
 

Jeśli umrze jakieś dziecko prawosławne, jego krewni wzywają kapłana, który 
przychodzi do domu, w którym znajduje się ciało zmarłego dziecka, zakłada epitrachelion i 
felonion, wkłada kadzidło do kadzielnicy, okadza ciało zmarłego oraz obecnych, i zaczyna jak 
zwykle: 

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

Chór: Amen. 
I zaczynają obecni: Trisagion. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. Albowiem 

Twoje królestwo i moc, i chwała. 
Następnie śpiewają te oto tropariony, ton 4: 

Z duszami sprawiedliwych zmarłych daj odpoczynek, Zbawco, duszy 
zmarłego Twego sługi, zachowując go w błogosławionym życiu, które Ty masz, 
Przyjacielu człowieka. 
 Panie, w Twoim miejscu pokoju, gdzie odpoczywają wszyscy Twoi 
święci, daj odpoczynek duszy Twego sługi, albowiem jedyny jesteś 
Przyjacielem człowieka. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
 Ty jesteś Bogiem, który zstąpił do otchłani i skruszył więzy skowanych, 
sam daj odpoczynek duszy Twego sługi. 

I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 Jedyna czysta i nieskalana Dziewico, która bez nasienia Boga zrodziłaś, 
błagaj o zbawienie jego duszy. 
 Diakon: Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, 
błagamy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Jeszcze módlmy się o spokój duszy błogosławionego dziecka N., aby 
zostały mu odpuszczone wszystkie grzechy wolne i mimowolne. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Aby Pan Bóg przyjął jego duszę tam, gdzie sprawiedliwi pokojem się 
cieszą. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 O miłosierdzie Boże, królestwo niebieskie i grzechów jego odpuszczenie, 
u Chrystusa, nieśmiertelnego Króla i Boga naszego prośmy. 

Chór: Racz dać, o Panie. 
 Do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 Kapłan: Panie Jezu Chryste, Boże nasz, temu, który zrodził się z wody i 
ducha oraz odszedł do Ciebie w nieskalanym życiu obiecałeś dać królestwo 
niebieskie, i powiedziałeś: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, takich 



bowiem jest królestwo niebieskie, pokornie prosimy, żebyś teraz zmarłemu 
słudze Twemu nieskalanemu dziecku N. według Twojej prawdziwej obietnicy 
dał dziedziczenie królestwa Twego, a nam pozwolił przejść przez życie 
nieskalanymi i zakończyć je po chrześcijańsku, aby zamieszkać ze świętymi 
Twymi w niebieskich przybytkach. 
 Donośnie: Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem, i pokojem 
wszystkich sług Twoich i teraz zmarłego Twego sługi dziecka N., Chryste Boże 
nasz, 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. 

Chór: Amen. 
 Diakon: Oto mądrość! 
 Kapłan: Najświętsza Bogurodzico, wybaw nas! 
 Chór: Czcigodniejszą od Cherubinów i chwalebniejszą bez porównania od 
Serafinów, któraś bez zmiany Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwą 
Bogurodzicę, wywyższamy. 
 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: Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, rządzący żywymi i zmarłymi, dla 
modlitw najczystszej swojej Matki, świętych, sławnych i chwalebnych 
Apostołów, błogosławionych i bogobojnych Ojców naszych i wszystkich 
świętych, duszę zmarłego dziecka N., umieści w przybytkach sprawiedliwych, 
da odpoczynek na łonie Abrahama, zaliczy do sprawiedliwych i zmiłuje się nad 
nami, bo jest Dobrym i Przyjacielem człowieka. 
 Gdy wszystko jest gotowe do wyjścia, kapłan znowu wygłasza początek: 
 Błogosławiony Bóg nasz w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. 
 I zaczynamy śpiewać Święty Boże z bojaźnią i wszelką pobożnością. 
 Wziąwszy ciało zmarłego idziemy do świątyni, poprzedzani przez kapłana ze świecą i 
diakona z kadzielnicą. Gdy przyjdziemy do świątyni, składamy ciało w narteksie lub w 
świątyni. 

I zaczynamy Psalm 90: 
Żywy pod opieką Najwyższego, w cieniu Boga niebieskiego zamieszka. 

Rzecze Panu: Obrońcą moim jesteś i ucieczką, Bogiem moim, i mam w Nim 
nadzieję. Albowiem On wybawi cię z sieci myśliwego i od zgubnego słowa. 
Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego skryjesz się, jako oręż otoczy 
cię prawda Jego. Nie ulękniesz się strachu nocnego, strzały lecącej za dnia, 
zguby przechodzącej w mroku, napaści i biesa południa. Padnie u boku twego 
tysiąc i dziesięć tysięcy po prawicy twojej, ale do ciebie nie przybliży się. 
Zobaczysz własnymi oczyma i ujrzysz pomstę nad grzesznikami. Albowiem Ty, 



Panie, jesteś moją nadzieją, jako obrońcę wziąłem sobie Najwyższego. Zło nie 
przystąpi do ciebie i boleść nie przybliży się do ciała twego. Albowiem Aniołom 
swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na ręce 
wezmą ciebie, abyś nie potknął nogi swojej o kamień. Na żmiję i bazyliszka 
nastąpisz, będziesz deptał lwa i smoka. Albowiem we mnie ma nadzieję, więc 
zbawię go, osłonię go, albowiem poznał imię moje. Będzie wołał do mnie i 
usłyszę go, z nim jestem w utrapieniu, wyzwolę go i wysławię go. Nasycę go 
długimi dniami i objawię mu zbawienie moje. 

Śpiewamy Alleluja, ton 8: 
Stichos: Błogosławiony, któregoś wybrał i przyjął, Panie. 
Stichos: Pamięć jego z pokolenia na pokolenie. 
Trisagion. Ojcze nasz. Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała. 

Także: 

Głębią mądrości z miłości do człowieka wszystko stworzyłeś i to, co 
pożyteczne dajesz, jedyny Stwórco, daj odpoczynek, Panie, duszy Twego sługi, 
albowiem w Tobie pokładał nadzieję, Stworzycielu i Twórcy, i Bogu naszym. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Bogurodzico, w Tobie mamy twierdzę i przystań, obronę i pośredniczkę 
miłą Bogu, którego zrodziłaś, Dziewico, wiernych zbawienie. 

Także Psalm 50 – patrz s. . 

Następnie zaczynają kanon za zmarłe dziecko, ton 8: 

Pieśń 1, hirmos: 

Izraelita, gdy morze przeszedł jako suchy ląd i uciekł od zła egipskiego, 
zawołał: Śpiewajmy Wybawicielowi, Bogu naszemu. 

Refren: Panie, daj odpoczynek dziecku. 
Ciało przyjąłeś, Słowo Boże, i zechciałeś być Dzieckiem, lecz bez 

grzechu, prosimy Ciebie, abyś na łonie Abrahama dał odpoczynek wieczny 
dziecku, któreś przyjął. 

Jako Dziecko byłeś widzialny Ty, od wieków będących, i dzieciom jako 
Dobry obiecałeś Twoje królestwo, przeto daj je temu dziecku. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Przed zakosztowaniem ziemskich słodyczy przyjąłeś, Chryste Zbawco, 

nieskalane dziecko, któremu daj wieczne dobra jako Przyjaciel człowieka. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Ty, któraś Mądrość i Słowo Ojca niewypowiedzianie zrodziła, ulecz 

duszy mojej okrutną ranę i skróć moją boleść. 
Pieśń 3, hirmos: 

Panie, Stwórco kręgu niebieskiego i Kościoła założycielu, umocnij mnie 
w miłości Twojej, jedyne pożądanie, wiernych umocnienie, jedyny Przyjacielu 



człowieka. 
Najdoskonalsze Słowo, które objawiło się jako doskonałe Dziecko, 

dziecku małoletniemu, które zabrałeś, daj odpoczynek ze wszystkimi 
sprawiedliwymi, którzy spodobali się Tobie, jedyny Przyjacielu człowieka. 

Prosimy Cię, abyś tego, który nie zakosztował ziemskich słodyczy, 
szczodrze obdarzył dobrami nadprzyrodzonymi, to małoletnie dziecko, które 
zabrałeś z Twego Bożego nakazu. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Panie, uczyń uczestnikiem niebieskich pałaców i świetlistego pokoju, i 

najświętszego chóru świętych, to nieskalane dziecko, któreś zachciał zabrać do 
siebie, Zbawco. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Wszyscy zawiedli, więc przybiegam, przeczysta Władczyni, do Twojej 

opieki, pomóż mi, wielkie jest bowiem bogactwo moich grzechów, a cały pełen 
jestem nędzy, gdyż nie mam żadnych cnót. 

Także hirmos, a po hirmosie diakon mówi tę ektenię: 

Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Jeszcze módlmy się o spokój duszy błogosławionego dziecka N., aby 
zostały mu odpuszczone wszystkie grzechy wolne i mimowolne. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Aby Pan Bóg przyjął jego duszę tam, gdzie sprawiedliwi pokojem się 
cieszą. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 O miłosierdzie Boże, królestwo niebieskie i grzechów jego odpuszczenie, 
u Chrystusa, nieśmiertelnego Króla i Boga naszego prośmy. 

Chór: Racz dać, o Panie. 
 Do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 Kapłan: Panie Jezu Chryste, Boże nasz, temu, który zrodził się z wody i 
ducha oraz odszedł do Ciebie w nieskalanym życiu obiecałeś dać królestwo 
niebieskie, i powiedziałeś: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, takich 
bowiem jest królestwo niebieskie, pokornie prosimy, żebyś teraz zmarłemu 
słudze Twemu nieskalanemu dziecku N. według Twojej prawdziwej obietnicy 
dał dziedziczenie królestwa Twego, a nam pozwolił przejść przez życie 
nieskalanymi i zakończyć je po chrześcijańsku, aby zamieszkać ze świętymi 
Twymi w niebieskich przybytkach. 
 Donośnie: Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem, i pokojem 



wszystkich sług Twoich i teraz zmarłego Twego sługi dziecka N., Chryste Boże 
nasz, 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. 

Chór: Amen. 
Także katyzma: 

Zaprawdę wszystko jest marnością, życie jest cieniem i snem, daremnie 
szamoce się każdy mieszkaniec ziemi, jak mówi Pismo: Gdy świat pozyskamy, 
dochodzimy do grobu, gdzie razem są królowie i żebracy. Przeto, Chryste Boże, 
zmarłemu dziecku daj odpoczynek jako Przyjaciel człowieka. 

Pieśń 4, hirmos: 

Ujrzałem, Panie, tajemnicę Twojej Opatrzności, zrozumiałem Twoje 
dzieła, i wysławiłem Twoje Bóstwo. 

Nie płaczemy nad dzieckiem, ale mad samymi sobą najbardziej płaczemy, 
zawsze grzeszący, abyśmy zostali uratowani z gehenny. 

Władco, pozbawiłeś dziecko ziemskich rozkoszy, więc uczyń je godnym 
niebieskich dóbr, jako sprawiedliwy Sędzia. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Ten, który zabrał ciebie, zaiste błogosławione dziecko, z ziemi, okazuje 

cię mieszkańcem raju i łączy cię z chórami świętych. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Wszyscy wywyższamy Ciebie, Bogurodzico najczystsza, albowiem 

zrodziłaś Słońce Sprawiedliwości, zawsze Dziewico. 
Pieśń 5, hirmos: 

Odrzuciłeś mnie od swego Oblicza, Światłości Niezachodząca, i okryła 
mnie, porzuconego, obca ciemność nocy, ale nawróć mnie, błagam, i w skieruj 
drogę moją na światłość Twoich przykazań. 

Sprawiedliwym Sądem Twoim przed rozkwitnięciem doskonale ściąłeś 
jak młody kłos dziecko, któreś zabrał, Panie, przeto wprowadź je na Bożą górę 
wiecznych dóbr. 

Jak młodą gałązkę miecz śmierci uderzył ciebie, jeszcze przed 
zakosztowaniem świeckich słodyczy, o błogosławione dziecko, ale Chrystus 
otwiera Tobie bramy niebios i łączy cię z wybranymi jako miłosierny. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Nie płaczcie nade mną, albowiem niegodne jest nawet zaczynanie takiego 

płaczu, raczej płaczcie zawsze nad samymi sobą grzesznikami, krewni i 
przyjaciele, woła zmarłe dziecko, abyście nie zakosztowali męki. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 



Samym sobą się brzydzę, gdy patrzę na wielość mych czynów, gdy jednak 
myślę o Tobie, która w sposób przekraczający zrozumienie zrodziła Ciebie, 
Panie, przyjmuję Matkę Bożą jako nadzieję niosącą ochłodę, gdyż Ona jest 
naszą jedyną orędowniczką. 

Pieśń 6, hirmos: 

Modlitwę moją wyleję przed Panem i Jemu opowiem moje troski, gdyż 
dusza moja pełna jest nieprawości i życie moje zbliżyło się do otchłani, więc 
modlę się jak Jonasz: Boże, wyprowadź mnie z popiołu. 

Jako dziecko zostałeś położony w żłobie i pozwoliłeś objąć się przez 
starca, który dzieci w łonie matek i przedwcześni zmarłe doprowadzasz do życia 
wiecznego, przeto dziękczynnie sławimy Ciebie. 

Zawołałeś do apostołów, Słowo: Pozwólcie dzieciom do mnie 
przychodzić, bowiem takim dawane jest królestwo niebieskie, przeto i to 
dziecko, któreś zabrał, uczyń godnym Twojej Światłości. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Pozbawiłeś ziemskich rozkoszy dziecko Twoje, okaż je więc 

uczestnikiem niebieskich Twoich dóbr, gdyż nie naruszyło Twego Bożego 
nakazu. Sławimy, Dobry, wyroków Twoich głębię niezmierzoną. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Jesteś dla nas murem obronnym i dla dusz najdoskonalszym zbawieniem, 

i pociechą w smutkach, Dziewico, światłością Twoją zawsze radujemy się, którą 
i teraz, Władczyni, ratuj nas przed żądzami i troskami 

Także hirmos, a po nim kapłan mówi wyżej napisaną ektenię i modlitwę – patrz s. . 

Także kontakion, ton 8: 

Ze świętymi daj odpoczynek, Chryste, duszy zmarłego Twego sługi, gdzie 
nie ma cierpień, smutku i westchnień, lecz życie nie mające końca. 

Ikos: 

Sam jeden jesteś nieśmiertelny, który stworzyłeś i ukształtowałeś 
człowieka, jesteśmy bowiem śmiertelni i z ziemi stworzeni, i do tejże ziemi 
powrócimy, jak rozkazałeś. Ty, który mnie stworzyłeś, rzekłeś do mnie, że 
jestem ziemią i do ziemi powrócę, dokąd pójdziemy wszyscy ludzie. Nadgrobny 
czyniąc płacz śpiewamy pieśń: Alleluja. 

I te oto ikosy: 

Nic nie pocieszy matki i nic nie uraduje ojca, albowiem łona ich są 
smutne, gdy dzieci stąd odchodzą, wielka żałość jest w sercach rodziców ze 
względu na dziecko, najbardziej zaś gdy mówiło rzeczy dobre, więc 
wspominamy ich słowa z pieśnią: Alleluja. 

O, jak drżą nad grobem piersi matki i mówią: O synu mój i dziecię 



słodkie, czy nie słyszysz Twojej matki, co mówi? Oto łono, które cię nosiło. 
Dlaczego nic nie mówisz, jak kiedyś do nas mówiłeś, ale choć milczysz, mówisz 
z nami: Alleluja. 

Boże, Boże, któryś mnie wezwał, bądź pociechą dla mego domu, bowiem 
jest w nim wielki płacz, na mnie wszyscy patrzą, którzy mieli mnie 
jednorodzonego, ale Ty zrodzony z Matki Dziewicy, bądź ochłodą dla łona 
mojej matki i zroś serce ojca, aby śpiewali: Alleluja. 

Także kontakion, ton 8: 

Ze świętymi daj odpoczynek, Chryste, duszy zmarłego Twego sługi, gdzie 
nie ma cierpień, smutku i westchnień, lecz życie nie mające końca. 

Pieśń 7, hirmos: 

Dzieci Hebrajskie gdy w piecu odważnie zdeptały płomień i ogień 
zamienił się w rosę, wołały: Błogosławiony jesteś, Panie Boże, na wieki. 

Zapisz w księdze zbawionych, jako szczodry Przyjaciel człowieka, Twoje 
dziecko, aby radując się śpiewał panowaniu Twojej chwały: Błogosławiony 
jesteś. 

Światłością Twego Oblicza, Słowo, oświeć dziecko Twoje, które w 
wierze odeszło teraz do Ciebie jako małoletnie i śpiewające Tobie: Panie Boże, 
błogosławiony jesteś. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Przyczyną smutku okazało się dla kochających ciebie odejście twoje, ale 

dla ciebie jest ono przyczyną radości i wesela, bowiem dzieci dziedziczą żywot 
wieczny. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Zobacz żałość moją, Dziewico, którą spowodowała wielość mych złości, i 

przed odejściem daj mi ochłodę macierzyńskimi modlitwami, aby Bóg był dla 
mnie miłosierny. 

Pieśń 8, hirmos: 

Siedmiokroć mocniej dla sprawiedliwych prześladowca chaldejski 
wściekle piec rozpalił, ale widząc ich zbawionych mocą z wysoka, Stwórcy i 
Zbawicielowi zawołał: Dzieci błogosławcie, kapłani śpiewajcie, ludzie 
wywyższajcie na wszystkie wieki. 

Na łonie Abrahama i w przybytkach pokoju, gdzie zawsze radość 
świętujących, w miejscu ochłody, gdzie jest woda żywa, umieści ciebie, 
Chrystus, który ze względu na nas był Dzieckiem, śpiewających Jemu 
nieustannie: Kapłani śpiewajcie, ludzie wywyższajcie Go na wszystkie wieki. 

Twoje odejście zaprawdę będzie dla nas przyczyną bólu i łez, bowiem 
przed zakosztowaniem w życiu tym słodyczy porzuciłeś ziemię i rodziców, ale 



przyjmie ciebie łono Abrahama jako dziecko wolne od wszelkiego skalania. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Dlaczego mnie opłakujecie, dziecko, leżący niewidzialnie woła, ja wcale 

nie płaczę, gdyż jako dziecko zostałem skierowany do radości wszystkich 
sprawiedliwych, więc łzy nie są teraz godne, gdyż śpiewamy Chrystusowi: 
Kapłani śpiewajcie, ludzie wywyższajcie Go na wieki. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Bogurodzico, powstań mi ku pomocy, zważ na moją modlitwę i wybaw 

mnie od okrutnego osądzenia ciężkiego doświadczenia, ciemności i ognia, i 
zgrzytania zębami, ataków biesów i wszelkiej troski, Nadziejo pozbawionych 
nadziei, życie zrozpaczonych. 

Pieśń 9, hirmos: 

Przeraziło się tym niebo i zdumiały się krańce ziemi, albowiem Bóg 
przyszedł do ludzi w ciele i łono Twoje większe było od nieba, przeto Ciebie, 
Bogurodzico, zastępy aniołów i ludzi wywyższają. 

Chryste, któryś był Dziecięciem bez grzechu i dobrowolnie wstąpiłeś na 
krzyż, patrząc na boleści macierzyńskie Tej, która Ciebie zrodziła, utul ból i 
boleść okrutną wiernych rodziców zmarłego dziecka, abyśmy sławili Twoje 
panowanie. 

Posłany z wysokości Królu wszystkich, przyjmij błogosławione dziecko, 
Władco, jako czystego ptaka do gniazd niebieskich, zbawiłeś bowiem jego 
ducha od wielu sieci i połącz z duchami sprawiedliwych w słodyczy Twego 
królestwa. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Dzieciom, które nic nie uczyniły, Słowo Boże, dałeś przybytki niebieskie, 

gdyż tak zechciałeś, Dobry, aby z nimi policzyć stworzenie Twoje, i to dziecko 
przyszło teraz do Ciebie. Smutek rodziców sam utul jako szczodry i Przyjaciel 
człowieka. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Patrzę na Ciebie kochającym okiem, która modlisz się macierzyńsko do 

zrodzonego z Ciebie, śpiewam Tobie, Najczystsza, ulecz rany mojej duszy, 
doprowadź mnie do poranku pokuty, Dziewico, i oświeć mnie Twoją 
Światłością. 

Także ektenia mała i modlitwa – patrz s. . 

Eksapostilarion: 

Teraz mam odpoczynek i znalazłem wielkie ukojenie, albowiem 
odszedłem od zniszczenia i przeszedłem do życia. Panie, chwała Tobie. 

Lud śpiewa to samo. 



Stichos: Człowiek jest jak trawa, dni jego jak kwiat polny. 
Stichos: A prawda Pańska trwa na wieki. 

Po każdym wersecie eksapostilarion. 

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

Teraz wybrałeś Bogurodzicę Dziewicę, albowiem z Niej urodził się 
Chrystus, wszystkich Zbawiciel. Panie, chwała Tobie. 

Następnie kapłan wygłasza ekfonesie: 

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. 
I śpiewa się: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się 

nad nami. 
Następnie diakon mówi: Bądźmy uważni! 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Lektor: I duchowi twemu. 
Prokimenon, ton 8: Błogosławiona droga, którą dzisiaj idziesz,* gdyż 

przygotowano tobie miejsce odpoczynku. 
Stichos: Zwróci się dusza moja do pokoju Twego, albowiem Pan dobro 

uczynił tobie. 
I List świętego Pawła Apostoła do Koryntian (perykopa 162; 15, 39-45) 

Bracia, nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne 
zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała 
ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a 
inny blask księżyca, i inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się 
jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa 
wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale, sieje 
się w słabości, bywa wzbudzone w mocy, sieje się ciało cielesne, bywa 
wzbudzone ciało duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. 
Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam 
stał się duchem ożywiającym. 

Alleluja, ton 6: Błogosławiony, którego wybrałeś i przyjąłeś, Panie. 
Stichos: Dusza jego zamieszka w szczęśliwości 
Diakon: Oto mądrość! Stańmy prosto! Wysłuchajmy świętą Ewangelię! 

 Kapłan: Pokój wszystkim. 
 Chór: I duchowi twemu. 
 Kapłan: Czytanie świętej Ewangelii według Jana (perykopa 21; 6, 35-39). 



 Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 
 Diakon: Bądźmy uważni! 

Kapłan: Rzecze Jezus do Żydów, którzy przyszli do Niego: „Ja jestem 
chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy 
we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam: Nie wierzycie, 
chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a 
tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba, 
nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola 
tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz 
wskrzesił to w dniu ostatnim”. 

Ma miejsce ostatnie całowanie, a śpiewacy śpiewają te stichery, ton 8: 

Prosomion: O przesławny cudzie. 
O, któż nie zapłacze, dziecię moje, nad twoim odejściem z tego życia, gdy 

jako niedojrzałe dziecko z matczynych objęć teraz jak ptak szybko uleciałeś i 
uciekłeś do Stwórcy wszystkich. O, dziecię, któż nie zapłacze, widząc więdnące 
twoje jasne oblicze, które przedtem było piękne jak krynica. 

O, któż nie będzie rozpaczał, dziecię moje, i z płaczem nie zawoła z 
powodu twojej urody i piękna życia twego. Jak statek śladu nie pozostawiający, 
tak i ty szybko zniknąłeś z naszych oczu. Przyjdźcie, przyjaciele moi, krewni i 
bliźni, wraz ze mną całujcie to dziecko oddawane grobu. 

Śmierć jest dla dzieci ulgą, bowiem okazuje ich bez kontaktu ze złem 
życia i szybko przenosi do odpoczynku i radością niebieską radują się na łonie 
Abrahama, i chór świętych dzieci teraz współweseli się i wierni cieszą się, gdyż 
to dziecko czyste odeszło od zniszczenia powodowanego przez grzech. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. Ton 6: 

Chorobą Adama było skosztowanie z drzewa dawno temu w Edenie, gdy 
wąż jad podawał. Przez Adama śmierć weszła we wszystkie pokolenia, 
pożerając ludzi. Przyszedł jednak Władco, zrzucił węża i dał nam odpoczynek. 
Do Niego przeto zawołajmy: Oszczędź, Zbawco, któregoś przyjął i daj mu 
odpoczynek z Twymi wybranymi. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 

Jesteś pociechą cierpiących i wyzwoleniem słabych, Bogurodzico 
Dziewico, zbawiaj miasto i ludzi, walczącym daj pokój, będącym w burzach 
ciszą, jedyna Orędowniczko wiernych. 

Także Trisagion. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. Albowiem Twoje jest 
królestwo. 

Także tropariony Z duszami sprawiedliwych zmarłych – patrz s. i zgodnie z 

tradycją mówi wymienioną powyżej ektenię – patrz s. . 



Także diakon: Oto mądrość! 
Chór: Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od 

Serafinów, któraś bez zmiany Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwą 
Bogurodzicę, wywyższamy. 
 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 wygłasza to rozesłanie: 

Zmartwychwstały Chrystus, rządzący żywymi i martwymi, prawdziwy 
Bóg nasz, dla modlitw Najświętszej swojej Matki, świętych sławnych i 
chwalebnych apostołów, sprawiedliwych i Boga noszących ojców naszych i 
wszystkich świętych, niech da wieczny odpoczynek duszy dziecka N., umieści 
go w krainie sprawiedliwych, na łonie Abrahama i ze sprawiedliwymi połączy, a 
nad nami niech się zmiłuje jako Dobry i Przyjaciel człowieka. 

Po rozesłaniu kapłan mówi: 

Wieczna tobie pamięć godne błogosławieństwa i wspominania dziecko N. 
Chór natomiast śpiewa: Wieczna pamięć. 

Następnie kapłan odmawia tę modlitwę: 

Panie, Ty chronisz dzieci w tym życiu, a w przyszłym przygotowałeś im 
miejsce, łono Abrahama, i według czystości anielskiej podobne do światłości, 
miejsce, w którym zamieszkują dusze sprawiedliwych, Ty sam, Władco 
Chryste, duszę sługi Twego dziecka N. przyjmij w pokoju. Ty bowiem 
powiedziałeś: Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, takich bowiem jest 
królestwo niebieskie. Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, cześć i 
pokłon, z Ojcem i Świętym Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Wziąwszy ciało zmarłego odchodzimy do grobu, za ciałem idą wszyscy ludzie, a 

poprzedza kapłan, i śpiewamy: Święty Boże, Najświętsza Trójco, Ojcze nasz i tak 
dalej. 

Składa się ciało zmarłego w grobie, a biskup lub kapłan wziąwszy ziemię łopatą w 

formie krzyża rzuca na ciało, mówiąc: 

Pańska jest ziemia i co ją napełnia, świat cały i wszyscy żyjący w nim. 
I odchodzimy składając dziękczynienie Bogu. 

 
 


