
 

Kto chce być usynowiony, stoi wewnątrz przy bramie świętego prezbiterium, a 
usynawiający na zewnątrz, i obaj trzymają świece. 

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

Chór: Amen. 
Trisagion. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. Troparion dnia i kontakion patrona 

świątyni. 
Kapłan: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan: Panie Boże nasz, który przez umiłowane swoje Dziecko, Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, nazwałeś nas dziećmi Bożymi przez usynowienie 
oraz łaskę Najsilniejszego i Świętego Twego Ducha, i powiedziałeś: Ja będę 
jego Ojcem, a on będzie moim synem. Sam, Przyjacielu człowieka, Królu, 
wejrzyj ze świętego Twego przybytku na sługi Twoje tu obecne oraz na naturę 
ich, według ciała oddzielonych jeden od drugiego przez zrodzenie, i tę naturę 
sam zjednocz Świętym Twoim Duchem w Ojcu i Synu, umocnij ich w Twojej 
miłości, zwiąż ich Twoim błogosławieństwem, pobłogosław ich w chwale 
Twojej, umocnij ich w Twojej wierze, zachowaj i nie odrzucaj próśb ich ust, i 
bądź orędownikiem ich obietnicy, że aż do końca życia ich miłość nie ulegnie 
zniszczeniu, w Tobie wyznawana, i zostanie zachowana bez fałszu, w Tobie 
żyjąc jednym życiem, w prawdziwym Bogu naszym, i uczyń ich dziedzicami 
Twego królestwa. Albowiem przynależy Tobie wszelka chwała, cześć i pokłon, 
Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan: Pokój wszystkim 
Diakon: Głowy wasze skłońcie przez Panem. 
Kapłan: Władco, Władco, Stwórco wszystkich stworzeń, który w 

pierwszym Adamie według ciała naturalnie związałeś pokrewieństwo, w 
Chrystusie zaś Jezusie, umiłowanym Twoim Synu i Bogu naszym, przez łaskę i 
nas krewnymi swymi okazałeś, Tobie jedynemu znającemu wszystko przed 
zaistnieniem, ci słudzy Twoi głowy pochylają, prosząc o Twoje 
błogosławieństwo. W Tobie związani, zapisują jeden drugiego w Ojcu i Synu, 
niech więc otrzymają to, czego z nadzieją oczekują. Niech trwają godnie w 
Tobie usynowieni i niech godnie żyją. Aby tak, jak we wszystkim, i w tym 
wysławione zostało imię Twoje, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. Amen. 

Ojciec przyjmuje syna z prezbiterium, syn zaś pada do nóg ojca, a ojciec stawia nogę 
na jego szyi, mówiąc: Dziś synem moim jesteś, ja ciebie dziś zrodziłem. Podnosi go i 
całują jeden drugiego. Kapłan wygłasza rozesłanie, błogosławi ojca i syna, oraz ich poucza. 
 


