
 

Do Pana módlmy się. 
Sprawiedliwy jesteś, Panie, i sprawiedliwe są Twoje wyroki, nie 

traktujesz nas bowiem według naszych grzechów, ani też nie odpłacasz nam 
według naszych nieprawości, gdy przekroczyliśmy Twoje przykazania, sami 
siebie oddaliśmy śmierci. Ty bowiem jako łaskawy Władca, znający życie nasze 
jako złe, i że pochłonie nas oraz pokona śmierć, zmiłowałeś się nad nami i 
zechciałeś zbawić Twoje stworzenie, przyjąłeś postać sługi, wydałeś samego 
siebie śmierci, odnowiłeś Twój obraz, wyzwoliłeś nas z władzy śmierci i 
skierowałeś na drogę zbawienia przez kąpiel powtórnych narodzin ze Świętego 
Twego Ducha. Zbawieni przez Twoją łaskę, opiewamy Twoją Opatrzność i 
modlimy się, i błagamy, i prosimy: W powtórnym Twoim przyjściu, w którym 
masz sądzić żywych i umarłych, i oddać każdemu według jego uczynków, 
wspomnij miłosierdzie, albowiem jesteś od wieków, i przebacz nasze ludzkie 
grzechy i słabości. Daj nam oczyszczenie, proszącym Ciebie, i przebacz każdy 
grzech, dobrowolny i mimowolny, świadomy i nieświadomy, nie ma bowiem 
człowieka, który by żył i nie zgrzeszył, choćby nawet jego życie trwało dzień na 
ziemi. Któż bowiem pochwali się, że ma czyste swoje serce lub kto ośmieli się 
powiedzieć, że jest wolny od grzechu? Wszyscy bowiem zgrzeszyliśmy przed 
Tobą w słowach i w czynach, i pozbawiwszy się Twojej chwały mamy nadzieję 
usprawiedliwić się na strasznym i budzącym bojaźń Twoim sądzie, a nie przez 
czyny sprawiedliwości, nie uczyniliśmy bowiem coś dobrego na ziemi, ale przez 
wiarę prawdziwą, którą wyznajemy w Ciebie. Poznać Ciebie, gdyż jesteś całą 
Prawdą, i widzieć Twoją władzę, korzeń nieśmiertelności. Wiemy, wyznajemy i 
wierzymy, że Ty doprowadziłeś nas z niebytu do istnienia i miłujesz upadłych, 
cierpliwie znosisz grzeszących i ożywiasz ze śmierci. Prosimy Ciebie, Panie 
Boże nasz, jeśli coś zgrzeszyliśmy przed Tobą jako mający ciało i żyjący w tym 
świecie, i ogarnięci niemocą, czy to w czynach, czy to w słowach, czy to w 
myślach, Ty jako dobry i Przyjaciel człowieka, i miłosierny Władca, zapomnij, 
odrzuć, przebacz nasze grzechy, wyznającym je, i nie policz ich nam, ani też nie 
wchodź w sąd z Twoimi sługami, gdyż nikt żyjący nie usprawiedliwi się przed 
Tobą. Albowiem Ty jeden jesteś bezgrzeszny i przyjmując kajających się, i 
Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. Amen. 

Inna modlitwa: 
Do Pana módlmy się. 
Władco, Panie Boże nasz, który klucze Twego królestwa powierzyłeś 

Twemu Apostołowi Piotrowi i na nim zbudowałeś święty Twój Kościół, i dałeś 
mu władzę Twoją łaską, aby wiązał i rozwiązywał na ziemi, usłysz i nas, 
niegodnych, teraz Ciebie przyzywających na oczyszczenie tego Twego sługi, 
okaż na nim Twoją łaskę, zbawiając mającego w Tobie nadzieję. Ty bowiem 



powiedziałeś, Panie, przez noszące Boga usta Twoich proroków: Nawróćcie się 
do mnie, a zwrócę się do was, a także, że nie pragniesz śmierci grzesznika, ale 
żeby się nawrócił i żył. Przeto, Przyjacielu człowieka, nie odwracaj się od tego 
sługi Twego, nawracającego się ze swojej fałszywej drogi i proszącego Ciebie o 
oczyszczenie, ale nawiedź go w miłosierdziu i otocz swoimi łaskami. Albowiem 
Ty jesteś Bogiem pokutujących i Zbawicielem nawracających się do Ciebie, i 
Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. Amen. 

Inna modlitwa: 
Do Pana módlmy się. 
Panie Boże, wszystkich Stwórco i Władco, Źródło łask, Ojcze wszystkich 

ludzi, a najbardziej wiernych, który nie pogardziłeś człowiekiem dzięki pokusie 
diabelskiej zrzuconym w głębię zguby, ale przez zbawcze wcielenie 
Jednorodzonego Twego Syna, Pana i Boga, i Zbawiciela naszego Jezusa 
Chrystusa, odszukałeś go i zbawiłeś, i do siebie podniosłeś. Sam, Władco, 
Przyjacielu człowieka, i teraz wejrzyj na Twego sługę N., będącego owieczką 
duchowej owczarni Twego Chrystusa, którego wybawiłeś z niewoli bezbożnych 
wrogów, gdzie z dziecięcej niewiedzy lub przemocy przestrzegał ich złych 
obyczajów, a teraz uczyniłeś go godnym zjednoczenia się z życiem Twego ludu. 
Oświeć jego myśli mocą i działaniem Świętego Twego Ducha, aby tkwiąca w 
jego duszy iskra zbawczego snu zapłonęła pod wpływem powiewów łaski, a 
naznaczona w niej pieczęć wyraźnie pojawiła się w jego sercu i myślach przez 
znamię krzyża Twego Chrystusa, ku poznaniu Ciebie, Nadziei i Prawdy. Niech 
pozna i pokłoni się Tobie, jedynemu prawdziwemu Bogu i Ojcu, i 
Jednorodzonemu Twemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, i 
Świętemu Twemu Duchowi. Zjednocz go z Twoim świętym, katolickim i 
apostolskim Kościołem, zabierz z jego myśli wszelkie obyczaje pogańskiej 
bezbożności, popraw go, aby godnie chodził w Twych przykazaniach i nakazach 
oraz uczyń go godnym, aby bez obawy osądzenia przyjął Twoje Tajemnice i 
okaż go w przyszłym życiu uczestnikiem Twego niebieskiego królestwa. 
Albowiem Ty jesteś Bogiem naszym, Bogiem miłosierdzia i zbawienia, i Tobie 
chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 

Inna modlitwa: 
Do Pana módlmy się. 
Panie Boże wszechwładny, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 

pragniesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali Twoją prawdę, który ze 
względu na zaginioną owcę posłałeś w świat Jednorodzonego Twego Syna, 
Zbawiciela i Wybawiciela, aby odnalazł i zbawił Twój obraz, Ciebie prosimy i 
Ciebie błagamy, abyś przyjął Twego sługę N., przybiegającego do Twoich łask i 
od dzieciństwa mającego wiarę prawosławną w Ciebie przez święty twój 
chrzest. Odpadł on od tej wiary z powodu dzieciństwa lub jakiejś innej 
przyczyny, a teraz nawraca się i przez pokutę oraz poznanie na nowo przypada 



do Twojej łaskawości, wylej na niego łaskawość Twojej przyjaźni do człowieka, 
przyjmij go jak syna marnotrawnego, zwracającego się do Ciebie, Boga i Ojca. 
Zabierz od niego wszelkie wrogie działanie, włącz go do owiec Twojej świętej i 
duchowej owczarni, upiększ go teraz chwałą najświętszego imienia Twego 
Chrystusa, okaż go uczestnikiem, ze wszystkimi wiernymi, przeczystych 
Twoich świętości na odpuszczenie dawnych jego grzechów, na umocnienie w 
przyszłości i ochronę duszy oraz ciała. Pozwól mu w każdym czasie i miejscu 
przybiegać do Ciebie, ćwiczyć się w Twoich świątyniach i czynić rzeczy Tobie 
przyjemne, aby stał się dziedzicem Twego niebieskiego królestwa, którego i nas 
uczyń z nim godnymi, łaską i szczodrobliwością Twego Chrystusa, z którym 
jesteś błogosławiony z Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Twoim 
Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Pokój wszystkim. 
Głowy wasze skłońcie przed Panem. 
Do Pana módlmy się. 
Panie Boże nasz, który schyliłeś niebiosa i zstąpiłeś na zbawienie rodzaju 

ludzkiego, który Twoim krzyżem wyzwoliłeś nas z klątwy prarodziców i 
wprowadziłeś do błogosławionego życia, który powiedziałeś, że na niebie jest 
radość z powodu jednego kajającego się grzesznika, przyjmij teraz zaginioną 
Twoją owcę i połącz z owczarnią, odsuń od niej chcące pochwycić ją wilki, 
pozwól mu chodzić po żmijach i skorpionach, chronionego przez Twój krzyż i 
strzeżonego chwałą godnego pokłonu Twego imienia, przyzywanego przez nas, 
Twoje sługi. 

Ekfonesis: Albowiem Ty jesteś Bogiem naszym, Bogiem miłosierdzia i 
zbawienia, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim niemającym początku, i z 
Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. 

Po Amen bierze święty miron i namaszcza go według obrzędu chrzczonych, czyniąc 
znaki krzyża na jego czole, oczach, nozdrzach, ustach, obu uszach, rękach, piersiach, plecach 
i kolanach, mówiąc: Pieczęć daru Ducha Świętego. Po namaszczeniu odmawia nad nim 
tę modlitwę: 

Do Pana módlmy się. 
Panie Boże wszechmogący, który przez zesłanie Najświętszego Twego 

Ducha napełniłeś uczniów łaską, i tego Twego sługę, którego uczyniłeś godnym 
nawrócenia z fałszywej drogi i skierowania do Twojej wiary, i woni Świętego 
Twego Ducha przez namaszczenie tym mironem, zachowaj go w Twojej 
świętości, daj mu chodzić zgodnie z Twoją wolą i pozwól mu wraz z nami ku 
słodyczy przyjmować Twoje budzące bojaźń Tajemnice, i zachowywać prawą 
wiarę w Ciebie, okaż go też godnym niebieskiego Twego królestwa, przez łaskę 
Twego Chrystusa, z którym przynależy Tobie chwała, cześć i pokłon z 
Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. 



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

Rozesłanie. 
 


