego, i Świętego Twego Ducha, bądź dla nas pomocą i ochroną, 
przyjmij nasze modlitwy na Twój duchowy ołtarz w niebie. Albowiem Ty jesteś 
Bogiem naszym i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa 6: 

 Dzięki czynimy Tobie, Panie Boże naszego zbawienia, albowiem 
wszystko czynisz ku pożytkowi naszego życia, abyśmy zawsze patrzyli ku 
Tobie, Zbawcy i łaskawcy dusz naszych. Dałeś nam bowiem odpoczynek w 
czasie minionej nocy i podniosłeś nas z naszych łóż, i postawiłeś, abyśmy 
kłaniali się czcigodnemu imieniu Twemu. Modlimy się przeto do Ciebie, Panie, 
daj nam łaskę i moc, abyśmy mogli śpiewać Tobie rozumnie i modlić się 
nieustannie, w bojaźni i drżeniu spełniając swoje zbawienie z pomocą Chrystusa 
Twego. Pamiętaj, Panie, o wołających w nocy do Ciebie, usłysz ich i zmiłuj się, 
skrusz pod ich nogami niewidzialnych i nieprzyjaznych wrogów. Albowiem Ty 
jesteś Królem pokoju i zbawcą naszych dusz, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i 
Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa 7: 

 Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, który podniosłeś nas z 



naszych łóż i zgromadziłeś nas w czas modlitwy, daj nam łaskę na otworzenie 
naszych ust i przyjmij dziękczynienie składane według naszych sił. Naucz nas 
Twoich przykazań, albowiem nie wiemy, jak należy się modlić, jeżeli Ty, Panie, 
nie nauczysz nas przez Świętego Twego Ducha. Przeto prosimy Ciebie, jeśli 
zgrzeszyliśmy czymś do tej godziny, słowem lub uczynkiem, lub myślami, 
dobrowolnie lub mimowolnie, zapomnij, wymaż, przebacz. Jeśli bowiem 
będziesz pamiętał grzechy, Panie, Panie, któż się ostoi, ale u Ciebie jest 
zbawienie. Ty jeden jesteś święty, pomocnik mocny, obrońca naszego życia, i 
zawsze Ciebie wysławiamy. Niech panowanie Twego królestwa będzie 
błogosławione i wysławione, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. 

Modlitwa 8: 

 Panie Boże nasz, który odpędziłeś od nas senne znużenie i wezwałeś nas 
swym świętym zawołaniem, abyśmy także w nocy podnosili nasze ręce i 
wyznawali Ciebie w zrządzeniach Twojej sprawiedliwości. Przyjmij nasze 
modlitwy, błagania i nocne posługiwanie, i daj nam, Boże, wiarę 
niezawstydzoną, nadzieję niezachwianą, miłość bez obłudy. Pobłogosław nasze 
wejścia i wyjścia, postępowanie, czyny, słowa, myśli, i daj nam osiągnąć 
początek dnia sławiąc, wywyższając i błogosławiąc niewypowiedzianą 
łaskawość Twojej dobroci. Albowiem błogosławione jest najświętsze Twoje 
imię i wysławione Twoje królestwo, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa 9: 

 Panie, Przyjacielu człowieka, zapal w naszych sercach niezniszczalną 
światłość poznania Ciebie i otwórz oczy naszego umysłu, abyśmy poznali naukę 
Twojej Ewangelii. Wzbudź w nas także bojaźń ku wypełnieniu Twoich 
błogosławionych przykazań, abyśmy pokonawszy wszelką żądzę cielesną, 
prowadzili życie duchowe, tak myśląc i czyniąc, aby podobać się Tobie. 
Albowiem Ty jesteś uświęceniem naszych dusz i ciał, Chryste Boże, i Tobie 
chwałę oddajemy z Przedwiecznym Twoim Ojcem, i z Najświętszym, i 
Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 

Modlitwa 10: 

 Panie Boże nasz, który przez pokutę darujesz ludziom grzechy i jako wzór 
poznania grzechów i ich wyznania pokazałeś nam pokutę proroka Dawida na 
odpuszczenie, sam, Władco, zmiłuj się nad nami, którzy upadliśmy w licznych i 
wielkich grzechach, zmiłuj się z wielkiego Twego miłosierdzia i w wielości 
Twych łask oczyść nasze nieprawości, albowiem przed Tobą zgrzeszyliśmy, 



Panie, który znasz ukryte tajemnice ludzkiego serca, jedyny, który masz władzę 
darowania grzechów. Serce czyste stwórz w nas i umocnij nas duchem mocy, a 
okazawszy nam radość Twego zbawienia nie odrzuć nas od Twego oblicza, lecz 
pozwól, jako dobry i Przyjaciel człowieka, aż do ostatniego naszego tchu 
przynosić Tobie ofiarę sprawiedliwości i podniesienie na świętych Twych 
ołtarzach. Poprzez miłosierdzie, łaskę i przyjaźń do człowieka Jednorodzonego 
Twego Syna, z którym błogosławiony jesteś z Najświętszym i Dobrym, i 
Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa 11: 

 Boże, Boże nasz, który stworzyłeś rozumne i duchowe moce ze swej woli, 
błagamy Ciebie i Ciebie prosimy, przyjmij nasze, według sił naszych ze 
wszystkimi Twymi stworzeniami zanoszone uwielbienie i odpłać obfitymi 
darami Twej łaskawości, albowiem przed Tobą zgina się wszelkie kolano istot 
niebieskich, ziemskich i podziemnych, i wszystko, co żyje i oddycha opiewa 
niedoścignioną Twoją chwałę, jeden bowiem jesteś Bogiem prawdziwym i 
wielce miłosiernym. Albowiem Ciebie wysławiają wszystkie moce niebios i 
Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa 12: 

 Chwalimy, śpiewamy, błogosławimy, dzięki Tobie czynimy, Boże ojców 
naszych, za to, że przeprowadziłeś nas przez ciemność nocy i pokazałeś nam 
znowu światłość dnia. Błagamy Twoją łaskawość, oczyść nasze grzechy i 
przyjmij nasze modlitwy z wielkiej Twojej łaskawości, bowiem przybiegamy do 
Ciebie, miłosiernego i potężnego Boga. Zapal w naszych sercach prawdziwe 
słońce Twojej sprawiedliwości, oświeć nasz rozum i strzeż wszystkie zmysły, 
abyśmy godnie chodzili w ciągu dnia drogami Twych przykazań i osiągnęli 
życie wieczne, albowiem Ty masz źródło życia, i radując się byli zdolni 
osiągnąć niedostępną Twoją światłość. Albowiem Ty jesteś Bogiem naszym i 
Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. Amen. 
 Także kapłan lub diakon mówi wielką ektenię: 

W pokoju do Pana módlmy się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

O pokój z wysokości i zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

O pokój całego świata, stałość świętych Bożych Kościołów i zjednoczenie 
wszystkich, do Pana módlmy się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 



Za tę świątynię i za tych, którzy z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą 
wchodzą do niej, do Pana módlmy się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

Za naszego metropolitę N. i naszego biskupa N., za czcigodne kapłaństwo, 
w Chrystusie diakonię, za całe duchowieństwo i lud, do Pana módlmy się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

O zachowanie w opiece Bożej naszej ojczyzny, za jej władze i wojsko, do 
Pana módlmy się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

Za to miasto (lub: tę wieś; lub: ten monaster), za wszystkie miasta i krainy, 
i za wszystkich wiernych żyjących w nich, do Pana módlmy się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

O dobrą pogodę, obfitość plonów ziemi i czasy spokojne, do Pana 
módlmy się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

Za żeglujących, podróżujących, chorych, cierpiących, uwięzionych oraz o 
ich wybawienie, do Pana módlmy się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

O wybawienie nas od wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa, 
do Pana módlmy się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. 
 Chór: Panie zmiłuj się. 

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. 
 Donośnie: Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, 
Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
 Chór: Amen. 
 I zaczyna diakon: Bóg i Pan, i objawił się nam. Błogosławiony, który idzie 
w imię Pańskie. 
 Chór: 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. 
 Śpiewa się Bóg i Pan trzykrotnie. Także mówimy troparion dnia dwukrotnie i 
teotokion według tego samego tonu. Jeśli wypadają dwa tropariony, to zawsze pierwszy mówi 
się dwa razy, także drugi, i teotokion. 
 Jeśli wypada Alleluja lub Wielki Post, po ektenii śpiewamy czterokrotnie Alleluja, 
według wypadającego tonu oktoechosu. Stichosy natomiast mówimy następujące: 

 Stichos 1: Od godzin nocnych duch mój woła do Ciebie, Boże, światłością 
są przykazania Twoje na ziemi. 
 Stichos 2: Nauczcie się sprawiedliwości, mieszkańcy ziemi. 
 Stichos 3: Zawiść ogarnie lud nieukarany. 
 Stichos 4: Dodaj im zła, Panie, dodaj zła sławnym ziemi. 
 I triadikosy według tonu. Następnie zwykła recytacja Psałterza. Po zakończeniu 
recytacji diakon lub kapłan mówi małą ektenię: 

 Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

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. 
 Donośnie: 

 Albowiem Twoje jest panowanie, i Twoje jest królestwo i moc, i chwała, 
Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
 Chór: Amen. 
 Po pierwszej katyzmie mała ektenia i ekfonesis: 
 Albowiem jesteś Bogiem dobrym, Przyjacielem człowieka, i Tobie 
chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 
 Po Nieskalanych i po Błogosławiony jesteś, Panie, kapłan mówi małą ektenię z 
ekfonesis: 
 Albowiem błogosławione jest Twoje imię i wysławione Twoje królestwo, 
Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
 Hypakoe. Anabatmimi według tonu. Prokimenen niedzielny. 

 Diakon: Do Pana módlmy się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 
 Kapłan donośnie: Albowiem Święty jesteś, Boże nasz, i w świętym 
przybytku spoczywasz, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu 
Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 



 Chór: Amen. 
 Następnie diakon ogłasza: 

Wszystko, co oddycha,* niechaj chwali Pana. 
 Stichos: Chwalcie Pana w Jego świętych, chwalcie Go na firmamencie 
Jego mocy. 
 Diakon: Abyśmy mogli wysłuchać świętą Ewangelię, Pana Boga prośmy! 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Diakon: Oto mądrość! Stańmy prosto! Wysłuchajmy świętą Ewangelię! 
 Kapłan: Pokój wszystkim. 
 Chór: I duchowi twemu. 
 Kapłan: Czytanie świętej Ewangelii według N. 
 Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 
 Diakon: Bądźmy uważni! 
 Kapłan czyta jedną z Ewangelii zmartwychwstania, jeśli wypadnie niedziela. 

 Także: Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy, i Psalm 50. 

 Po całowaniu Ewangeliarza diakon mówi: 

 Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje: 
 I wszystko pozostałe, jak napisano na litii, patrz s. . Także mówi kapłan donośnie: 

 Przez miłosierdzie, łaskę i przyjaźń do człowieka Jednorodzonego Twego 
Syna, z którym jesteś błogosławiony z Najświętszym i Dobrym, i Życiodajnym 
Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
 Chór zaczyna kanony: zmartwychwstania, krzyża i zmartwychwstania, Bogurodzicy 

oraz Menei. Po trzeciej pieśni diakon lub kapłan odmawia małą ektenię z ekfonesis: 

 Albowiem Ty jesteś Bogiem naszym i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i 
Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
 Także katyzma poetycka Menei. 

 Po szóstej pieśni mała ektenia z ekfonesis: 

 Albowiem Ty jesteś Królem pokoju i Zbawcą dusz naszych, i Tobie 
chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 
 Kontakion i Ikos. Czytanie synaksarionu. 

 Po dziewiątej pieśni, gdy nie ma niedzieli: Godnym to jest: 
 Jeśli natomiast jest niedziela, po hirmosie mała ektenia z ekfonesis: 

 Albowiem Ciebie wysławiają wszystkie Moce niebios i Tobie chwałę 
oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. 
 Także: Święty Pan Bóg nasz. 
 Stichos: Albowiem święty Pan Bóg nasz. 



 Stichos: Nad wszystkimi ludźmi Bóg nasz. 
 Eksapostilarion Ewangelii zmartwychwstania i świętego, jeśli jest jego świętowanie. 

Na Wszystko, co oddycha, niechaj chwali Pana: stichery zmartwychwstania cztery i 
anatolikony cztery. Mówimy także dwa stichosy: 

 Stichos 1: Powstań, Panie, Boże mój: 
 Stichos 2: Wyznaję Ciebie, Panie: 
 Chwała, stichera ewangelii, i teraz: Błogosławiona jesteś, Bogurodzico 
Dziewico: 
 Wielka doksologia. Mówimy także te tropariony, zgodnie ze zwyczajem: 

 Troparion zmartwychwstania dla 1, 3, 5 i 7 tonu: 

Dzisiaj zbawienie światu, śpiewamy powstałemu z grobu Przywódcy 
życia naszego. Zniszczył bowiem śmiercią śmierć, dał nam zwycięstwo i wielkie 
miłosierdzie. 
 Troparion zmartwychwstania dla 2, 4, 6 i 8 tonu: 

Powstałeś z grobu i więzy rozerwałeś otchłani, zniszczyłeś osądzenie 
śmierci, Panie, wszystkich wybawiłeś z sieci wroga, zjawiłeś się Apostołom 
Twoim i posłałeś ich, aby głosili, i przez Nich pokój dałeś światu, jedyny 
Wielce Miłosierny. 

Także mówi diakon lub kapłan tę ektenię: 

Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, 
prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Jeszcze módlmy się za naszego metropolitę N., za naszego biskupa N. i za 
wszystkich w Chrystusie naszych braci. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Jeszcze módlmy o zachowanie w opiece Bożej naszej Ojczyzny, za jej 
władze i wojsko, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie, we wszelkiej 
pobożności i czystości. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Jeszcze módlmy się za naszych braci kapłanów, hieromnichów i za 
wszystkich naszych braci w Chrystusie. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Jeszcze módlmy się za błogosławionych i zawsze godnych pamięci 
świątobliwych patriarchów prawosławnych, za fundatorów tej świątyni Bożej 
(lub: tego świętego monasteru) i za wszystkich zmarłych prawosławnych ojców i 
braci naszych, [którzy tutaj i w różnych miejscach spoczywają]. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Jeszcze módlmy się za ofiarodawców i dobroczyńców tego świętego i 



czcigodnego domu Bożego, za pracujących, śpiewających, i za tu obecny lud, 
oczekujący od Ciebie wielkiego i obfitego miłosierdzia. 
 Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Kapłan donośnie: 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 diakon lub kapłan: 

Dopełnijmy poranną modlitwę naszą do Pana. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

O to, aby cały ten dzień był doskonały, święty, spokojny i bezgrzeszny, 
Pana prośmy. 
 Chór: Racz dać, o Panie. 

O anioła pokoju, wiernego przewodnika, stróża dusz i ciał naszych, Pana 
prośmy. 
 Chór: Racz dać, o Panie. 

O przebaczenie i odpuszczenie grzechów i przewinień naszych, Pana 
prośmy. 
 Chór: Racz dać, o Panie. 

O to, co dobre i pożyteczne dla dusz naszych i o pokój dla świata, Pana 
prośmy. 
 Chór: Racz dać, o Panie. 

O dokonanie reszty naszego życia w pokoju i pokucie, Pana prośmy. 
 Chór: Racz dać, o Panie. 

O chrześcijańskie zakończenie życia naszego, bezbolesne, bez 
zawstydzenia, spokojne, i o dobrą odpowiedź przed budzącym bojaźń 
Trybunałem Chrystusa, prośmy. 
 Chór: Racz dać, o Panie. 

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 donośnie: Albowiem jesteś Bogiem miłosierdzia, łask i przyjaźni do 
człowieka, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz 
i zawsze, i na wieki wieków. 



 Chór: Amen. 
 Kapłan: Pokój wszystkim. 
 Chór: I duchowi twemu. 
 Diakon: Głowy nasze skłońmy przed Panem. 
 Chór: Przed Tobą, Panie. 
 Kapłan odmawia tę modlitwę: 

Panie święty, Ty, który mieszkasz na wysokościach i patrzysz na 
pokornych, i wszechwidzącym Twoim okiem patrzysz na wszystkie stworzenia, 
przed Tobą skłoniliśmy serca i ciała, i modlimy się do Ciebie: Wyciągnij 
niewidzialną Twoją rękę ze świętego Twego przybytku i pobłogosław nas 
wszystkich, a jeśli zgrzeszyliśmy dobrowolnie lub mimowolnie, przebacz jako 
dobry Bóg i Przyjaciel człowieka, dając nam Twe niebieskie i ziemskie dobra. 

Donośnie: 

 Albowiem Tobie przynależy miłosierdzie i nasze zbawienie, Boże nasz, i 
Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. 
 Chór: Amen. 
 Diakon: Oto mądrość! 
 Chór: Pobłogosław! 
 Kapłan: Błogosławiony Chrystus, Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. 
 Chór: Amen. Umocnij, Boże, świętą prawosławną wiarę i prawosławnych 
chrześcijan na wieki wieków. 
 Kapłan: Najświętsza Bogurodzico, wybaw nas! 
 Chór: Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od 
Serafinów, któraś bez zmiany zrodziła Boga Słowo, Ciebie, prawdziwą 
Bogurodzicę, wysławiamy. 
 Kapłan: Chwała Tobie, Chryste Boże, Nadziejo nasza, chwała Tobie! 
 Chór: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. Panie, zmiłuj się (trzy razy). Pobłogosław! 

Kapłan czyni rozesłanie, w niedzielę: 
(W niedzielę: Zmartwychwstały) Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, dla 

modlitw Przeczystej swojej Matki, mocą świętego i życiodajnego krzyża, dla 
wstawiennictwa czcigodnych bezcielesnych Mocy niebieskich, dla modlitw 
czcigodnego i chwalebnego Proroka, Poprzednika i Chrzciciela Jana, świętych, 
chwalebnych i zwycięskich męczenników, świętych teoforycznych ojców 
naszych, świętych i sprawiedliwych Przodków Pana, Joachima i Anny, świętego 
N., patrona tej świątyni, świętego N., którego pamięć dzisiaj obchodzimy, i 



wszystkich świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i 
Przyjacielem człowieka. 

Także życzenia długich lat życia. 

W pozostałe natomiast dni poza świętami, wigiliami i okresami poświątecznymi oraz 

sobotami, po katyzmach nie ma ektenii. Po katyzmach natomiast Psalm 50 i kanony. Po 

trzeciej pieśni i po szóstej, i po Godnym to jest, ektenie małe. 

Po Chwała na wysokościach Bogu oraz Pozwól nam, Panie, w dniu tym 
ustrzec się od grzechu ektenia Dopełnijmy poranną modlitwę naszą do Pana, także 
isomelosy. Po Trisagionie i troparionach ektenia Zmiłuj się nad nami, Boże, według 
wielkiego miłosierdzia Twego, natomiast po ekfonesis: Oto mądrość! 

Chór: Pobłogosław! 
Kapłan: Błogosławiony Chrystus, Bóg nasz: 
Chór: Umocnij, Boże, świętą prawosławną wiarę i pozostałe zakończenie. 
Lektor odmawia pierwszą godzinę: Przyjdźcie, pokłońmy się i Psalmy. 

Po wezwaniu lektora: W imię Pańskie pobłogosław, władyko! 
 Kapłan donośnie: Boże, otocz nas łaską i pobłogosław nas, rozjaśnij nad 
nami swoje oblicze i zmiłuj się nad nami. 
 Lektor: Amen. 
 Kapłan odmawia modlitwę: Chryste, światłości prawdziwa, który oświecasz i 
uświęcasz każdego człowieka przychodzącego na ten świat, niechaj zajaśnieje 
nam światłość Twego oblicza, niech ujrzymy w niej niedostępną światłość, 
skieruj nasze stopy ku pełnieniu Twych przykazań, dla modlitw Przeczystej 
Twojej Matki i wszystkich Twoich świętych. Amen. 
 Kapłan: Chwała Tobie, Chryste Boże, Nadziejo nasza, chwała Tobie! 
 Chór: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. Panie, zmiłuj się (trzy razy). Pobłogosław! 
 Kapłan: (W niedzielę: Zmartwychwstały) Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, dla 
modlitw Przeczystej swojej Matki i wszystkich świętych, zmiłuje się nad nami i 
zbawi nas, bo jest dobrym i Przyjacielem człowieka. 
 Chór: Amen. 

Po rozesłaniu chór śpiewa życzenia długich lat życia. 

  
 


