
 

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

Chór: Amen. 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (trzy 

razy). 
 Diakon: W pokoju do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 O pokój z wysokości i zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 O pokój całego świata, stałość świętych Bożych Kościołów i zjednoczenie 
wszystkich, do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 O odpuszczenie grzechów zmarłego (lub: zmarłych) w błogosławionej 
pamięci, do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
Jeśli modlimy się za wszystkich zmarłych, to czytaj: 

 Za dusze wszystkich od wieków zmarłych w prawdziwej wierze, nadziei 
zmartwychwstania i życia wiecznego naszych ojców i braci, błogosławionej 
pamięci fundatorów i dobroczyńców tej świętej świątyni (lub: tego świętego 
monasteru), do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
Jeśli zaś modlimy się tylko za niektórych zmarłych, to mów: 

 Za godnego pamięci sługę Bożego N., o wieczny odpoczynek, spokój i 
błogosławioną pamięć o nim, do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 O przebaczenie mu wszystkich grzechów wolnych i mimowolnych, do 
Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 Aby bez obawy osądzenia stanął przed budzącym bojaźń Trybunałem 
Pana Chwały, do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 Za płaczących i cierpiących, oczekujących Chrystusowej pociechy, do 
Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 O uwolnienie go od wszelkiego cierpienia, smutku i wzdychania, o 
umieszczenie go tam, gdzie jaśnieje światłość Bożego oblicza, do Pana módlmy 



się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

 Aby Pan Bóg nasz umieścił jego duszę w miejscu światłości, w miejscu 
kwitnącym, w miejscu odpoczynku, gdzie przebywają wszyscy sprawiedliwi, do 
Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 O zaliczenie go do wybranych na łonie Abrahama, Izaaka i Jakuba, do 
Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 O wybawienie nas z wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa, 
do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
 Uprosiwszy dla niego miłosierdzie Boże, królestwo niebieskie i 
odpuszczenie grzechów, siebie i innych ludzi, i całe życie nasze Chrystusowi 
Bogu oddajmy. 

Chór: Tobie, Panie. 
 Kapłan: 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 Najświętszym i Dobrym, i Życiodajnym Twoim 
Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
 Diakon: Alleluja. Alleluja. Alleluja. Ton 8, ze stichosami: 
 Stichos 1: Błogosławieni, których wybrałeś i przyjąłeś, Panie. 
 Stichos 2: Pamięć o nich z pokolenia na pokolenie. 
 Stichos 3: Dusze ich będą umieszczone w miejscu szczęśliwości. 

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. 

Tropariony, ton 5: 

Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. 
 Chór świętych znalazł źródło życia i bramę raju. Niech i ja znajdę tę 



drogę przez pokutę. To ja jestem zaginioną owcą, wezwij mnie, Zbawicielu, i 
zbaw mnie. 

Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. 
 Głoszący Bożego Baranka zostali zabici jak jagnięta i przeszli do życia 
wiecznego i nieskończonego, święci, módlcie się gorliwie do Niego, 
męczennicy, aby darował nam odpuszczenie przewinień. 

Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. 
 Przyjdźcie wszyscy, którzy poszliście wąską drogą cierpień i wzięliście w 
życiu krzyż jako jarzmo, i naśladowaliście Mnie w wierze, cieszcie się z 
nagrody i wieńców niebieskich, które dla was przygotowałem. 

Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. 
 Jestem obrazem Twojej niewypowiedzianej chwały, chociaż noszę blizny 
grzechów. Zmiłuj się nad swoim stworzeniem, Władco, oczyść mnie z Twego 
miłosierdzia i daj mi upragnioną ojczyznę, czyniąc mnie na nowo mieszkańcem 
Raju. 

Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. 
 Ty, który niegdyś z niebytu mnie stworzyłeś i zaszczyciłeś swoim 
podobieństwem, Boże, ale z Twego wyroku za przestępstwo wróciłeś me życie 
do ziemi, z której zostałem wzięty, podnieś mnie według tego podobieństwa, 
abym znowu przyjął obraz dawnej piękności. 

Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. 
 Boże, daj odpoczynek Twoim sługom i umieść ich w raju, gdzie chóry 
świętych, Panie, i sprawiedliwi jaśnieją jak gwiazdy, daj odpoczynek zmarłym 
Twoim sługom, nie pomnąc wszystkich ich grzechów. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
 Sławimy ze czcią potrójną światłość jedynego Bóstwa, wołając: Święty 
jesteś Przedwieczny Ojcze wraz ze Współprzedwiecznym Synem i Bożym 
Duchem. Oświeć nas, z wiarą Tobie służących, i wyrwij z wiecznego ognia. 

I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 Raduj się, Czysta, któraś w ciele zrodziła Boga na zbawienie wszystkich, 
przez Ciebie rodzaj ludzki znalazł zbawienie, przez Ciebie niech odnajdziemy 
raj, Bogurodzico czysta i błogosławiona. 

Alleluja. Alleluja. Alleluja. Chwała Tobie, Boże (trzy razy). 
 Diakon: Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Jeszcze módlmy się o spokój duszy zmarłego sługi Bożego 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: 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. 
Tropariony, ton 5: 

 Zbawicielu nasz, daj Twemu słudze odpoczynek ze sprawiedliwymi i 
umieść go w Twoich przybytkach, jak i jest napisane, nie zważając jako dobry, 
na jego grzechy dobrowolne i mimowolne, na popełnione świadomie i 
nieświadomie, Przyjacielu człowieka. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Chryste Boże, który z Dziewicy zajaśniałeś światu, i przez Nią uczyniłeś 
nas synami światłości, zmiłuj się nad nami. 

Kapłan: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Chór: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Kapłan: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, 
Chór: I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Kapłan: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Chór: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Kapłan: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, 
Chór: I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Hirmos 3 pieśni kanonu, ton 6: 

 Panie Boże mój, nie ma Świętego jak Ty, który któryś podniósł róg 
Twoich wiernych, Łaskawy, i umocniłeś ich na opoce Twego wyznania. 
 Diakon: Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Jeszcze módlmy się o spokój duszy zmarłego sługi Bożego 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: 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. 
Katyzma poetycka, ton 6: 

 Zaprawdę, wszystko jest marnością, życie zaś cieniem i snem, albowiem 
daremnie niepokoi się każdy wzięty z ziemi, jak mówi Pismo: Gdy świat 
pozyskamy, wtedy zamieszkujemy w grobie, gdzie razem są królowie i żebracy. 
Przeto, Chryste Boże, daj zmarłemu odpoczynek, jako Przyjaciel człowieka. 

Kapłan: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Chór: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Kapłan: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, 
Chór: I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Kapłan: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Chór: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Kapłan: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, 
Chór: I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Hirmos 6 pieśni kanonu, ton 6: 

 Widząc morze życia podnoszone przez burzę napaści, uciekam do Twej 
cichej przystani, wołając do Ciebie: Zachowaj od skażenia moje życie, wielce 
Miłościwy. 
 Diakon: Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Jeszcze módlmy się o spokój duszy zmarłego sługi Bożego 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: 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. 
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. Alleluja. Alleluja. 

Kapłan: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Chór: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Kapłan: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, 
Chór: I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Kapłan: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Chór: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Kapłan: Błogosławmy Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
Chór: I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Kapłan: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Chór: Daj, Panie, odpoczynek duszy zmarłego Twego sługi. 
Kapłan: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, 
Chór: I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Kapłan: Bogurodzicę i Matkę Światłości w pieśniach wywyższajmy. 
Chór: Dusze i duchy sprawiedliwych będą wysławiać Ciebie, Panie. 

Hirmos 9 pieśni kanonu, ton 6: 

 Ludzie nie mogą widzieć Boga, na Niego nie śmieją patrzeć chóry 
Aniołów, przez Ciebie, Najczystsza, objawiło się Słowo Wcielone, które 
wielbiąc z zastępami niebieskich wojsk Ciebie wywyższamy. 

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 przybytku Twoim, gdzie odpoczywają wszyscy święci Twoi, daj 
odpoczynek duszy sługi Twego, 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 (trzy razy). 
 Jeszcze módlmy się o spokój duszy zmarłego sługi Bożego 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: 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. 
 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: (W niedzielę: Zmartwychwstały) 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 swego sługi N., umieści w 
przybytkach sprawiedliwych, da odpoczynek na łonie Abrahama, zaliczy do 
sprawiedliwych i zmiłuje się nad nami, bo jest dobrym i Przyjacielem 
człowieka. 
 Diakon: W błogosławionym odpoczynku daj wieczny pokój, Panie, 
zmarłemu Twemu słudze N. i uczyń mu wieczną pamięć. 
 Chór: Wieczna pamięć (trzy razy). 
 


