
 

 Jeśli któryś z duchownych diecezjalnych odejdzie do Pana, przychodzą trzej kapłani, 
zdejmują go z łoża i kładą na ziemi na rogoży. Ponieważ nie wypada go umywać, obnażonego 
przez kapłanów, ocierają go. Także ubierają go w zwykłe jego szaty, a potem w cały strój 
kapłański, i przykrywają jego twarz welonem, i kładą nad nim świętą Ewangelię. Także 
przychodzą kapłani ubrani w szaty liturgiczne. 
 Najstarszy z nich mówi: Błogosławiony Bóg nasz: 
 I zaczynają wszyscy kapłani: Trisagion. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. 
Albowiem Twoje jest królestwo. 
 Śpiewają także te 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 mówi: 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 dobrowolne 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 odmawia tę modlitwę: 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. 
 Donośnie: 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. 
 Kapłani biorą ciało zmarłego i przynoszą do narteksu świątyni, i kładą na nim świętą 

Ewangelię, jak już powiedziano, i świeczniki ze świecami ustawiają w formie krzyża. 

 I zaczyna kanonarcha: 

 Nieskalani w drodze. Alleluja. 
 Śpiewa się pierwszą stację nieskalanych, według tonu 6. Na końcu każdego stichosu 
śpiewamy: Alleluja. 
 Błogosławieni nieskalani – patrz s. . 
 Po pierwszej stacji diakon mówi małą ektenię – patrz s. . 

 Następnie zaczynamy drugą stację według tonu 5. Na końcu każdego stichosu 

mówimy: Zmiłuj się nad sługą Twoim. 
 Kanonarcha zaczyna: Przykazania Twoje. Zmiłuj się nad sługą Twoim. 
 Znowu chór: Ręce Twoje stworzyły mnie – patrz s. . 
 Po drugiej stacji diakon mówi małą ektenię – patrz s. . 

 Chór zaczyna trzecią stację, według tonu 3. 

 Kanonarcha: Imię Twoje. Alleluja. 
 Chór śpiewa: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną – patrz s. . 
 Po trzeciej stacji i po nieskalanych tropariony: Błogosławiony jesteś, Panie – 
patrz s. . 

Diakon mówi małą ektenię – patrz s. . 

Także katyzma, 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, wszystkie 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. 



Także anabatmi, ton 6: 

Antyfona pierwsza: 

 Na niebo oczy moje podnoszą ku Tobie, Słowo, zlituj się nade mną, abym 
żył dla Ciebie. 
 Zmiłuj się nade mną uniżonym, urządzając dobrze Twoje naczynia, 
Słowo. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
 Święty Duch jest przyczyną wszelkiego zbawczego działania, jeśli On na 
kogoś tchnie, szybko zabierze od ziemskich trudów, przywróci, urządzi na 
wysokościach. 
 I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powtarzamy to samo. 

 Także prokimenon, ton 6: Błogosławiona droga, którą dzisiaj idziesz,* gdyż 
przygotowano tobie miejsce odpoczynku. 
  Stichos: Zwróciła się dusza moja do pokoju Twego, albowiem Pan dobro 
uczynił Tobie. 

I List świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan (perykopa 270, 4, 13-17) 

 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. 

Alleluja, ton 8 (Psalm 64 i 101): Błogosławiony, którego wybrałeś* i 
przyjąłeś, Panie. 

Stichos: Pamięć o nim z pokolenia na pokolenie. 
Ewangelii według Jana (perykopa 16; 5, 25-30) 

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”. 
 Diakon: Do Pana módlmy się. 

Kapłan odmawia modlitwę: 

Władco Panie Boże nasz, jedyny mający nieśmiertelność, żyjący w 
niedostępnej Światłości, który dajesz życie i odbierasz, zrzucasz do otchłani i 
wyprowadzasz z niej, Ty w mądrości stworzyłeś człowieka i znowu do ziemi go 
sprowadziłeś, badając duchowy obowiązek, modlimy się do Ciebie, abyś przyjął 
duszę sługi Twego N. i daj mu odpoczynek na łonie Abrahama, Izaaka i Jakuba, 
i daj mu koronę sprawiedliwości Twojej, i cząstkę zbawionych, w chwale 
wybrańców Twoich, a ponieważ trudził się w świecie tym dla imienia Twego, 
niech otrzyma bogatą odpłatę w przybytkach świętych Twoich. 

Donośnie: Łaską i szczodrobliwością, i miłością do człowieka 
Jednorodzonego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którym 
błogosławiony jesteś z Najświętszym i Dobrym, i Życiodajnym Twoim 
Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Katyzma poetycka, ton 2: 

Dzisiaj rozłączam się z krewnymi i przybiegam do Ciebie, jedynego 
bezgrzesznego: daj mi odpoczynek w przybytkach sprawiedliwych z 
wybrańcami Twymi. 

Odmawia się także Psalm 22: 

Pan pasie mnie i niczego mi nie brakuje. Alleluja (trzy razy). 
Odmawiamy cały Psalm, powtarzając po każdym wersecie: Alleluja. 
Na niwach zielonych pasie mnie. 
Nad wody spokojne tam prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia. 
Kieruje mnie na ścieżki sprawiedliwości ze względu na imię swoje. 
Choćbym nawet szedł ciemną doliną śmierci, nie ulęknę się zła, boś Ty 

jest ze mną. 
Laska Twoja i kij Twój, one mnie pocieszają. 
Przygotowałeś przede mną ucztę, wobec nieprzyjaciół moich. 
Namaściłeś oliwą głowę moją i kielich Twój jest dla mnie nadzieją jako 

panowanie. 
Miłosierdzie Twoje towarzyszy mi przez wszystkie dni życia mego. 
Zamieszkam w domu Pana przez długie dni. 
Chwała. Alleluja. I teraz. Alleluja. 



Także ten troparion, ton 2: 

Skoro wszyscy przebywamy w tym samym domu i pójdziemy pod ten 
sam kamień, i sami powoli staniemy się prochem, prośmy Chrystusa o wieczny 
odpoczynek dla zmarłego. Takie jest bowiem nasze życie, bracia, igraszka na 
ziemi, nie jesteśmy tu na stałe i rozpadamy się, jesteśmy niestałym snem, 
powiewem wiatru, ptakiem przelotnym, statkiem na morzu, który nie 
pozostawia śladu. Przeto zawołajmy do nieśmiertelnego Króla: Panie, uczyń 
zmarłego godnym Twojej nieskończonej szczęśliwości. 

Prokimenon, ton 6 (Psalm 64): Błogosławiony jest ten, którego wybrałeś* i 
przyjąłeś, Panie. 

Stichos: Tobie należy się pieśń, Boże, na Syjonie. 
List świętego Pawła Apostoła do Rzymian (perykopa 79; 5, 19-21) 

Bracia, jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez 
jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru 
usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A 
zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich 
ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich 
ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego 
człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego 
wielu dostąpi usprawiedliwienia. A prawo wkroczyło, aby się upadki 
pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, żeby 
jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie 
ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

Alleluja, ton 6 (Ps 64, 24): Błogosławiony jest ten, którego wybrałeś* i 
przyjąłeś, Panie. 

Stichos: Dusza jego zamieszka w szczęśliwości. 
Ewangelia według Jana (perykopa 15; 5, 17-24) 

 Rzecze Pan do Żydów, którzy do Niego przyszli: „Mój Ojciec aż dotąd 
działa i ja działam”. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, 
bo nie tylko łamał szabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie 
czynił równym Bogu. Wtedy Jezus odezwał się i odpowiedział im: „Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co 
widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec 
bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze 
większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wzbudza z 
martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie 
sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą 
Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę 



powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma 
życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia”. 
 Także diakon: Do Pana módlmy się. 
 Chór: Panie, zmiłuj się. 

Kapłan odmawia modlitwę: 

Dziękujemy Tobie, Panie Boże nasz, albowiem Twoją wolą jest życie 
nieśmiertelne i chwała nieosiągalna, i przyjaźń do człowieka niewypowiedziana, 
i królestwo niezmienne, i obłudy nie ma w Tobie. Wszystkim bowiem ludziom 
jedną dałeś wspólną granicę życia, życia spełnionego. Przeto prosimy Ciebie, 
Panie: słudze Twemu i naszemu współsłudze kapłanowi N., zmarłemu w nadziei 
zmartwychwstania życia wiecznego, daj odpoczynek na łonie Abrahama i 
Izaaka, i Jakuba. Jak na ziemi w Kościele sługę tego ustanowiłeś, tak i okaż go 
przy niebiańskim Twoim ołtarzu, Panie, gdyż pośród ludzi upiększyłeś go 
duchową godnością i do anielskiej chwały przyjmij go bez osądzenia. Sam na 
ziemi życie jego wysławiłeś, sam też i po odejściu z tego życia umieść go w 
wejściu świętych Twoich sprawiedliwych, policz jego ducha ze wszystkimi 
tymi, którzy od wieku spodobali się Tobie. 

Donośnie: 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 anabatmi, ton 6: 

Antyfona 2: 

Gdyby z nami nie był Pan, żaden z nas nie przemógłby nacisku wrogów, 
bowiem zwyciężający złem wywyższaliby się. 

Zęby ich oby nigdy nie dopadły duszy mojej jak pisklęcia, Słowo. Biada 
mi, jakże mam uniknąć wrogów miłujących grzech? 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Przez Ducha Świętego przebóstwienie wszystkich, pobożność, rozum, 

pokój i błogosławieństwo, równy jest bowiem Ojcu i Synowi. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powtarzamy ostatni stichos. 

Także odmawiamy Psalm 23: 

Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. 
Alleluja (trzy razy). Po każdym wersecie psalmu powtarzamy: Alleluja. 
On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. 
Kto wstąpi na górę Pana? I kto stanie na Jego świętym miejscu? 
Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania swojej duszy ku 



próżności i nie przysięga obłudnie swemu bliźniemu. 
Ten otrzyma błogosławieństwo od Pana i miłosierdzie od Boga Zbawcy 

swego. 
Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, szukają oblicza Boga Jakuba. 
Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się bramy wieczne, aby 

wszedł Król chwały. 
Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. 
Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się bramy wieczne, aby 

wszedł Król chwały. 
Któż jest tym Królem chwały? Pan silny, ten jest Królem chwały. 
Chwała. Alleluja. I teraz. Alleluja. 

Także ten troparion, ton 2: 

Żyłeś pobożnie w wierze, nadziei, miłości, cichości, czystości i w 
godności kapłańskiej, godny pamięci. Przeto Bóg przedwieczny, dla którego 
trudziłeś się, sam umieści Twego ducha w miejscu światłości i piękna, gdzie 
znajdują odpoczynek sprawiedliwi, otrzymasz na sądzie Chrystusa odpuszczenie 
grzechów i wielkie miłosierdzie. 

Katyzma poetycka, ton 5: 

Wiesz, Boże nasz, że rodzimy się w grzechach, przeto prosimy Ciebie, 
abyś zmarłemu dał odpoczynek, odpuszczając jako Dobry wszystkie grzechy, 
które jako człowiek śmiertelny popełnił w życiu, dla modlitw Bogurodzicy, 
jedyny Przyjacielu człowieka. 

Prokimenon, ton 6 (Psalm 64): Błogosławiony jest ten, którego wybrałeś* i 
przyjąłeś, Panie. 

Stichos: Pamięć jego z pokolenia w pokolenie. 
I List świętego Pawła Apostoła do Koryntian (perykopa 154; 15, 1-11) 

Bracia, przypominam wam ewangelię, którą wam głosiłem, którą też 
przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko 
zachowujecie tak, jak wam ją głosiłem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. 
Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za 
grzechy nasze według Pisma i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został 
wzbudzony z martwych według Pisma, i że ukazał się Kefasowi, potem 
dwunastu. Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których 
większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, 
następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako 
poronionemu płodowi, ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem 
godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski 
Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz 



daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, 
która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy, i tak 
uwierzyliście. 

Alleluja, ton 6 (Psalm 64): Błogosławiony jest ten, którego wybrałeś* i 
przyjąłeś, Panie. 

Stichos: Pamięć jego z pokolenia w pokolenie. 
Ewangelia według Jana (perykopa 21; 6, 35-40) 

Rzecze Pan do Żydów, którzy do Niego przyszli: „Ja jestem chlebem 
żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, 
nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiadam wam: Nie wierzycie, chociaż 
widzieliście mnie. Wszystko, co mi dał 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. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi 
Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu 
ostatnim”. 

Także diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia tę modlitwę: Panie mocy, strapionych radości i płaczących 

pocieszenie, i wszystkich małodusznych ochrona, płaczem z powodu odejścia 
zmarłego ogarniętych, Twoją łaskawością pociesz, wszelki ból będący w ich 
sercach ulecz, a słudze Twemu kapłanowi N., zmarłemu w nadziei 
zmartwychwstania życia wiecznego, daj odpoczynek na łonie Abrahama. 

Donośnie: 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 anabatmi, ton 6: 

Antyfona 3: 

 Pokładający nadzieję w Panu straszni są dla wrogów i dla wszystkich 
dziwni, patrzą bowiem wysoko. 
 Nie wyciągamy swoich rąk do nieprawości, mając za Pomocnika 
sprawiedliwego Ciebie, Zbawco. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
 Władza Świętego Ducha nad wszystkimi, Jemu kłaniają się zastępy 
niebieskie ze wszystkim, co oddycha na ziemi. 



 I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powtarzamy ostatni stichos. 

Także odmawiamy Psalm 83: 

 O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów. 
Alleluja (trzy razy). Po każdym wersecie psalmu powtarzamy: Alleluja. 
Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich, 

serce moje i ciało moje rozradowały się w Bogu moim. 
Bowiem wróbel znalazł sobie domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie 

składa pisklęta swoje: ołtarze swoje Panie Zastępów, Królu mój i Boże mój. 
Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim, na wieki wieków 

chwalą Ciebie. 
Błogosławiony mąż, który ma pomoc u Ciebie, sercem swoim wstępuje 

do Ciebie. 
Gdy idzie doliną płaczu, na miejsce, które wyznaczył, gdyż 

błogosławieństwo da dawca Prawa. 
Pójdą od mocy w moc, Bóg bogów objawi się im na Syjonie. 
Panie Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha Boże Jakuba. 
Obrońco nasz, zobacz, Boże, i spójrz na pomazańca Twego. 
Albowiem lepszy jest jeden dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie 

indziej tysiąc, wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w 
namiotach grzeszników. 

Albowiem miłosierdzie i prawdę kocha Pan, Bóg łaskę i chwałę da, Pan 
nie pozbawi dóbr chodzących w niewinności. 

Panie Boże Zastępów, błogosławiony człowiek, który w Tobie pokłada 
nadzieję. 

Chwała. Alleluja. I teraz. Alleluja. 
Także troparion, ton 6: 

Bracia moi ukochani, nie zapominajcie o mnie, gdy śpiewacie Panu, ale 
wspominajcie braterstwo i módlcie się do Boga, aby Pan dał mi odpoczynek ze 
sprawiedliwymi. 

Chwała. Alleluja. I teraz. Alleluja. 
Tropariony, ton 6: 

Przystąpiła do mnie boleść śmierci i rozłączyła mnie z najbliższymi, ale 
Chrystus, który mnie zabrał, da mi odpoczynek w miejscu ochłody. 

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, żadnego bowiem nie 
mając usprawiedliwienia, tę oto modlitwę do Ciebie, jako Władcy, grzeszni 
zanosimy: Zmiłuj się nad nami. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 



 Panie, zmiłuj się nad nami, w Tobie bowiem mamy nadzieję, nie bądź na 
nas bardzo zagniewany, nie pamiętaj też nieprawości naszych, ale wejrzyj i teraz 
na nas w Twojej łaskawości, i wybaw nas od wrogów naszych, Ty bowiem 
jesteś Bogiem naszym, a my ludem Twoim, wszyscy dziełem rąk Twoich, i 
imienia Twego wzywamy. 
 I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
 Bramy miłosierdzia otwórz nam, Błogosławiona Bogurodzico, abyśmy 
ufając Tobie nie zginęli, ale zostali przez Ciebie wybawieni z niedoli, Ty 
bowiem jesteś zbawieniem rodu chrześcijańskiego. 

Prokimenon, ton 6 (Psalm 24): Dusza jego* zamieszka w szczęśliwości. 
Stichos: Do Ciebie, Panie, zawołam, Boże mój, zważ na moją modlitwę. 

I List świętego Pawła Apostoła do Koryntian (perykopa 97; 15, 20-28) 

Bracia, Chrystus powstał z martwych, pierworodny zmarłych. Skoro 
bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyszło 
zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w 
Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Każdy natomiast w swoim porządku, jako 
pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. 
Potem nastanie koniec, gdy odda królestwo Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką 
zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie 
położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg 
zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś 
mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który Mu 
wszystko poddał. A gdy Mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn 
będzie poddany temu, który Mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we 
wszystkim. 

Alleluja, ton 6 (Psalm 111): Błogosławiony mąż, który boi się Pana,* który 
rozmiłował się w Jego przykazaniach. 

Stichos: Potomstwo jego silne będzie na ziemi. 
Ewangelia według Jana (perykopa 22; 6, 40-45) 

Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego: „To jest wola Ojca 
mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatnim”. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko Niemu, iż 
powiedział: „Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba”. I mówili: „Czy to nie jest 
Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić: Z 
nieba zstąpiłem?” Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł im: „Nie szemrajcie między 
sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie 
posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatnim”. 

Także 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. 
 Dawno temu Adam po skosztowaniu owocu drzewa zakazanego z raju 
został wypędzony, natomiast powieszony na krzyżu łotr wyznał w Tobie Boga i 
osiągnął raj, i my zbawiwszy się przez mękę Twoją, łotra naśladując, z wiarą 
wołamy: Wspomnij i nas, gdy przyjdziesz w królestwie Twoim. 
 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga ujrzą. 
 Wziąwszy proch ziemi stworzyłeś mnie, ciało moje stworzyłeś z Boskiej 
swojej woli, duszę zaś tchnąłeś życiodajnym tchnieniem, dałeś świętym 
nakazem. Gdy poddałem się jednak złu grzechu skazałeś mnie na zniszczenie, 
ale wezwałeś mnie, Przyjacielu człowieka, ze względu na niezwykłe Twoje 
miłosierdzie. Daj więc odpoczynek temu, któregoś przyjął, ze świętymi Twoimi. 
 Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami Bożymi będą 
nazwani. 
 Gdy dusza rozdziela się z ciałem, przerażająca jest to tajemnica i straszna 
dla wszystkich: dusza bowiem z płaczem odchodzi, ciało natomiast oddane 
zostaje pokryciu ziemią. Przeto i my poznawszy ostateczny los do Zbawcy 
przybiegamy z łzami wołając: Wspomnij i nas, gdy przyjdziesz w królestwie 
Twoim. 
 Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest 
królestwo niebieskie. 
 Po cóż opłakujecie mnie tak bardzo, o ludzie, po cóż na próżno miotacie 
się, a zmarły wszystkim głosi: śmierć bowiem dla wszystkich jest 
odpoczynkiem. Przeto usłyszmy głos Hioba, mówiący: Śmierć jest 
odpoczynkiem dla męża. Przeto daj odpoczynek, Boże, temu, któregoś przyjął, 
ze świętymi Twoimi. 
 Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią 
wiele złego kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię. 
 Paweł najmędrszy wyraźnie powiedział, wszystkich nauczając, że zmarli 
powstaną niezniszczalni, my zaś zmienimy się z Bożego rozkazu. Strasznie 
trąba owa zatrąbi zmarłym i powstaną ci, którzy od wieku zasnęli. Przeto daj 
odpoczynek, Boże, temu, któregoś przyjął, ze świętymi Twoimi. 
 Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach. 
 Zmarły i w grobie leżący ten, który odszedł, łagodnie woła do wszystkich: 



Przyjdźcie, mieszkańcy ziemi, do mnie, zobaczcie sczerniałe piękno cielesne, 
przez co poznawszy, bracia, odejście, do Zbawcy przybiegnijmy ze łzami 
wołając: Daj odpoczynek temu, Boże, któregoś przyjął, ze świętymi Twoimi. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. Teotokion: 

W nadprzyrodzony sposób w łonie Twoim, Władczyni, bez nasienia 
poczęłaś Boga Przedwiecznego i urodziłaś Go w ciele, Boga i człowieka, bez 
zmiany i bez pomieszania natur. Stąd i my, Bogurodzico, zawsze Ciebie znając, 
z wiarą wołamy do zrodzonego z Ciebie Boga: Wspomnij i nas w królestwie 
Twoim. 

Prokimenon, ton 6 (Psalm 64, 24): Błogosławiony jest ten, którego wybrałeś* i 
przyjąłeś, Panie. 

Stichos: Dusza jego zamieszka w szczęśliwości. 
List świętego Pawła Apostoła do Rzymian (perykopa 113; 14, 6-9) 

Bracia, kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega, 
dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu, a kto nie 
je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i 
nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, a jeśli umieramy, 
dla Pana umieramy, przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to 
bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować. 

Alleluja, ton 6 (Psalm 64, 24): Błogosławiony jest ten, którego wybrałeś* i 
przyjąłeś, Panie. 

Stichos: Dusza jego zamieszka w szczęśliwości. 
Ewangelia według Jana (perykopa 23; 6, 48-54) 

Rzecze Pan do Żydów, którzy do Niego przyszli: „Ja jestem chlebem 
żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest 
chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem 
chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć 
będzie na wieki, a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot 
świata”. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: „Jakże Ten może dać 
nam swoje ciało do jedzenia?” Na to rzekł im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili 
krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije 
krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatnim”. 

Także Psalm 50 – patrz s. . 

Kanon, ton 6. 

Pieśń 1, hirmos: 

Tego, który niegdyś pokrył falami morza prześladowcę dręczyciela, pod 



ziemią ukryły dzieci zbawionych, ale my, jak niegdyś dziewice, zaśpiewamy 
Panu, chwalebnie bowiem wysławił się. 

Refren: Panie, daj odpoczynek duszy zmarłego sługi Twego. 
Do Ciebie Łaskawco i wszystkich Władco, Chryste, przypadamy ze łzami 

gorącymi i tę nadgrobną pieśń z płaczem śpiewamy: Wiernemu swemu słudze 
daj odpoczynek jako miłosierny. 

Uczyń, Słowo, w nadziei zmartwychwstania zmarłego brata naszego, 
godnym stania po Twej prawicy z wybranymi Twymi od wieków, o co gorliwie 
błagamy, Przyjacielu człowieka, pieśni pochwalne śpiewając. 

W czcigodnym Twoim królestwie niebieskim, któregoś z ziemi zabrał, 
obdarz radością, przebaczając jako miłosierny wszystkie jego duchowe grzechy. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Biada mi, jako trawa jest chwała życiowa, rozkwitnie i zaraz uschnie. 

Gdzież w grobie godność, gdzie wzrok, gdzie piękno ciała? Przeto oszczędź, 
Panie, sługę Twego, jako miłosierny. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Wszyscy z miłością śpiewamy Tobie, Dziewico przeczysta Mario, Matko 

Boża, albowiem zawsze niezasypiające jest oko Twojej modlitwy, teraz wybaw 
nas z grzechów i z sądu śmierci. 

Pieśń 3, hirmos: 

Nie ma Świętego jak Ty, Panie, Boże mój, któryś podniósł róg Twych 
wiernych, Dobry, i umocniłeś nas na opoce Twego wyznania. 

Nie ma na ziemi człowieka, który nie zgrzeszy, Słowo, przeto błagania 
przyjmij, nas pokornych. Odpuść i odrzuć, Zbawco, wszystkie grzechy Twego 
sługi. 

Któż jest takim Przyjacielem człowieka jak Ty, Panie miłosierny, 
przebaczający grzechy żywym i zmarłym władzą wielką, przeto zbaw także 
sługę Twego. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Uczyć godnym wielkiego powołania, Zbawco, zmarłego i okaż 

dziedzicem, przyjmując jego ostatnią łzawą modlitwę, jedyny bezgrzeszny. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Prawdziwa Władczyni nasza, najświętsza Dziewico, nie przestawaj 

modlić się do Boga, któregoś zrodziła, aby wiernego zmarłego uczynił godnym 
swego królestwa. 

Także ektenia: 

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 dobrowolne 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 odmawia tę modlitwę: 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. 
 Donośnie: 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 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 słudze Twemu daj odpoczynek w krainie żywych, w przybytkach 
sprawiedliwych. 

Pieśń 4, hirmos: 

Habakuk widząc Twoje na krzyżu boskie uniżenie, w lęku zawołał: Ty, 
Dobry, zrzuciłeś władzę książąt ciemności, zstąpiwszy do będących w otchłani 
jako Wszechmogący. 

Straszny jest sąd dnia owego, przeto gorliwie błagamy Chrystusa o 
przebaczenie wszystkich grzechów zmarłemu w wierze i nadziei 
zmartwychwstania. 



Jak zmarły przed śmiercią zapalił Tobie, Chryste, przez pokutę święcę 
jasną, Władco, Łaskawy Zbawco, uczyń go godnym światłości. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Gdy obnażysz wszystkie rzeczy ukryte i ukażesz wszystkie nasze grzechy, 

Chryste, tego, któregoś przyjął, Panie, oszczędź, pamiętając o jego wyznaniu. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Nie zapominaj śpiewających Tobie gorliwie z płaczem, święta 

Bogurodzico, wszystkich ukojenie, znajdź dobra dla wiernego Twego sługi, 
który od nas odszedł. 

Pieśń 5, hirmos: 

Izajasz zobaczywszy niezachodzącą światłość Twego boskiego 
objawienia, Chryste, będącego dla nas z Twego miłosierdzie, wstał wcześnie o 
poranku i wołał: Powstaną martwi i zmartwychwstaną będący w grobach, i 
wszyscy mieszkańcy ziemi rozradują się. 

W chórze wybranych i w słodyczy szczodrej raju zmarłemu w wierze daj 
odpoczynek, Ty bowiem dałeś wszystkim, Zbawco nasz, grzeszącym ludziom 
pokutę, i jako Władco zmarłego uczyń godnym królestwa Twego. 

Z władzy jako Bóg władczo kochasz swoje stworzenie, które poddałeś, 
Panie, prawu ludzkiemu, jedyny Przyjacielu człowieka, przeto przebacz, odrzuć, 
Zbawco, grzechy zmarłego w wierze i uczyń go godnym królestwa Twego. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Nikt nie uniknie strasznego sądu przed tronem Twoim, Królu potężny, 

wszyscy razem staniemy jak słudzy i straszny głos sądny grzesznych ludzi pośle 
na sąd Gehenny, od której, Chryste, wybaw sługę Twego. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Z Ciebie urodził się w nadprzyrodzony sposób w ludzkiej naturze 

Zbawiciel, którego błagaj, Oblubienico dziewicza, aby wszyscy zostali 
wybawieni z okropnych i strasznych mąk piekielnych, od których wybaw też 
teraz zmarłego w wierze. 

Pieśń 6, hirmos: 

Ostateczna otchłań grzechów ogarnęła mnie i nie mogąc znieść ich 
napaści, jak Jonasz do Władcy wołam do Ciebie: Wyprowadź mnie ze 
zniszczenia. 

Śmierć i grób, i sąd nas czeka, ukazujący wszystkie nasze dzieła, od 
którego sługę Twego wybaw, Przyjacielu człowieka, któregoś zabrał. 

Otwórz, Zbawco mój, dla zmarłego, błagamy Ciebie, miłosierdzia Twego 
bramę, Chryste, aby radował się w chwale tych, którzy mają udział w chwale 
radości Twego panowania. 



Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Uwolnij z grzechów miłosierdziem Twoim, Zbawco, sługę Twego, 

którego teraz przyjąłeś w wierze, albowiem nikt nie usprawiedliwi się z czynów 
ludzkich, Przyjacielu człowieka. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Śmierć utrupił i klątwę zdjął Stwórca cieleśnie zrodzony przez 

Bogurodzicę, i zbawia wszystkich w wierze zmarłych jako Dobry i Przyjaciel 
człowieka. 

Także ektenia: 

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 dobrowolne 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 odmawia tę modlitwę: 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. 
 Donośnie: 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. 
Ikosy: 

Utwór mnicha Anastazego. 

 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. 

W myślach błagam, usłyszcie, z trudami bowiem tymi ogłaszam: Ze 
względu na was uczyniłem płacz, w zniszczenie nie jest on ku pożytkowi, ale 
gdy macie to śpiewać, wspominajcie mnie, niegdyś znanego. Wielokrotnie 
bowiem schodziliśmy się razem i w domu Bożym razem śpiewaliśmy: Alleluja. 

 

Powstawszy więc zbierzcie się wszyscy i usiadłszy słowo usłyszycie: 
Straszny jest, bracia, sąd, na którym wszyscy mamy stanąć, nie ma tam sługi, 
ani wolnego, nie ma tam też maluczkiego i możnego, lecz wszyscy nadzy 
staniemy. Przeto dobrze jest często śpiewać Psalm: Alleluja. 

 

Oblejmy się wszyscy łzami, gdy widzimy ciała leżące i przybliżmy się 
wszyscy całować, jak i to zwiastować: Oto pozostawiłeś kochających ciebie, nie 
rozmawiasz już z nami. O przyjacielu, dlaczego nie mówisz, jak nam mówiłeś, 
ale milczysz, zamiast rozmawiać z nami: Alleluja. 

 

Jakże gorzkie są słowa umierających, bracia, które głoszą, gdy odchodzą: 
Z braćmi rozłączam się, przyjaciół pozostawiam wszystkich i odchodzę. Nie 
wiem, gdzie idę lub jak mam się tam znaleźć też nie wiem, a tylko Bóg, który 
mnie wezwał. Jednak wspomnienie czynimy z pieśnią: Alleluja. 

 

Gdzie teraz dusze idą, jak one tam przebywają? Pragnę poznać tajemnicę, 
ale nikt nie potrafi jej opowiedzieć. Czy i oni wspominają swoich, jak i my ich, 
czy też oni zapomnieli o wszystkich ich opłakujących i czyniących pieśń: 
Alleluja. 

 

Odprowadźcie, przyjaciele, zmarłych i z troską do grobu zdążajcie, a tam 
popatrzcie uważnie i nogi wasze przygotujcie: Wszelka młodość tam rozpada 
się, wszelki wiek tam więdnie, tam proch i popiół, i robaki, tam wielkie 
milczenie i nikt nie mówi: Alleluja. 

 

Oto teraz widzimy leżącego, ale wcale do nas niepodobnego, oto już i 
język zamilkł, oto już i usta przestały się poruszać. Witajcie, przyjaciele, dzieci! 
Zbawiajcie się, bracia, zbawiajcie się znajomi, ja bowiem idę w moją drogę, ale 
pamiętajcie o mnie z pieśnią: Alleluja. 

 

Nikt bowiem z będących tam znowu nie ożył, aby powiedzieć nam, jak 
przebywają ci, którzy niegdyś byli braćmi i wnukami, i uprzedzili nas w drodze 



do Pana. Przeto wielokroć zawsze mówimy: Czy tam przyjaciel może zobaczyć 
przyjaciela? Czy tam można zobaczyć braci? Czy tam można razem powiedzieć 
Panu: Alleluja. 

 

Idziemy drogą odwieczną, stajemy jak osądzeni, wszyscy mając 
opuszczone głowy. Gdzież wtedy jest piękno? Gdzież pieniądze? Gdzież wtedy 
jest chwała tego życia? Nikt z nich, tam przebywających nie pomoże nam, jak 
tylko często mówiąc Psalm: Alleluja. 

 

Po cóż szamoczecie się przedwcześnie, o ludzie? Jedna chwila i wszystko 
przemija. Nie ma bowiem w otchłani pokuty, nie ma tam też pomocy, tam robak 
niezasypiający, tam ziemia czarna i mroczna cała, gdzie ja mam się osiedlić. 
Obym nie zapomniał często mówić Psalm: Alleluja. 

 

Niczym jest to zapomnienie, gdyż człowiek rozłącza się z człowiekiem, 
jeśli bowiem i mało godzinę tę wspominamy i zapominamy o śmierci, jak i my 
zapominamy o zmarłych i rodzice bowiem o dzieciach wszelkim sposobem 
zapominają, które zrodzili ze swego łona i wychowali, i wylali łzy z pieśnią: 
Alleluja. 

 

Przypominam wam, bracia moi i dzieci, i przyjaciele moi, nie 
zapominajcie o mnie, gdy modlicie się do Pana. Błagam, modlę się i proszę, 
abyście o tym pamiętali i płakali nade mną dzień i noc. Jak Hiob do przyjaciół 
powiem wam: Siedźcie i znowu mówcie: Alleluja. 

 

Wszystko pozostawiwszy idziemy, nadzy i smutni stajemy, piękno 
bowiem jak trawa więdnie, a my, ludzie, tylko zachwycamy się. Nagi urodziłem 
się, nieszczęsny, nagi też mam stanąć na sądzie. Nie szamocz się więc, 
człowieku, w życiu, a jedynie zawsze z płaczem jęcz: Alleluja. 

 

Jeśli, człowieku, miłosierdzie okażesz drugiemu człowiekowi, on także 
zlituje się nad tobą, a jeśli jakiejś sierocie współczułeś, ona tam wybawi cię z 
kłopotów. Jeśli w życiu nagiego okryłeś, ona tam okryje ciebie i będzie śpiewał 
Psalm: Alleluja. 

 

Zła jest droga, którą odchodzę, a nigdy nią nie chodziłem i kraina owa 
nieznana, w której nikt mnie nie poznaje. Straszno jest widzieć przewodnika 
budzącego lęk, władczo powołującego mnie do życia i śmierci, i wzywającego 
nas, gdy chce, do siebie: Alleluja. 

 

Jeśli do krainy jakiejś idąc przewodnika pewnego żądamy, cóż uczynimy, 
gdy idziemy do krainy, której nie znamy. Wielu wtedy tobie potrzeba 
przewodników, wielu modlitw towarzyszących w drodze, aby zbawić biedną 
duszę, aż osiągnie Chrystusa i powie do Niego: Alleluja. 

 

Podlegający żądzom cielesnym tam żadnej ulgi nie mają, tam bowiem 
straszni oskarżyciele, tam też księgi są otwierane. Gdzie spojrzysz wokół, 



wszędzie zobaczysz ludzi, ale kto wtedy tam pomoże tobie? Czyż będąc żywym 
coś dobrego uczyniłeś i jakieś dobro wyświadczyłeś ubogim, śpiewając: 
Alleluja. 

 

Młodość i piękno cielesne więdną w czasie śmierci, a język wtedy bardzo 
spala się i gardło wyschłe rozpala się. Piękno oczu gaśnie wtedy, piękno oblicza 
zmienia się, piękno szyi zostaje skruszone i reszta jest bezsilna, aby często 
mówić: Alleluja. 

 

Milczcie więc, milczcie, raczej zamilknijcie wobec leżącego, i wielką 
ujrzycie tajemnicę, straszna bowiem jest ta godzina. Zamilczcie, aby dusza w 
pokoju odeszła, jest bowiem ogarnięta wielkim wysiłkiem i w wielkim lęku 
modli się do Boga: Alleluja. 

 

Widziałem bowiem dziecko umierające i życie moje opłakałem, 
przerazisz się bowiem bardzo i zadrżysz, a gdy przyjdzie godzina zawołasz: 
Ojcze, pomóż mi, matko, ratuj mnie, a nikt nie będzie mógł wtedy pomóc tobie, 
jedynie widzą więdnącego i w grobie go opłakują: Alleluja. 

 

Iluż bowiem nagle pochwyconych jest od samych piersi do grobu i łączą 
się łączeniem wiecznym, i czynią płacz nieustanny, i z łoża nie wstają, ale 
zarazem mają ślub i grób, zarazem połączenie i rozłączenie, zarazem śmiech i 
płacz, zarazem i Psalm: Alleluja. 

 

Rozpalamy się, gdy słyszymy, że tam jest światłość wieczna, tam źródło 
życia wiecznego i tam rozkosz wieczna, tam jest raj, w którym raduje się każda 
dusza sprawiedliwych. Zejdźmy się wszyscy w Chrystusie i my, aby tak 
zawołać do Pana: Alleluja. 

 

Najświętsza Oblubienico dziewicza, któraś zrodziła światłość 
niedostępną, błagam, modlę się, Dziewico, i proszę: Nie przestawaj modlić się 
do Pana za zmarłego sługę Twego, Przeczysta, abyśmy znaleźli tam 
przebaczenie grzechów w dniu sądu, Najczystsza, masz bowiem odwagę jako 
Władczyni, aby zawsze modlić się do Syna Twego: Alleluja. 

Także jeszcze raz powtarzamy kontakion: 
Ze świętymi daj odpoczynek, Chryste, duszy zmarłego Twego sługi, gdzie 

nie ma cierpień, smutku i westchnień, lecz życie nie mające końca. 
  

Pieśń 7, hirmos: 

Niewypowiedziany cud! Ten, który w piecu zachował od ognia 
pobożnych młodzieńców, w grobie składany jest bez oddechu, martwy, dla 
zbawienia nas, śpiewających: Wybawicielu Boże, błogosławiony jesteś! 

Od ognia Gehenny i strasznego wyroku jako szczodry wybaw, Chryste, 
któregoś w wierze teraz przyjął sługę Twego i pozwól śpiewać Twemu słudze: 
Wybawicielu Boże, błogosławiony jesteś! 



Boże, który uczyniłeś godnym zmarłego Twego wiernego sługę ziemi 
łagodnych i rozkoszy raju w miejscu jaśnienia przedziwnej chwały Bożej, 
pozwól mu śpiewać: Wybawicielu Boże, błogosławiony jesteś! 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Wielki sąd i widmo niewypowiedzianej Gehenny, bracia, tam bowiem 

dusze grzeszników z ciałem płoną i boleściwie płaczą nie mogąc śpiewać: 
Wybawicielu Boże, błogosławiony jesteś! 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Niewątpliwa Boża Matko, śpiewających Tobie, Bogurodzico nieskalana, i 

wiecznie żyjąca, otaczaj modlitwami Twoimi zmarłego, wybaw go z gorzkich 
mąk, aby z Tobą Chrystusowi śpiewał: Wybawicielu Boże, błogosławiony 
jesteś! 

Pieśń 8, hirmos: 

Zadrżało z lęku niebo i zatrzęsły się fundamenty ziemi, oto bowiem ze 
zmarłymi został policzony i w cudzym złożony małym grobie Ten, który 
mieszka na wysokościach. Jego to błogosławcie młodzieńcy, wysławiajcie 
kapłani, ludzie wywyższajcie na wszystkie wieki! 

O, jakaż straszna godzina czeka grzeszników, bracia! O, jakiż strach 
wtedy, ogień pożera gehenny i wiecznie będzie męczyć. Przeto Chryste, 
szczodry Władco, zmarłego teraz wybaw ze strasznego wyroku i na wieki 
wyrwij go z mąk gehenny. 

O, radości sprawiedliwych, którą otrzymają, gdy przyjdzie Sędzia! Tam 
bowiem przygotowany jest pałac i raj, i całe królestwo Chrystusa, w którym 
okaż Twoje sługi pełnymi radości, Chryste, ze świętymi na wieki. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Któż wytrzyma, Chryste, przyjścia Twego straszne odrzucenie? Wtedy 

niebo zwinie się strasznie jak zwitek i gwiazdy będą spadać, ze strachu zadrży 
całe stworzenie i światło się zmieni, a wtedy oszczędź, Słowo, tego, który od 
nas odszedł. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Ten, który wcielił się jako Syn w nadprzyrodzony sposób, Czysta, Ten 

jest Sędzią żywych i zmarłych, i Sędzią całej ziemi, i wybawia z cierpień, jeśli 
chce, zwłaszcza tych, którzy z miłością kłaniają się Jego przedstawieniom i 
Ciebie, Bogurodzico, uwielbiają na wszystkie wieki. 

Pieśń 9, hirmos: 

Nie płacz nade mną, Matko, widząc w grobie Syna, którego w łonie 
poczęłaś bez nasienia, powstanę bowiem i wysławię się, i jako Bóg wywyższę w 
chwale tych, którzy nieustannie w wierze i miłości Ciebie wywyższają. 



Nie płaczcie nad wszystkimi umarłymi w wierze, albowiem Chrystus 
cierpiał za nas ciałem krzyż i pogrzeb, synami nieśmiertelności uczynił 
wszystkich śpiewających Jemu: Nie wchodź w sąd ze sługą Twoim. 

Aby w wierze i nadziei zmartwychwstania zmarły brat został 
umieszczony w przybytkach świętych, pomódlmy się wierni gorliwie do 
Chrystusa, gdyż czeka go groźny sąd i doświadczenie straszne, a nikt sam sobie 
nie może pomóc, jak tylko dobre uczynki i wspólna modlitwa wiernych, i 
zawołajmy: Nie wchodź w sąd ze sługą Twoim. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Do niestarzejącej się Twojej chwały i słodyczy raju wprowadź teraz, 

Dobry, zmarłego, gdyż z prawosławiem i pokutą przybiegł do Ciebie w wierze, i 
uczyń go wybrańcem królestwa Twego. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Ciebie jako Matkę Życia i w nadprzyrodzony sposób będącą Bogurodzicą 

Dziewicą, pobożnie opiewajmy, wierni, gdyż przez Ciebie zmarli przed zgonem 
znajdujemy żywot i dlatego zasyłamy Tobie pieśń. 

Diakon: Jeszcze i jeszcze. 
Kapłan odmawia modlitwę Boże duchów oraz ekfonesis Albowiem Ty jesteś 

zmartwychwstaniem – patrz s. . 
Eksapostilarion: 

Teraz znalazłem odpoczynek i ulgę wielką, gdyż odszedłem od 
zniszczenia i przywarłem do życia: Panie, chwała Tobie. 

Lud śpiewa to samo. 

Stichos 1: Człowiek jest jak trawa, dni jego więdną jak kwiat polny. 
Stichos 2: Albowiem duch odejdzie od niego i nie będzie. 
Stichos 3: A prawda Pańska trwa na wieki. 

Po każdym wersecie powtarzamy eksapostilarion. 

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

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

Psalm 148: 

Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach, Tobie przynależy 
pieśń, Bogu. Chwalcie Go, wszyscy Aniołowie Jego, chwalcie Go, wszystkie 
moce Jego, Tobie przynależy pieśń, Bogu. Chwalcie Go, słońce i księżycu, 
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy i światło. Chwalcie Go, niebiosa niebios, i 
woda, co jest ponad niebem. Niech wychwalają imię Pańskie, albowiem On 
rzekł i stały się, On nakazał i zostały stworzone. Umocnił je na wieki, na wieki 



wieków, nadał im prawo i ono nie przeminie. Chwalcie Pana z ziemi, potwory i 
wszystkie otchłanie. Ogniu, gradzie, śniegu, mgło, gwałtowny huraganie, co 
pełnisz słowo Jego. Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie 
cedry. Dzikie zwierzęta i wszystko bydło, gady i ptactwo skrzydlate. Królowie 
ziemscy i wszyscy ludzie, książęta i wszyscy sędziowie na ziemi. Młodzieńcy i 
dziewice, starcy wraz z dziećmi. Niech wychwalają imię Pańskie, albowiem 
tylko Jego imię jest wzniosłe, chwała Jego na ziemi i na niebie. I podniesie róg 
ludu swego, pieśń dla wszystkich Jego świętych, synów Izraela, dla ludu, który 
jest Mu bliski. 

Psalm 149: 

 Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwała Jego w zgromadzeniu świętych. 
Niech Izrael weseli się swym Stwórcą i synowie Syjonu rozradują się w swym 
królu. Niech chwalą imię Jego w tańcach, niech grają Mu na bębnie i cytrze. 
Albowiem Pan ma upodobanie w swym ludzie, i pokornym da zbawienie. Niech 
się weselą święci wśród chwały, niech się radują na łożach swoich. Niech 
chwała Boża będzie w ich ustach, i ostre miecze obosieczne w ich rękach. 
Uczyń pomstę wśród narodów i karę pośród ludzi, zwiąż ich królów w kajdany i 
dostojników ich w żelazne okowy. 

Psalm 150: 

 Chwalcie Pana w świętych Jego, chwalcie Go na firmamencie mocy Jego. 
Chwalcie Go dla mocy Jego, chwalcie Go dla wielkiej potęgi Jego. Chwalcie Go 
dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze. 

Stichery, ton 6: 

Wzbogacony w śmierci Twojej życiodajną, Chryste, teraz Tajemnicą, do 
Ciebie przeszedł sługa Twój, przyjmij w ręce Twe duszę jego jak ptaka, umieść 
go w przybytkach Twoich i w chórach anielskich, i daj odpoczynek temu, 
któregoś przyjął, z rozkazu Twego, Panie, ze względu na wielkie Twoje 
miłosierdzie. 
 Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie. 

Straszna jest śmierci tajemnica, nadchodzi do wszystkich w niewygodnym 
czasie, natura rozpada się, starców zabiera, igumenów, uczonych w Piśmie 
marne mędrkowania niszczy, biskupów, pasterzy. Jednak zawołajmy z łzami: Z 
rozkazu Twego, Panie, któregoś zabrał obdarz odpoczynkiem ze względu na 
wielkie Twoje miłosierdzie. 
 Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach 
gromkich, wszystko, co oddycha, niechaj chwali Pana. 
 Żył w czci i przyozdobiony był kapłan Twój, Chryste, który składał 
Boskie Tajemnice i z Twego Bożego rozkazu przeszedł od trosk życiowych do 



Ciebie, którego jako kapłana, Zbawco, przyjmij i ze sprawiedliwymi daj 
odpoczynek, któregoś przyjął ze względu na wielkie Twoje miłosierdzie. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Także mówimy: 

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie 
ku dobremu. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, kłaniamy się Tobie, 
wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie, 
Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu 
Chryste i Święty Duchu, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz 
grzech świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm 
błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem 
tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, Jezu Chryste, w chwale Boga Ojca. 
Amen. 

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i wysławiał imię Twoje na wieki, i 
na wieki wieków. 

Panie, byłeś nam ucieczką z pokolenia na pokolenie. A ja mówię: Panie, 
zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, albowiem zgrzeszyłem przeciw Tobie. 
Panie, do Ciebie przybiegam, naucz mnie czynić wolę Twoją, albowiem Ty 
jesteś Bogiem moim, albowiem w Tobie jest źródło życia, w światłości Twojej 
ujrzymy światłość. Niech łaska Twoja trwa nad tymi, co znają Ciebie. 

Pozwól nam, Panie, w dniu tym od grzechu ustrzegli się. Błogosławiony 
jesteś, Panie, Boże ojców naszych, i chwalebne, i wysławione jest imię Twoje 
na wieki. Amen. 

Niech będzie miłosierdzie Twoje, Panie, nad nami, jak mieliśmy nadzieję 
w Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie przykazań Twoich. 
Błogosławiony jesteś, Władco, daj mi zrozumieć przykazania Twoje. 
Błogosławiony jesteś, Święty, oświeć mnie przykazaniami Twoimi. 

Panie, miłosierdzie Twoje na wieki, nie gardź dziełem rąk Twoich. Tobie 
przynależy sława, Tobie przynależy pieśń, Tobie chwała przynależy, Ojcu i 
Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Także stichery isomelosy Jana z Damaszku, ton 1: 

Jakaż radość życiowa trwa bez trosk, jakaż chwała ziemska jest 
nienaruszalna? Wszystko zaprawdę jest bezsilną marnością, wszystko 
zachwycającym snem, jednym mgnieniem, a i to śmierć zabierze. Ale w 
światłości oblicza Twego, Chryste, i w rozkoszy Twego piękna daj odpoczynek 
temu, któregoś zabrał jako Przyjaciel człowieka. 

Stichos: Pan pasie mnie i niczego mi nie brakuje. 



Czynami swymi okazujesz, Zbawco mój, że Ty jesteś 
zmartwychwstaniem wszystkich, któryś słowem Słowo Łazarza wskrzesił z 
martwych, a wtedy zadrżały zamki i zasmuciły się bramy otchłani, wtedy śmierć 
ludzka okazała się być snem. Przyszedłeś zbawić Twoje stworzenie, a nie 
osądzić, więc temu, któregoś zabrał, daj odpoczynek jako Przyjaciel człowieka. 

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

Dla wszystkich okazałaś się gorącą opiekunką, Bogurodzico, wszystkich 
opieko, panowaniem od Boga dla przybiegających do Ciebie, dla pozostających 
w troskach pomocnica, dla będących w niewoli szybkie wybawienie. Ciebie 
bowiem Chrystus uczynił mścicielką dla barbarzyńców i opiekunką, i murem 
obronnym, i dla słabych twierdzą niezwyciężoną, i dawczynią pokoju duszom 
naszym. 

Stichery isomelosy, ton 2: 

Biada mi, jakiż to uczynek ma dusza rozłączająca się z ciałem? Biada, 
wtedy tylko płacze i nie ma, kto by zmiłował się nad nią. Ku aniołom podnosząc 
oczy bezskutecznie modli się, ku ludziom ręce wyciąga i nie masz, kto by 
pomógł. Przeto, umiłowany mój bracie, pomyślawszy o naszym krótkim życiu, 
prośmy Chrystusa o odpoczynek dla zmarłego i o wielkie miłosierdzie dla 
naszych dusz. 

Stichos: Gdy cierpiałem, zawołałem do Pana, i usłyszał mnie. 
Przyjdźcie, zobaczmy wszyscy cud przewyższający rozum, bowiem ten, 

który wczoraj był z nami teraz leży martwy. Przyjdźcie i poznajmy, jak i my 
pomału nasze życie zakończymy. Choć olejkami wonnymi namaszczał się, to 
jednak leży cuchnący, chociaż ozdabiał się złotem, to leży bez ozdoby i bez 
kształtu. Przeto, ukochani moi bracia, rozumiejąc nasze krótkie życie prośmy 
Chrystusa o odpoczynek dla zmarłego i dla dusz naszych o wielkie miłosierdzie. 

Stichos: Panie, wybaw duszę moją od ust niesprawiedliwych. 
Zbawiaj się marny żywocie, zbawiajcie się wszyscy przyjaciele, krewni i 

dzieci, idę bowiem w drogę, którą nigdy nie szedłem. Przyjdźcie jednak i 
wspomnijcie moją miłość do was, przyjdźcie i oddajcie grobu to moje błoto, a 
mającego sądzić pokorną moją duszę ze łzami błagajcie Chrystusa, aby wyrwał 
mnie z mocy niegasnącego ognia. 

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

Bramo nie do przebycia, tajemniczo zapieczętowana, błogosławiono 
Bogurodzico Dziewico, przyjmij błagania nasze i zanieś je do Twego Syna i 
Boga, aby przez Ciebie zbawił dusze nasze. 



Stichery isomelosy, ton 3: 

Marnością jest wszystko, co ludzkie, nic nie pozostaje po śmierci, nie 
pozostaje bogactwo, nie istnieje chwała, gdy bowiem przyjdzie śmierć, 
wszystko to ginie. Przeto zawołajmy do nieśmiertelnego Chrystusa: Daj 
zmarłemu odpoczynek tam, gdzie jest przybytek wszystkich weselących się. 

Stichos: Podnoszę oczy moje ku górze, skąd nadejdzie pomoc dla mnie. 
Oto leżę, ukochani moi bracia, pośrodku wszystkich milczący i bez głosu, 

usta przestały się poruszać, język zamarł i wargi ustały, ręce związane i nogi 
splecione, wygląd się zmienił, oczy zgasły i nie widzą płaczących, słuch nie 
przyjmuje smutnych łkań, nos nie wącha wonności dymu kadzidlanego, ale 
prawdziwa miłość nigdy nie umiera. Przeto błagam wszystkich znajomych i 
przyjaciół moich: Wspominajcie mnie przed Panem, abym w dniu sądu znalazł 
miłosierdzie przed owym strasznym Trybunałem. 

Stichos: Pan zachowa wejście twoje i wyjście twoje od teraz, i na wieki. 
Ludzie, dlaczego miotamy się nadaremno? Czas jest szybki i okrutny, w 

którym żyjemy, mgłą bowiem jest życie, parą i popiołem, prochem powoli 
staniemy się i jak kwiat okwitniemy, przeto zawołajmy do nieśmiertelnego 
Chrystusa: Daj zmarłemu odpoczynek tam, gdzie jest przybytek wszystkich 
weselących się. 

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

Mamy Ciebie za przystań zbawienia, Bogurodzico Dziewico, skazani na 
otchłań życia. Przeto módl się do z Ciebie bez nasienia wcielonego Boga, który 
w niewypowiedziany sposób stał się człowiekiem, aby zbawił dusze nasze. 

Stichery isomelosy, ton 4: 

Gdzie jest światowa żądza, gdzie są ludzkie marzenia, gdzie jest złoto i 
srebro, gdzie jest wielu sług i tłum ludzi? Wszystko prochem, wszystko 
popiołem, wszystko cieniem. Przyjdźcie więc, zaśpiewajmy nieśmiertelnemu 
Królowi: Panie, uczyń godnym wiecznych Twoich dóbr zmarłego, dając mu 
odpoczynek w niestarzejącej się Twojej szczęśliwości. 

Stichos: Rozradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu 
Pańskiego. 

Jak drapieżnik znajdzie mnie śmierć, znajdzie niszczyciel i zniszczy mnie, 
znajdzie i okaże mnie nieistniejącym, znajdzie i stanę się ziemią, albowiem leżę 
jako nie swój. Zaiste snem, zaiste przewidzeniem jesteśmy ludzie. Przyjdźcie 
jednak, zawołajmy do nieśmiertelnego Króla: Panie, uczyń zmarłego godnym 
wiecznych Twoich dóbr, dając mu odpoczynek w życiu niestarzejącym się. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 



wieków. Amen. Teotokion: 
Jedyna czysta i nieskalana Dziewico, która bez nasienia Boga zrodziłaś, 

błagaj o zbawienie dusz naszych. 
Stichery isomelosy, ton 5: 

Wspomnijmy proroka mówiącego: Ja jestem ziemią i prochem. Jeszcze 
raz popatrzmy po grobach, zobaczmy nagie kości i powiedzmy: Kto tu jest 
królem, kto rycerzem, lub kto jest bogatym, a kto ubogim, sprawiedliwym lub 
grzesznikiem, ale Ty, Panie, daj słudze Twemu odpoczynek ze sprawiedliwymi. 

Stichos: Nogi nasze stoją w twoich przedsionkach, Jerozolimo. 
Ty powiedziałeś, że wierzący w Ciebie, Chryste, nie ujrzy śmierci, gdyż 

Ty ze Światłości jesteś Światłością, przeto oświeci się we mnie w chwale mojej, 
bowiem jako prawdziwy Bóg przyszedłem zbawić tych, którzy w prawdziwej 
wierze czczą mnie jednego Pana Boga, złożonego z natury ciała i Bóstwa, 
jednego natomiast w Hipostazie. Przeto wiernemu Twemu słudze, który Ciebie 
wyznawał, w światłości oblicza Twego ze świętymi daj odpoczynek jako 
Przyjaciel człowieka. 

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

Do Ciebie modlę się jako do Matki Bożej, Błogosławiono, módl się o 
nasze zbawienie. 

Stichery isomelosy, ton 6: 

Moim początkiem i układem jest Twój twórczy nakaz, zechciałeś bowiem 
stworzyć mnie z niewidzialnej i z widzialnej natury. Z ziemi stworzyłeś moje 
ciało i dałeś mi duszę z Twego Boskiego i życiodajnego tchnienia. Przeto, 
Chryste, słudze Twemu daj odpoczynek w krainie żyjących i w przybytkach 
sprawiedliwych. 

Stichos: Ku Tobie podnoszę oczy moje, żyjącemu na niebiosach. 
Uczciłeś obrazem Twoim, Słowo, stworzenie rąk Twoich, wpisując w 

postać materialną podobieństwo rozumnej istoty, którego uczestnikiem i mnie 
uczyniłeś, ustanowiwszy na ziemi panującym samodzielnie nad stworzeniami. 
Przeto, Zbawcę, słudze Twemu daj odpoczynek w krainie żyjących i w 
przybytkach sprawiedliwych. 

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

Boga z Ciebie zrodzonego poznaliśmy, Bogurodzico Dziewico, do 
którego módl się o zbawienie dusz naszych. 

Stichery isomelosy, ton 7: 

Na obraz Twój i na podobieństwo stworzywszy na początku człowieka, 



umieściłeś go w raju, aby rządził Twoimi stworzeniami. Skuszony jednak przez 
diabła zjadł zakazany owoc i przekroczył Twoje przykazanie. Dlatego skazałeś 
go, aby powrócił do ziemi, z której został wzięty, Panie, i prosimy o 
odpoczynek. 

Stichos: Jakże ukochane są przybytki Twoje, Panie Zastępów. 
Śmierć rozwiązuje wszelką troskę, dana naturze Adama, bo jesteśmy 

zniszczalni, gdyż mamy wspólnotę z pokarmem, który on spożył, poznajemy 
bowiem jak powstaliśmy z ziemi oraz znowu prochem i popiołem będziemy, jak 
i byliśmy poprzednio. Przeto z głosem płaczliwym błagamy Stwórcę, aby 
zmarłemu dał odpuszczenie grzechów i miłosierdzie. 

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

Ciebie, Bogurodzico, mamy za mur obronny i nadzieję, wierni. Przeto nie 
przestawaj, Władczyni, modlić się za zmarłych w wierze sług Twoich, pomóż 
im na sądzie, gdy zasiądzie Syn Twój i Bóg, bowiem Ty znasz naturę, że 
wszelkimi grzechami teraz obarczeni, abyśmy wszyscy Ciebie wywyższali. 

Stichery isomelosy, ton 8: 

Płaczę i łkam, gdy pomyślę o śmierci i widzę w grobach leżące na obraz 
Twój Boży stworzone nasze piękno, bezkształtne, bez chwały, bez postaci. O, 
cudzie: cóż to za tajemnica, że oddajemy się zniszczeniu, że poddajemy się 
śmierci z woli Boga, jak i jest napisane, dającego odpoczynek zmarłemu. 

Stichos: Panie Zastępów, dusza moja pragnie i tęskni do przedsionków 
Pańskich. 

Jesteśmy zniszczalnymi, nosząc obraz niezniszczalny i w tchnieniu 
Bożym nieśmiertelną przyjęliśmy duszę, będąc połączeniem, jak i jest napisane, 
gdyż przekroczyliśmy Boże przykazanie. O, cudzie, pokarm życia 
pozostawiwszy spożywaliśmy pokarm orędownika gorzkiej śmierci, skuszeni 
pozbawiliśmy się życia Bożego. Przeto zawołajmy do Chrystusa: Któregoś 
zabrał umieść w przybytkach Twoich. 

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

Opieka Twoja, Bogurodzico Dziewico, jest lekarstwem duchowym, do 
której uciekając się wybawiamy się ze słabości duchowych. 

Inne stichery isomelosy, ton 8: 

Niezmierzona jest męka żyjących w nierządzie, zgrzytanie zębów i płacz 
nieutulony, mrok bez światła i ciemność zewnętrzna, i robak niezasypiający, łzy 
bezskuteczne i sąd bez miłosierdzia. Przeto przed końcem zawołajmy, mówiąc: 
Władco Chryste, daj odpoczynek z wybranymi Twoimi temu, któregoś zabrał. 



Prosomion: 

Zagrzmi trąba i jak ze snu powstaną martwi, pragnący przyjąć żywot 
wieczny, mający nadzieję w Tobie, Stwórcy i Panu. Nie osądzaj więc sługi 
Twego, śmiertelnym bowiem byłeś ze względu na nas, będąc jako 
Nieśmiertelnym. Przeto przed końcem zawołajmy, mówiąc: Władco Chryste, 
daj odpoczynek z wybranymi Twoimi temu, któregoś zabrał. 

Oto i żywioły, niebo i ziemia zmienią się, i całe stworzenie przyoblecze 
się w niezniszczalność, zniszczeniu ulegnie rozkład i ciemność zginie z 
przyjściem Twoim, masz bowiem znowu przyjść z chwałą, jak jest napisane, 
oddać każdemu według jego uczynków, Władco Chryste, daj odpoczynek z 
wybranymi Twoimi temu, któregoś zabrał. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. Ton 6: 
Przyjdźcie i zobaczcie wszyscy straszny i groźny widok przez wszystkich 

poznany, obraz teraz widzialny i nie mędrkujcie przed czasem. Dzisiaj dusza 
rozłącza się z ciałem i przechodzi do wiecznego świata, odchodzi bowiem w 
drogę, którą nigdy nie szła i do Sędziego bezstronnego, gdzie stoją zastępy 
aniołów. Straszny jest bowiem, bracia moi, ów Trybunał, przed którym wszyscy 
staniemy nadzy, jedni ukoronowani, a inni zawstydzeni. Przeto zawołajmy do 
nieśmiertelnego Króla: Gdy masz badać ukryte rzeczy ludzi, oszczędź sługę 
Twego, którego przyjąłeś, Przyjacielu człowieka. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Teotokion: 
Modlitwami Tej, która Ciebie zrodziła, Chryste, i Poprzednika Twego, 

apostołów, proroków, hierarchów, ascetów i sprawiedliwych, i wszystkich 
świętych, daj odpoczynek zmarłemu słudze Twemu. 

Także: 

Dobrze jest wyznawać Pana i śpiewać imieniu Twemu, Najwyższy, głosić 
od rana miłosierdzie Twoje i prawdę Twoją przez noc całą. 

Trisagion. Ojcze nasz. 
Daj, Zbawco nasz, odpoczynek ze sprawiedliwymi słudze Twemu i 

umieść go w przybytkach Twoich, jak i jest napisane, przebaczając jako Dobry 
jego grzechy, dobrowolne i mimowolne, i wszystkie świadome, i nieświadome, 
Przyjacielu człowieka. 

Panie, w przybytku Twoim, gdzie odpoczywają wszyscy święci Twoi, daj 
odpoczynek duszy sługi Twego, albowiem jedyny jesteś Przyjacielem 
człowieka. 

Matka Święta niewypowiedzianej Światłości, czcząc Ciebie anielskimi 
pieśniami, pobożnie wywyższamy. 

Diakon mówi: Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia 



Twego, błagamy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się – patrz s. . 
Po ekfonesis ma miejsce całowanie, a chór śpiewa stichery, ton 8: Przyjdźcie 

bracia, ostatni raz ucałujmy zmarłego: i pozostałe, jak napisano w obrzędzie pogrzebu 
świeckiego – patrz s. . 

Odchodząc do grobu kapłani śpiewają hirmosy wielkiego kanonu: 
Wspomożyciel i obrońca stał się moim zbawieniem, to mój Bóg i 

wysławię Go, Bóg ojca mego i wywyższę Go, chwalebnie bowiem się wysławił. 
 

Słuchajcie niebiosa i będę głosił, i śpiewał Chrystusowi, który z Dziewicy 
przyszedł w ciele. 

 

Na niewzruszonej opoce przykazań Twoich, Chryste, umocnij moje myśli. 
 

Usłyszał prorok o przyjściu Twoim, Panie, i uląkł się, że Ty chcesz 
urodzić się z Dziewicy i objawić się ludziom, i powiedział: Usłyszałem wieść i 
Tobie i uląkłem się, chwała mocy Twojej, Panie. 

 

Czuwającego w nocy oświeć mnie, proszę, Przyjacielu człowieka, kieruj 
mnie ku Twoim nakazom i naucz mnie, Zbawco, pełnić wolę Twoją. 

 

Z całego mego serca wezwałem ku miłosiernemu Bogu i usłyszał mnie z 
otchłani Hadesu, i wyprowadził życie moje ze zniszczenia. 

 

Zgrzeszyliśmy, nieprawie żyliśmy, niesprawiedliwie postępowaliśmy 
przed Tobą, nie zachowaliśmy, nie wypełniliśmy tego, co nam przykazałeś, lecz 
nie odrzucaj nas do końca, ojców Boże. 

 

Którego niebieskie zastępy sławią i drżą przed Nim cherubini i serafini, 
wszystko, co oddycha, i całe stworzenie niech opiewa, błogosławi i wywyższa 
na wszystkie wieki. 

 

Niewypowiedziane zrodzenie z poczęcia bez nasienia, niezniszczalny 
owoc Matki nieznającej męża, zrodzenie bowiem Boga odnawia naturę, przeto 
wszystkie pokolenia Ciebie jako Bożą Niewiastę-Matkę prawowiernie 
wywyższają. 

Trisagion. Po Ojcze nasz: 
Panie, w Twoim miejscu pokoju, gdzie odpoczywają wszyscy Twoi 

święci, daj odpoczynek duszy Twego sługi, albowiem jedyny jesteś 
Przyjacielem człowieka. 
 Jedyna czysta i nieskalana Dziewico, która bez nasienia Boga zrodziłaś, 
błagaj o zbawienie jego duszy. 
 Także: Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, 
błagamy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się i dalej do końca, jak zwykle. Modlitwa: Boże 
duchów – patrz s. . 



I grzebie się ciało. Wygłasza się także pełne rozesłanie. 
 


