
 

Gdy odejdzie do Pana któryś z mnichów i skoro nie wypada umywać jego ciała lub też 
widzieć jego nagość, to wyznaczony mnich obmyje jedynie jego głowę ciepłą wodą, czyniąc 
najpierw gąbką krzyż na czole zmarłego, na piersiach, na rękach, na nogach i na kolanach, i 
nigdzie więcej. 

Następnie przynosi czystą szatę i ubiera go, najpierw zabrawszy starą szatę, ale nie 
patrząc na jego nagości. Gdy go ubiera wkłada na niego kukulion, jeśli miał wielką schimę, 
obłożywszy welonem ponad głową, aby końce zwisały aż do brody, przez co nie będzie 
widoczne jego oblicze. Wkłada także na niego analabion według jego rangi i pelerynę, 
przepasuje go pasem skórzanym i zakłada mu nowe sandały. 

Jeśli natomiast jest po małej schimie, to ubiera go tylko we włosiennicę i riasę, a na 
jego głowę wkłada welon i kamiławkę. 

Także rozkłada jego pelerynę mnisią, czyli mantię, i podniósłszy ciało z łoża 
rozpościera ją pod nim od nóg aż do głowy i nad zmarłym wyznaczony mnich nożem odcina 
oba skraje mantii i obwija ciało mantią i wiąże oba skraje. Następnie od głowy czyni trzy 
krzyże, jeden przy głowie, drugi przy piersiach, trzeci przy kolanach, a pozostałą częścią 
mantii wiąże jego nogi. 

Po tym woła się kapłana, który zakłada na siebie epitrachelion, wkłada kadzidło do 
kadzielnicy, zaczyna od zwykłego początku i dalej, jak na pogrzebie człowieka świeckiego – 
patrz s. . 

Następnie bracia biorą ciało zmarłego i odnoszą do cerkwi, a gdy zmarły brat był 
kapłanem, stawiają jego ciało pośrodku świątyni, a jeśli był prostym mnichem, to w narteksie. 

Gdy nadejdzie czas śpiewania pieśni pogrzebowych nad zmarłym, przychodzi 
kandelaptes i uderza w ciężki dzwon, czyniąc trzy stacje, i zbierają się wszyscy bracia, a 
zakrystian rozdaje im świece, i zapalają świece. 

Diakon donośnie ogłasza: Pobłogosław, władyko. 
Kapłan zgodnie ze zwyczajem zaczyna: Błogosławiony Bóg nasz. 
I zaczynamy Psalm 90 Żywy pod opieką Najwyższego – patrz s. . 
Bracia śpiewają Alleluja, ton 8: 
Stichos 1: Błogosławiony, którego wybrałeś i przyjąłeś, Panie. 
Stichos 2: Pamięć o nim z pokolenia na pokolenie. 

Troparion, ton 8: 

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: 
Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. 
Responsorium: Nieskalani w drodze. Błogosławiony jesteś, Panie. 
Śpiewa się pierwszą stację „nieskalanych” – patrz s. , do Twój jestem ja. 

„Nieskalani” są tutaj bowiem śpiewani na dwie stacje, a po każdym wersecie pierwszej stacji 
śpiewamy: Błogosławiony jesteś, Panie. Gdy zaś dojdą do ostatniego stichosu, to znaczy 



Na wieki nie zapomnę przykazań Twoich, śpiewa się go trzy razy, za każdym razem 
dodając: Błogosławiony, jesteś, Panie. 

Także diakon mówi ektenię, kapłan cicho odmawia modlitwę, a następnie ekfonesis – 
patrz s. . 

Następnie zaczynamy drugą stację, a mianowicie: 
Śpiewak: Przykazań Twoich poszukiwałem, Twój jestem, zbaw mnie. 
Na końcu każdego stichosu dodajemy: Twój jestem, zbaw mnie. 
Twój jestem, zbaw mnie, gdyż przykazań Twoich poszukiwałem. 
Grzesznicy czekali, żeby mnie zgubić, świadectwa Twoje rozumiałem. 
Wszelkiej rzeczy widziałem koniec, ogromne jest przykazanie Twoje. 
Jak bardzo umiłowałem Prawo Twoje, Panie, cały dzień jest on moim 

pouczeniem. 
Bardziej niż moich wrogów uczyniłeś mnie mądrym przez przykazania 

Twoje, gdyż na wieki one trwają. 
Bardziej od wszystkich nauczających dałeś mi zrozumienie, gdyż 

świadectwa Twoje są dla mnie pouczeniem. 
Bardziej od starców jestem rozsądny, gdyż przykazania Twoje znalazłem. 
Każdą drogą złą zakazałeś moim nogom, abym zachował słowa Twoje. 
Od wyroków Twoich nie uchylałem się, albowiem Ty jesteś moim 

Prawodawcą. 
Jakże słodkie są dla mego gardła słowa Twoje, bardziej niż miód w ustach 

moich. 
I dalszy ciąg Psalmu. 
Kiedy zaś zaczniemy Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, śpiewamy ten 

Psalm według tonu 3. Na końcu każdego stichosu dodajemy natomiast: W królestwie 
Twoim, Panie, wspomnij sługę Twego (lub: służebnicę Twoją). Ostatni stichos, to 
znaczy Żywa będzie dusza moja, śpiewamy trzy razy, po każdym razie dodając: W 
królestwie Twoim, Panie, wspomnij sługę Twego (lub: służebnicę Twoją). 

Po skończeniu „nieskalanych” śpiewamy tropariony – patrz s. . 
Diakon wygłasza ektenię, kapłan odmawia modlitwę, jak powiedziano wyżej, i 

ekfonesis. Po ekfonesis troparion: Daj odpoczynek, Zbawco nasz. Chwała, i teraz. 
Teotokion: Z Dziewicy zajaśniałeś. Po teotokionie odmawia się Psalm 50 Zmiłuj się 
nade mną, Boże – patrz s. . 

I zaczynamy te antyfony: 
Antyfona 1, ton 1: 

Kiedy jestem zatroskany, usłysz moje bóle, Panie, Ciebie przyzywam. 
Pustelnicy nieustannie pragną Boga, a nie świata marności. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Świętemu Duchowi cześć i chwała, jaka przynależy Ojcu wraz z Synem, 

przeto śpiewamy Trójcy Jedynowładnej. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Powtarzamy ostatnią antyfonę. 
Także stichery świętego Teofana, ton 1: 

Prosomion: Wielce chwalebni męczennicy. 



Modlimy się do Ciebie, Zbawco, abyś zmarłego uczynił godnym słodyczy 
Twojej i umieścił go w przybytkach sprawiedliwych, w monasterach świętych 
Twoich, w mieszkaniach niebiańskich, z łaskawości Twojej nie zważając na 
jego grzechy i dając mu odpoczynek. 

Nikt nie jest bezgrzeszny, nikt z ludzi, tylko Ty jedyny nieśmiertelny, 
przeto sługę Twego, Boże, obdarz łaską w światłości umieść go śpiewających 
aniołów Twoich, z łaskawości Twojej nie zważając na jego grzechy i dając mu 
odpoczynek. 

Bardziej od rzeczy widzialnych są widoczne Twoje obietnice, Zbawco, 
których oko nie widziało i ucho nie słyszało, i serce nie odczuło, Władco. 
Których słodyczy uczestnikiem zechciej uczynić tego, który odszedł do Ciebie, i 
daj mu życie wieczne. 

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

Ubłagaj Chrystusa, z Ciebie zrodzonego, Matko Dziewico, aby darował 
grzechy słudze Twemu, który Ciebie, Bogurodzico, pobożnie głosił i słowem 
prawdziwym głosił światłość świętych, i uczyń go godnym radości w królestwie 
Twoim. 

Antyfona 2, ton 2: 
Ku niebu podnoszę oczy mego serca ku Tobie, Zbawco, zbaw mnie Twoją 

światłością. 
Zmiłuj się nad nami, grzeszącymi przed Tobą wiele razy w każdej 

godzinie, o Chryste mój, i daj nam przed końcem życia obraz pokuty. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Świętemu Duchowi przynależy królestwo, uświęcanie, podnoszenie 

stworzenia, jest bowiem Bogiem Jednoistotnym z Ojcem i Synem. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powtarzamy ostatnią antyfonę. 

Stichery, ton 2: 
Prosomion: Gdy z drzewa. 
Panowanie śmierci i rozpadu przed Twoją życiodajną śmierć zniszczyłeś, 

Władco, wszystkim bowiem wytoczyłeś żywot wieczny i zmarłym 
zmartwychwstanie śmiertelnym dałeś. Przeto modlimy się do Ciebie, Zbawco, 
daj odpoczynek z wiarą zmarłemu i uczyń go godnym słodyczy Twego piękna, 
Przyjacielu człowieka. 

Aby uczynić ludzi dziedzicami Bożego Twego królestwa, krzyż 
przecierpiałeś, śmierć dobrowolnie przyjąłeś. Przeto modlimy się do Twojej 
łaskawości: dziedzicem królestwa Twego uczyń zmarłego z wiarą i uczyń go 
godnym słodyczy Twego piękna, Przyjacielu człowieka. 

Z trwogą straszną i przerażającą stoją przed Trybunałem Twoim zmarli od 
wieków, oczekując Twego sprawiedliwego wyroku, Zbawco, i czekają na Boski 
Sąd. Wtedy oszczędź, Władco Zbawco, sługę Twego, który zmarł z wiarą, 
uczyń go godnym słodyczy Twoich i szczęśliwości 



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

Ewy pramatki dług Ty spłaciłaś, Czysta, poczynając Boga, który dał 
wiernym niezniszczalność i zmartwychwstanie, i koronuje nieśmiertelną chwałą 
tych, którzy Ciebie wywyższają. Nie przestawaj modlić się do Niego, aby 
zmarłego umieścił w swojej Światłości. 

Antyfona 3, ton 3: 
Ty wybawiłeś Syjon z niewoli Babilończyków, i mnie od żądz 

przeprowadź do żywota, Słowo. 
Ci, którzy sieją łzy Boże, z radością żywota wiecznego zbierają kłosy. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Świętemu Duchowi wszelkie dziękczynienie, gdyż z Ojcem i Synem 

wspólnie jaśnieje, w Nim wszyscy żyjemy i poruszamy się. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powtarzamy ostatnią. 

Stichery, ton 3: 
Prosomion: Obrazowi krzyża. 
Wysławiam krzyż Twój czcigodny, przez który dałeś żywot, i spożycie 

pokarmu dla tych, którzy z wiarą i miłością Tobie śpiewają, jedyny wielce 
miłosierny. Przeto wołamy do Ciebie, Chryste Boże: Zmarłemu daj odpoczynek 
tam, gdzie jest mieszkanie wszystkich radujących się w Tobie, aby sławił Twoje 
Bóstwo. 

Jedyny miłosierny i łaskawy, mający niezgłębioną głębię łaskawości i 
znający naturę ludzką, którą stworzyłeś, modlimy się do Ciebie, Chryste: 
Zmarłemu daj odpoczynek tam, gdzie jest mieszkanie wszystkich radujących się 
w Tobie, aby sławił Twoje Bóstwo. 

Zasnąłeś w grobie jako człowiek i niewyrażalną mocą Twoją jako Bóg 
wskrzesiłeś śpiących w grobach, nieustannie przynoszących Tobie pieśń. Przeto 
wołamy do Ciebie, Chryste Boże: Zmarłemu daj odpoczynek tam, gdzie jest 
mieszkanie wszystkich radujących się w Tobie, aby sławił Twoje Bóstwo. 

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

Ty jesteś świecą noszącą Światłość Bóstwa połączonego z ludzką naturą. 
Bogurodzicę wszyscy znamy, przeto módl się do Twego Syna i Boga. Aby 
Zmarłemu dał odpoczynek tam, gdzie jest mieszkanie wszystkich radujących 
się, Czysta, aby sławił Ciebie, Nieskalaną. 

Antyfona 4, ton 4: 

Od młodości mojej liczne dręczą mnie pokusy, lecz sam mnie ochraniaj i 
zbaw, Zbawco mój. 

Nienawidzący Syjonu, będziecie zawstydzeni przez Pana i jak trawa w 
ogniu będziecie wysuszeni. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 

Świętym Duchem żywi się wszelka dusza i w czystości wywyższa, 
jaśniejąc troistą jednością świętej tajemnicy. 



I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powtarzamy ostatnią. 
Stichery, ton 4: 

Prosomion: Dałeś znak. 
Zaprawdę straszna jest tajemnica śmierci, gdy dusza rozłącza się z ciałem 

i rozpada się ich związek z woli Boga. Przeto błagamy Ciebie: Zmarłemu daj 
odpoczynek w przybytkach Twoich sprawiedliwych, Dawco Życia, Przyjacielu 
człowieka. 

Dla wierzących śmierć jest snem, gdyż Ty złożony w grobie wszystkimi 
rządziłeś i zniszczyłeś panowanie śmierci, i usunąłeś wieloletnią przemoc. 
Przeto błagamy Ciebie: Zmarłego umieść w przybytkach świętych Twoich, w 
światłości sprawiedliwych. 

Ty byłeś prawdą i uświęceniem, i dla dusz wybawieniem, do Ojca 
bowiem przyprowadziłeś usprawiedliwionych i zbawionych, wziąwszy należną 
nam karę. Teraz błagamy Ciebie: Zmarłemu daj odpoczynek w radości i 
światłości świętych, Łaskawco, Zbawicielu nas. 

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

Postępując za słowami Bożymi, Nieskalana, wyznajemy Ciebie 
Bogurodzicą, zrodziłaś bowiem Boga, który wcielił się w sposób 
przewyższający zrozumienie i wybawił nas z niewoli grzechów. Przeto teraz 
błagamy Ciebie: Zmarłego sługę Twego nawiedź swoją jasnością, Przeczysta. 

Antyfona 5, ton 5: 
Kiedy jestem smutny, śpiewam Tobie pieśń Dawida, Zbawco mój: wybaw 

duszę moją od fałszywego języka. 
Błogosławione jest życie pustelnicze dla tych, którzy przyjmują je z woli 

Bożej. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Święty Duch podtrzymuje wszystko, widzialne i niewidzialne, jest 

bowiem samowładny, prawdziwie Jeden z Trójcy. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powtarzamy ostatnią. 

Stichery, ton 5: 
Prosomion: Raduj się poszczących. 
Jasnością oblicza Twego, Chryste, zmarłego jako Szczodry oświeć, 

umieszczając go w miejscu światłości, na wodach Twego czystego i Bożego 
spokoju, na upragnionym łonie Praojca Abrahama, gdzie jaśnieje czysta Twoja 
światłość i wylewają się źródła łaskawości, gdzie weselą się sprawiedliwi łaską 
Twoją, z nimi umieść sługę Twego, dając mu wielkie miłosierdzie. 

Śpiewających pięknym głosem i wysławiających Twoje panowanie 
pobłogosław, Szczodry. Temu, który odszedł od spraw czasowych do Ciebie, 
Władcy wszystkich i Przyjaciela człowieka, dając mu piękno Twoje uświęć i 
uczyń godnym przyjęcia Twojej słodyczy, gdzie wokół Twego ołtarza śpiewają 
aniołowie i radują się chóry świętych. Z nimi daj odpoczynek zmarłemu i 
wielkie miłosierdzie. 



Gdzie chór proroków, apostołów i męczenników zastęp, i wszystkich od 
wieka usprawiedliwionych Twoją zbawczą męką i krwią, którą odkupiłeś 
zniewolonego człowieka, tam zmarłemu w wierze daj odpoczynek jako 
Przyjaciel człowieka, przebaczając jego grzechy, Ty bowiem jeden jako 
bezgrzeszny żyłeś na ziemi, zaprawdę Święty i jedyny wolny wśród zmarłych. 
Przeto słudze Twemu daj odpoczynek i wielkie miłosierdzie. 

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

Nas, zniewolonych przez prawo grzechu, wyzwoliłaś, Bogurodzico, 
poczynając w łonie Prawodawcę i Króla Chrystusa, jedyna Matko Dziewico, 
który nas usprawiedliwił darem i łaską, do którego módl się teraz, aby dusze 
śpiewających Tobie, Matko Boża, zapisał w księdze życia, albowiem przez 
Twoje wstawiennictwo zbawimy się, Nieskalana, otrzymamy upragnione 
zbawienie od Twego Syna, któremu kłaniamy się, dającemu światu wielkie 
miłosierdzie. 

Antyfona 6, ton 6: 
Na niebo oczy me podnoszę do Ciebie, Słowo, daj mi Twe łaski i będę żył 

dla Ciebie. 
Zmiłuj się nad nami uniżonymi, przygotowując potrzebne Twoje 

naczynia, Słowo. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Święty Duch jest przyczyną wszelkiego zbawienia, gdyż jeśli na kogoś 

tchnie, szybko zabierze z ziemi, przyjmie, przywróci, urządzi na wysokościach. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powtarzamy ostatnią. 

Stichery, ton 6: 
Prosomion: Wszystko odrzuciwszy. 
Ty żywisz ku nam nieopisaną łaskawość i niewysychające źródło łask 

Bożych, wielce miłosierny, do Ciebie, Władco, przyszedł zmarły, którego 
umieść w ziemi żyjących, daj mu przybytki umiłowanych i upragnionych, w 
których oni zawsze przebywają, Ty bowiem za wszystkich wylałeś krew Twoją, 
Chryste, i za cenę życia wyzwoliłeś świat. 

Śmierć przecierpiałeś, ożywiające ze swej woli, i żywot wytoczyłeś i 
wieczną słodycz dałeś wiernym. W tej słodyczy umieść zmarłego w nadziei 
zmartwychwstania, któremu łaskawie przebacz wszystkie grzechy jako jedyny 
bezgrzeszny, jedyny dobry i Przyjaciel człowieka, aby wszyscy sławili imię 
Twoje, Chryste, i zbawieni sławili Twoją przyjaźń do człowieka. 

Ty, który rządzisz żywymi Boską władzą i zmarłymi rządzisz, znając 
Ciebie, błagamy: Wiernemu słudze Twemu, który odszedł do Ciebie, jedynego 
Łaskawcy, daj odpoczynek z wybranymi Twoimi, Przyjacielu człowieka, w 
miejscu ochłody, w światłości świętych, jesteś bowiem rozdawcą miłosierdzia i 
zbawiasz jako Bóg tych, których stworzyłeś na obraz Twój, jedyny wielce 
miłosierny. 



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

Okazałaś się przybytkiem Boga, Najświętsza, Boga bowiem ogarnęłaś i 
Boga urodziłaś bez pokusy męża, w dwóch naturach i w jednej Hipostazie. Módl 
się do Niego, Jednorodzonego i Pierworodnego, który Ciebie zachował jako 
Dziewicę także po swoim urodzeniu, aby dał odpoczynek zmarłemu w wierze w 
światłości niestworzonej i szczęśliwości. 

Antyfona 7, ton 7: 
Jak odmieniłeś niewolę Syjonu, tak i mnie, Zbawco, ożyw, wyrywając z 

niewoli żądz. 
Siej z łzami troski postu, aby radośnie zbierać kłosy życia wiecznego. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Święty Duch jest źródłem skarbów Bożych, od Niego mądrość, rozum, 

bojaźń, Jemu więc chwała i sława, cześć i panowanie. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powtarzamy ostatnią. 

Stichery, ton 7: 
Prosomion: Od wszystkich. 
Zabitym widziano Ciebie na krzyżu, jedyny Nieśmiertelny, i w grobie 

jako śmiertelny zostałeś złożony, aby ze śmierci i zniszczenia wybawić ludzi, 
więc jako głębia miłosierdzia niewyczerpana i źródło łask, duszy zmarłego sługi 
Twego daj odpoczynek. 

Niezniszczalnym Twoim pięknem i słodyczą, promieniami piękna Twego 
oświeć zmarłego sługę Twego w niematerialnej światłości objawienia Twego, 
uczyń go godnym śpiewania z aniołami Tobie, Władcy i Królowi Chwały, i 
Panu. 

Masz niewyczerpane źródło wspaniałych darów, niewyczerpany skarbiec 
bogactwa łaski, przeto zmarłego sługę Twego jako Bóg umieść w krainie 
wybranych Twoich, w miejscu ochłody, w domu chwały Twojej, w przybytku 
rajskim, w pałacu dziewic, jako Łaskawca. 

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

Jesteś wypełnieniem Prawa, rodząc wybawiciela Najwyższego w ciele, 
nie było bowiem wcześniej w Prawie usprawiedliwienia, ale nas Chrystus teraz 
ukrzyżowany usprawiedliwił. Skoro masz więc odwagę, jako Matka, błagaj 
Syna Twego łaskawego, aby duszy zmarłego dał odpoczynek, Chwalebna. 

Antyfona 8, ton 8: 
Od młodości mojej wróg mnie kusi, pali mnie pożądaniem, ja zaś mam 

nadzieję w Tobie, Panie, i zwyciężam wroga. 
Nienawidzący Syjonu niech zostaną zniszczeni jak trawa, osądzi ich 

bowiem Chrystus na wieczne męki. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Święty Duch żywi wszystko, Światłość ze Światłości, Bóg wielki, z 

Ojcem i Słowem wysławiamy Go. 



I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powtarzamy ostatnią. 
Stichery, ton 8: 

Prosomion: O przesławny cudzie. 
Królewsko podpisałeś moje wyzwolenie, czerwonymi od krwi palcami 

Twymi, Władco, i zaplamiłeś swoją krwią dokument wolności, i teraz wiernie 
modlimy się do Ciebie, abyś z pierworodnymi Twymi policzył i uczynił godnym 
radości Twoich sprawiedliwych zmarłego, który przyszedł do Ciebie, 
miłosiernego. 

Kapłańską powinność spełniłeś jako człowieka, zabijając siebie i tym 
składając ofiarę Ojcu, człowieka wyrywając ze zniszczenia, zmarłego sługę 
Twego jako Przyjaciel człowieka umieść w krainie żywych, gdzie przelewają się 
potoki szczęśliwości, gdzie wytryskują źródła zawsze bijące. 

Głębią niewypowiedzianej Twojej mądrości określasz życie, i 
przewidujesz śmierć, i do życia innego przenosisz człowieka. Tego, którego już 
teraz przyjął, umieść nad wodami odpoczynku, w światłości świętych Twoich, 
gdzie głos radości i chwały. 

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

Skoro poczęłaś Słowo niemające początku i Boga, z macierzyńską Twoją 
odwagą módl się gorliwie, aby sługę Twego umieścił tam, gdzie śpiewy radosne 
weselących się i sławiących Ciebie, gdzie wieczna Światłość i słodki głos 
świętujących, Bogurodzico. 

Diakon: Jeszcze i jeszcze, i dalej jak zwykle – patrz s. . 
Po ekfonesis 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 znowu: Ze świętymi daj odpoczynek, Chryste, duszy zmarłego Twego 
sługi, gdzie nie ma cierpień, smutku i westchnień, lecz życie nie mające końca. 

Błogosławieństwa, ton 2: 

W królestwie Twoim wspomnij nas, Panie, gdy przyjdziesz. 
 Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie. 
 Błogosławieni płaczący, albowiem oni będą pocieszeni. 
 Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. 
 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. 



 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
 Wspomnij, miłosierny, i nas, jak wspomniałeś łotra, w królestwie 
niebieskim. 
 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga ujrzą. 
 Wszyscy lękający się Boga tam rozweselą się w Panu w królestwie 
niebieskim. 
 Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami Bożymi będą 
nazwani. 
 Ten, który dla Ciebie pościł, Chryste, i wysławił się na ziemi, wysław, 
Zbawco, na niebiosach. 
 Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest 
królestwo niebieskie. 
 Żyjącego wiarą, nadzieją i miłością na ziemi, wysław, Zbawco, na 
niebiosach. 
 Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią 
wiele złego kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię. 
 Daj odpoczynek słudze Twemu, Boże, ze świętymi, jako dobry, w 
królestwie niebieskim. 
 Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach. 
 Tego, który zostawił świat, na którym żył pobożnie, wysław, Zbawco, na 
niebiosach. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
 Jedną mając pobożnie zasadę Bożą wiary, w trzech Osobach sławimy 
pobożnie. 
 I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion:  
 Wszyscy błogosławimy Ciebie, Czysta, bowiem bez nasienia zrodziłaś w 
ciele Boga i Króla niebios. 
 Następnie diakon mówi: Bądźmy uważni! 
 Kapłan: Pokój wszystkim. 
 Chór: I duchowi twemu. 
 Diakon: Oto mądrość! 
 Chór natomiast śpiewa prokimenon, ton 6: Błogosławiona droga, którą dzisiaj 
idziesz, bracie,* gdyż przygotowano tobie miejsce odpoczynku. 
  Stichos: Dusza moja idzie do Twego pokoju, bowiem Pan tak 
zadecydował. 
 Diakon: Oto mądrość! 
  Lektor: Czytanie Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan (perykopa 
260; 1 Tes 4, 13-17). 



 Diakon: Bądźmy uważni! 
 Bracia, nie chcemy, byście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, 
abyście się nie smucili, jak inni, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak 
wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez 
Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie 
słowa Pana, że my, który pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie 
wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos 
archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, a wtedy najpierw powstaną ci, którzy 
umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi 
porwani będziemy na obłokach w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze 
będziemy z Panem. 
 Kapłan: Pokój tobie. 
 Lektor: I duchowi twemu. 
 Diakon: Oto mądrość! 
 Chór: Alleluja. 
 Stichos: Błogosławiony, którego wybrałeś i przyjąłeś, Panie. 
 Diakon: Oto mądrość! stańmy prosto! Wysłuchajmy świętą Ewangelię! 
 Kapłan: Pokój wszystkim. 
 Chór: I duchowi twemu. 
 Kapłan: Czytanie świętej Ewangelii według Jana (perykopa 16; 5, 25-30). 
 Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 
 Diakon: Bądźmy uważni! 
 Kapłan: Rzecze Jezus do Żydów, którzy przyszli do Niego: „Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam, kto słowa mego słucha i wierzy Temu, który mnie 
posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do 
żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina i teraz jest, 
gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, ożyją. Albowiem jak 
Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie. I 
dał mu władzę sąd czynić dlatego, że jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się 
temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos 
Syna Bożego. I wyjdą, którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie żywota, a 
którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu. Ja sam od siebie nic czynić nie 
mogę. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam woli 
własnej, ale woli Ojca, który mnie posłał”. 

Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 
Diakon: Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, 

błagamy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

 Jeszcze módlmy się o spokój duszy zmarłego sługi Bożego N., aby zostały 



mu odpuszczone wszystkie grzechy wolne i mimowolne. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

 Aby Pan Bóg przyjął jego duszę tam, gdzie sprawiedliwi pokojem się 
cieszą. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 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: Boże duchów i ciała wszelkiego, który śmierć zdeptałeś, szatana 
obezwładniłeś i darowałeś życie Twemu światu, sam Panie, daj odpoczynek 
duszy zmarłego Twego sługi N., w miejscu światłości, w miejscu szczęśliwości, 
w miejscu pokoju, skąd ucieka boleść, smutek i westchnienie. Przebacz mu, jako 
dobry i Przyjaciel człowieka Bóg, wszelki grzech popełniony przez niego 
słowem, uczynkiem i myślą, gdyż nie ma człowieka, któryby żył i nie zgrzeszył. 
Ty bowiem jedyny jesteś bez grzechu, sprawiedliwość Twoja jest 
sprawiedliwością na wieki i słowo Twoje jest prawdą. Albowiem Ty jesteś 
zmartwychwstaniem i życiem, i pokojem zmarłego Twego sługi 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. 
Następnie ma miejsce całowanie według porządku i śpiewane są następujące stichery, 

ton 2: 
Prosomion: Gdy z drzewa. 
Przyjdźcie bracia, ostatni raz ucałujmy zmarłego. 
Jakaż rozłąka, o bracia. 
Teraz rozpada się fałszywy życiowy tryumf marności. 
Jakież jest nasze życie? Kwiat i mgła – patrz s. . 
Teraz widoczne są bezczynne wszystkie organy cielesne – patrz s. . 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 

wieków. Amen. Teotokion: 
Zbawiaj pokładających w Tobie nadzieję, Matko niezachodzącego Słońca, 

Bogurodzico. Ubłagaj Twymi modlitwami najłaskawszego Boga, aby dał 
odpoczynek, modlimy się, teraz zmarłemu tam, gdzie mają odpoczynek duchy 
sprawiedliwych, okaż go dziedzicem wiecznych Bożych dóbr w przybytkach 
sprawiedliwych, Nieskalana, w pamięci wiecznej. 

Ton 8: 



Przebywszy zawsze wzburzone morze życia, do Twojej przystani z wiarą 
przybiega zmarły, a w Twojej ciszy i zawsze żywej słodyczy ze świętymi 
umieść go, dając odpoczynek duszy sługi Twego. 

Isomelos, ton 4: 
Zawsze brzmiący głos Bożego Dawida dzisiaj spełnia się, mówiący: 

Człowiek jest jak trawa, dni jego tak okwitną, jak kwiat polny. Ten bowiem, 
którego przed chwilą widzieliśmy żywego i mówiącego, leży martwy, 
nieruchomy i bez oddechu. Stąd wyszedł i odszedł tam, gdzie zapłata za jego 
dzieła, tam, gdzie radość wszystkich świętych. Z nimi daj odpoczynek 
zmarłemu, Boże, jako miłosierny i Przyjaciel człowieka. 

Ton 8: 
Wszechwładny Panie, duszy sługi Twego daj odpoczynek w mieszkaniach 

sprawiedliwych, gdzie Światłość Twoja jaśnieje wszystkim godnym, jedyny 
miłosierny. 

Odszedłem od moich krewnych i pozostawiłem wszystko w mym życiu, 
do Ciebie przybiegłem, Panie, zbaw mnie. 

Obdarz pokojem dla modlitw Bogurodzicy życie nas, śpiewających Tobie: 
Dawco życia, chwała Tobie. 

Po skończony całowaniu śpiewamy następujące tropariony: 

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 grzechu Boga porodziłaś, 
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. 
 Jeszcze módlmy się o spokój duszy zmarłego sługi Bożego N., aby zostały 
mu odpuszczone wszystkie grzechy dobrowolne i mimowolne. 

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

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 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: Boże duchów i ciała wszelkiego, który śmierć zdeptałeś, szatana 
obezwładniłeś i darowałeś życie Twemu światu, sam Panie, daj odpoczynek 
duszy zmarłego Twego sługi N., w miejscu światłości, w miejscu szczęśliwości, 
w miejscu pokoju, skąd ucieka boleść, smutek i westchnienie. Przebacz mu, jako 
dobry i Przyjaciel człowieka Bóg, wszelki grzech popełniony przez niego 
słowem, uczynkiem i myślą, gdyż nie ma człowieka, któryby żył i nie zgrzeszył. 
Ty bowiem jedyny jesteś bez grzechu, sprawiedliwość Twoja jest 
sprawiedliwością na wieki i słowo Twoje jest prawdą. Albowiem Ty jesteś 
zmartwychwstaniem i życiem, i pokojem zmarłego Twego sługi 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 rozesłanie – patrz s. . 

Po rozesłaniu ojciec duchowny lub kapłan czyta modlitwę przebaczenia grzechów: 
Pan Jezus Chrystus, Bóg nasz, który Boskie przykazania świętym swoim 

uczniom i apostołom dał, aby wiązali i rozwiązywali grzechy upadłych, a od 
nich myśmy przejęli tego czynienie, niech przebaczy tobie, dziecię duchowe, 
jeśli coś uczyniłeś w tym wieku, dobrowolnie lub mimowolnie, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. Amen. 

Bierzemy łoże z ciałem i odchodzimy na cmentarz, śpiewając stichery Jana Mnicha – 
patrz s. . Śpiewamy tak długo, aż dojdziemy do grobu. Mówimy Ektenię i modlitwę – patrz s. 
. Po dojściu do grobu składamy w nim ciało. 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. 
Wlewa też olej, odmawiając następujący troparion: 

Obrazem krzyża Twego, Przyjacielu człowieka, śmierć uśmierciłeś i 
otchłań zniewoliłeś, a dawno temu zmarli powstali, przynosząc Tobie pieśń. 
Przeto śpiewamy Tobie, Chryste: Zmarłemu daj odpoczynek tam, gdzie 
wszystkich weselących się jest przybytek w Tobie, aby sławił Twoje Bóstwo. 

Także przykrywają grób jak zwykle, śpiewając tropariony, ton 8: 

Ziemio, rozwarłszy się przyjmij z ciebie wcześniej stworzonego ręką 
Bożą i znowu powracającego do ciebie rodzącej, gdyż Stwórca przyjął swój 
obraz, ty zaś przyjmij jego ciało. 

Jak powiedziałeś, Panie, do Marty: Ja jestem zmartwychwstanie, czynem 
słowo wypełniłeś z otchłani wezwawszy Łazarza, przeto i sługę Twego z 
otchłani wezwij, Przyjacielu człowieka. 



Duchowi bracia moi i druhowie, nie zapominajcie o mnie, gdy modlicie 
się, a patrząc na mój grób wspominajcie moją miłość i módlcie się do Chrystusa, 
aby połączył ducha mego ze sprawiedliwymi. 

Diakon mówi ektenię Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego 
miłosierdzia Twego, błagamy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się i dalej według porządku. 
Kapłan natomiast odmawia modlitwę Boże duchów – patrz s. . Po ekfonesis Chwała 
Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen oraz rozesłanie. Czynimy dwanaście pokłonów za zmarłego naszego brata, jeśli 
jesteśmy na pogrzebie, mówiąc: Daj, Panie, odpoczynek duszy sługi twego (lub: 
służebnicy Twojej). 

Odchodzimy do naszych cel, sławiąc Boga. 
 

 


