
 

Kapłan nakazuje na tym miejscu postawić drewniany krzyż, pośrodku cmentarza, a 
przed nim postawić stół, na którym będą znajdować się trzy świece, po czym dokona małego 
poświęcenia wody. Następnie zacznie poświęcać cmentarz w ten sposób: 

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

Lektor: Amen. 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 50 – patrz s. . 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 

wieków. Amen. 
Alleluja. Alleluja. Alleluja. Chwała Tobie, Boże (trzy razy). 
Następnie kapłan mówi wielką ektenię W pokoju do Pana módlmy się, dodając 

po wezwaniu: Za żeglujących, podróżujących, chorych, cierpiących, uwięzionych 
oraz o ich wybawienie, do Pana módlmy się następujące prośby: 

Aby ten cmentarz z Twojej łaski został wyzwolony od wszelkich ataków 
wrogich duchów i ich różnorodnej władzy, do Pana módlmy się. 

Aby ten cmentarz z Twoją Boską pomocą został doskonale oczyszczony, 
do Pana módlmy się. 

Aby ten cmentarz z Twego łaskawego oczyszczenia otrzymał obfite 
błogosławieństwo, do Pana módlmy się. 

Aby ten cmentarz z Twego niebieskiego błogosławieństwa otrzymał 
obfite błogosławieństwo, do Pana módlmy się. 

O wybawienie nas od 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, 
siebie i innych ludzi, 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. 
Po skończeniu ektenii kapłan kropi wodą święconą krzyż i całe miejsce wokół krzyża, 

wydzielone na cmentarz, mówiąc: 
Pokrop mnie hyzopem i oczyszczę się, obmyj mnie i wybieleję ponad 

śnieg. 



Po pokropieniu śpiewamy tropariony, ton 5: 
Błagamy Ciebie, łaskawego Boga, daj odpoczynek na łonie Abrahama 

Twoim sługom, Chryste, którzy do Ciebie przychodzą od życiowych marności i 
tutaj są grzebani, uczyń ich godnymi światłości wiekuistej, przebaczając im 
grzechy jako Dobry. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. Kontakion, ton 3: 
Gdy na Twoje słowo staniemy na sprawiedliwym Twoim sądzie, Panie, 

nie zawstydzaj tych, którzy w Ciebie wierzyli, Zbawco nasz, wszyscy bowiem 
zgrzeszyliśmy, ale nie odstąpiliśmy od Ciebie, przeto błagamy Ciebie za 
wszystkimi Twymi sprawiedliwymi, Chryste, abyś przyjmując umierających dał 
im odpoczynek, tylko Ty bowiem jesteś bezgrzeszny. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion, ton 4: 
Duszom przychodzącym do Ciebie, Zbawco, od spraw czasowych i tutaj 

grzebanym, daj odpoczynek jako nieśmiertelny i wszechmocny, i jedyny 
Przyjaciel człowieka, przebacz jako szczodry ich grzechy i zmiłuj się, 
Miłosierny, nad dziełem rąk Twoich, dla modlitw Bogurodzicy, jedyny 
Przyjacielu człowieka. 

Kapłan: Do Pana módlmy się. 
I odmawia tę modlitwę: 

Boże wszechmogący, stróżu dusz, obrońco zbawienia, koronujący 
wiernych, wejrzyj miłosiernie, prosimy Cię, na naszą pokornej posługi 
niegodność, przez którą oczyść miejsce dla naszego spoczynku, pobłogosław i 
poświęć, aby ciała ludzkie tutaj po odejściu z tego życia spoczywające, w 
wielkim dniu Sądu Twego Ostatecznego wraz z wiernymi duszami stały się 
godnymi życia wiecznej szczęśliwości. Albowiem Ty jesteś 
zmartwychwstaniem i życiem, i pokojem zmarłego Twoich sług, Chryste Boże 
nasz, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim niemającym początku i 
Najświętszym i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. 

Także: Bądźmy uważni! Pokój wszystkim. Oto mądrość! 
Prokimenon, ton 6: Odważnie wyprowadzasz skowanych,* i także samo 

gniewając będących w grobach. 
Stichos: Bóg w miejscu swoim świętym, Bóg daje mieszkanie 

jednomyślnym. 
Dzieje Apostolskie (perykopa 33; 13, 25-37) 

W owym czasie, gdy Jan był bliski końca swojej misji, powiedział: Nie 
jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną Ten, którego sandałów 
nie jestem godzien rozwiązać u stóp jego. Mężowie bracia, synowie rodu 
Abrahamowego, i ci wśród was, którzy się Boga boją, nam to została posłana 
wieść o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie 
poznali Go i przez skazanie Go wypełnili słowa proroków, czytane w każdy 



sabat. Choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, 
aby był stracony. Kiedy zaś wykonali wszystko, co o Nim napisano, zdjęli Go z 
drzewa i złożyli w grobie. Lecz Bóg wzbudził Go z martwych. Przez wiele dni 
ukazywał się On tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy, oni 
to teraz są Jego świadkami wobec ludu. I my głosimy wam dobrą nowinę. Tę 
obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie 
nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim: Synem moim jesteś, dzisiaj cię 
zrodziłem. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, 
powiedział to tak: Dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Dlatego i 
na innym miejscu mówi: Nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. 
Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia 
wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie, lecz 
Ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. 

Alleluja. Alleluja. Alleluja (ton 1). 
Ewangelia według Jana (perykopa 62; 19, 38-42) 

W owym czasie Józef z Arymatei, który był potajemnie uczniem Jezusa z 
bojaźni przed Żydami, prosił Piłata, aby mógł zdjąć ciało Jezusa, i pozwolił 
Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który 
poprzednio w nocy przyszedł do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny 
mirry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z 
wonnościami, jak Żydzi mają w zwyczaju chować umarłych. A na miejscu, 
gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym 
jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc, z powodu żydowskiego dnia 
Przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. 

Następnie: Do Pana módlmy się. 
Także odmawia tę modlitwę: 
Boże, Stwórco całego świata, odkupicielu rodzaju ludzkiego i wszystkich 

stworzeń widzialnych oraz niewidzialnych doskonały rządco, łaskawym głosem 
i czystym sercem błagamy Ciebie, aby ten grób, w którym będą ciała Twoich 
sług i służebnic po przejściu szybkim tego krótkiego życia będą spoczywać, 
oczyść, pobłogosław i poświęć. Ze względu na obfite Twoje miłosierdzie 
zechciej im odpuszczenie wszystkich grzechów tym, których ciała będą 
grzebane na tym miejscu, i będą oczekiwać głosu trąby pierwszego Twego 
anioła, zechciej obdarzyć ich wieczną radością. Przez łaskę Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Jednorodzonego Syna Twego, z którym i Najświętszym Duchem, 
błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen. 

Pokój wszystkim. I duchowi twemu. 
Do Pana módlmy się. 
Boże, z którego miłosierdzia dusze wiernych zmarłych znajdują 

odpoczynek, gorliwie modlimy się, Panie, abyś posłał anioła Twego świętego, 
stróża tego grobu i tych, których ciała są tutaj grzebane, dusze ich zechciej 
wyzwolić z wszystkich więzów grzechu, aby w Tobie zawsze ze wszystkimi 
świętymi bez końca radowali się. Boże wszechmogący, Ojcze przedwieczny i 



Panie najświętszy, uświęcenie wszystkich miejsc i na lepsze ich przemienienie, 
od którego i przez którego z niebios na ziemię zstępuje wszelkie 
błogosławieństwo, to miejsce zechciej oczyścić, pobłogosławić i poświęcić, aby 
ten grób był słodkim snem i odpoczynkiem dla odchodzących ciał i tutaj 
grzebanych, niech się napełni Twoją zawsze będącą słodyczą. Teraz zaś w 
wyższym Jeruzalem niech słudzy Twoi zmarli trwają radując się i weseląc, aż w 
wielkim dniu sądu z grobów przyjmą własne ciała i w ten sposób Pana 
przychodzącego na sąd będą mogli spotkać z owocami dobrych uczynków. 
Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem, i pokojem zmarłego Twoich 
sług, Chryste Boże nasz, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim niemającym 
początku i Najświętszym i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Następnie ektenia o wieczny odpoczynek dla zmarłych i rozesłanie: 
Zmartwychwstały Chrystus, prawdziwy nasz Bóg, dla modlitw 

przeczystej swojej Matki, mocą czcigodnego i życiodajnego krzyża, świętych 
chwalebnych apostołów i wszystkich swoich świętych, zmiłuje się i zbawi nas, 
bo jest Dobrym i Przyjacielem człowieka. Amen. 
 

 

Kapłan ubrany w epitrachelion i felonion, patrząc na wschód i okadziwszy nowy 
krzyż, zaczyna: Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 
 Chór: Amen. 

Także tropariony ku czci krzyża, 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. 

Kontakion, ton 4: 
Ty, który dobrowolnie wstąpiłeś na krzyż, łaski Twoje daruj nowej 

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

Kapłan: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia tę modlitwę: 
Panie Boże chwały, Ojcze wszechwładny, Boże Sabaot, który przez 

drzewo życia będące pośrodku raju dałeś praobraz życiodajnego krzyża 
Jednorodzonego Twego Syna i zamiast drzewa nieposłuszeństwa, przez 
zakosztowanie którego najbardziej zły wąż naszych Prarodziców, a z nimi cały 
rodzaj ludzki wypędził z raju i doprowadził do śmierci, dałeś znak owego 
życiodajnego krzyża, na którym Twój umiłowany Syn, będąc przygwożdżonym 



umarł i śmiercią uśmiercił śmierć, zlikwidował całą moc diabelską, dał życie 
światu, Kościołowi swemu oręż niezwyciężony, uświęcenie i władczą opiekę, 
umocnienie wiary, wybawienie z wszelkich zakusów diabelskich, mocną 
nadzieję zbawienia i nadzieję życia nie do zawstydzenia. Przeto i my, Twoi 
słudzy, którzy otrzymaliśmy od Ciebie tak wielkie łaski, pełni wdzięczności 
składamy Twojemu Majestatowi chwałę i dziękczynienie, i pokorny pokłon, i 
modlimy się, błagając, abyś zesłał teraz łaskę Najświętszego Twego Ducha, 
miłosiernie wejrzawszy na ten znak krzyża, oznaczający grób zmarłego i tu 
leżącego wiernego Twego sługi N. (lub: tu leżących wiernych Twoich sług N. 
N.) i pobłogosławił go, i poświęcił, i dał mu być znakiem strasznym i mocnym 
przeciwko wszystkim wrogom widzialnym i niewidzialnym, odpędzeniem i 
odrzuceniem wszystkich zakusów, napaści i pułapek diabelskich, dla Twego zaś 
ludu niech będzie władczą opieką, umocnieniem wiary, podtrzymaniem nadziei, 
zwycięstwem w walce i powodzeniem we wszystkich cnotach, a wszystkich, 
którzy przed tym znakiem będą się Tobie kłaniać i zanosić modlitwy, wysłuchaj 
miłosiernie i obdarz ich obficie wszelkimi dobrami ku zbawieniu. A jak przez 
krzyż świat wyzwoliłeś z osądzenia grzechu, tak i Twoje sługi, którzy Tobie 
szczerze przynieśli ten znak krzyża i postawili z miłości do zmarłych tu 
leżących, mocą krzyża umiłowanego Twego Syna zawsze okaż zwycięzcami 
grzechu, daj im wszelkie Twoja dobra ziemskie i niebieskie i wszystkich 
wiernych kieruj krzyżem ku przyjęciu niebieskiej korony. Albowiem Ty jesteś 
źródłem uświęcenia i bogatym dawcą wszystkich dóbr, i chwałę oddajemy 
Tobie z Jednorodzonym Twoim Synem, i z Najświętszym, i Dobrym, i 
Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan kropi krzyż trzykrotnie wodą święconą, mówiąc trzy razy: 
Poświęcany jest ten znak krzyża łaską Najświętszego Ducha, 

pokropieniem tą wodą święconą, w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. 
Następnie wygłasza rozesłanie: Chrystus, prawdziwy nasz Bóg, który rozpięty 

na drzewie krzyża dla naszego zbawienia zechciał przyjąć śmierć i po trzech 
dniach zmartwychwstał, dla modlitw Przeczystej swojej Matki i wszystkich 
świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i Przyjacielem 
człowieka. 
 


