
 
Modlitwa nad zanieczyszczonym naczyniem 

 

Naczynie należy umyć, wlać weń w formie krzyża wody święconej, i odmówić tę 
modlitwę: 

Do Pana módlmy się. 
Panie Boże nasz, Jedyny Święty, uświęć to naczynie Twym przyjściem 

uświęcającym i oczyść je, aby czyste było ku służeniu sługom Twoim i pozwól 
nam zawsze w świętości modlić się w świętych Twoich świątyniach, albowiem 
pod opiekę Twoją zawsze się chronimy i Tobie chwałę, i pokłon oddajemy, 
Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

 
 
Obrzęd sprawowany, gdy coś nieczystego wpadnie 

do naczynia z winem, miodem, olejem lub czymś innym 
 

Najpierw należy nieczystą rzecz wyjąć z naczynia i wyrzucić, a wino lub olej przelać 
do innego naczynia, natomiast zanieczyszczone naczynie trzeba najpierw umyć z zewnątrz i 
wewnątrz. Kapłan okadza dokładnie skalane naczynie, wlewa trzykrotnie w formie krzyża 
wodę świętej Teofanii, przelewa z powrotem wino lub olej, i modli się: 

Do Pana módlmy się. 
Święty Panie Boże nasz, który przez swoje przyjście zniszczyłeś wszelką 

złą moc, który nakazałeś, aby to, co wchodzi, nie zanieczyszczało człowieka, ale 
aby dla czystych wszystko było czyste, który przez Twoje wybrane naczynie, 
apostoła, pouczyłeś nas, że wszystko, co stworzyłeś, jest dobre, i nic nie należy 
uważać za zabronione, gdyż jest uświęcone Bożym słowem i modlitwą do 
Ciebie. Sam pobłogosław to wino (lub: ten olej; lub: ten miód) łaską Twoją i 
wlaniem świętej wody, a wszelką nieczystość lub skalanie przez wpadnięcie 
weń gada i pokusy złego zabierz z myśli Twych sług, aby było dla wszystkich 
używających je ku radości, dając wszystkim spożywającym je uświęcenie, i z 
czystym sumieniem pozwól im przystępować do najczystszych Twych 
Tajemnic. Albowiem Ty błogosławisz i uświęcasz wszystko, 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. 

Także kapłan pierwszy próbuje i daje gospodarzowi domu. Jeśli zaś do naczynia z 
winem lub olejem wpadła żmija, to całą zawartość naczynia należy wylać. 
 


