
 

Pośrodku świątyni stawia się czworokątny stolik, przykryty obrusem i wodę w 
naczyniu. Kapłan zakłada epitrachelion i felonion, trzyma w ręku krzyż z bławatkami, i 
poprzedzany przez diakona z kadzielnicą i dwóch akolitów, przychodzi przed przygotowany 
stolik i kładzie na nim krzyż. Bierze także kadzielnicę i okadza wodę ze wszystkich stron. 

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

Chór: Amen. 
I Psalm 142 – patrz s. . 

Także, ton 4: 

Bóg i Pan, i objawił się nam. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. 
 Stichos 1: Wyznawajcie Pana, albowiem jest dobry, bo na wieki Jego 
miłosierdzie. 
 Stichos 2: Oblegający otoczyli mnie i w imię Pańskie sprzeciwiłem się im. 
 Stichos 3: Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła Pańskie. 

Stichos 4: Kamień, który odrzucili budowniczowie, ten stał się kamieniem 
węgielnym, jest on od Pana i jest przedziwny w oczach naszych. 

Tropariony, ton 4: 
Do Bogurodzicy gorliwie teraz przybiegamy, grzeszni i pokorni, i 

przypadamy w pokusie, wołając z głębi duszy: Władczyni, pomóż nam Twym 
miłosierdziem, gorliwie, giniemy od mnóstwa grzechów, nie odwracaj się od 
sług Twoich, Ciebie bowiem mamy jako jedyną nadzieję. 

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

Nigdy nie zamilkniemy, Bogurodzico, niegodni opiewać chwałę Twoją, 
gdybyś bowiem nie błagała za nami, któż by nas wybawił z tylu nieszczęść, któż 
by nas zachował aż dotąd w wolności. Nie odstąpimy, Władczyni, od Ciebie, 
sługi Twe wybawiasz bowiem zawsze z wszelkich trosk. 

Także Psalm 50 – patrz s. . 
Tropariony, ton 6: 

Ty, która przyjęłaś pozdrowienie anielskie i urodziłaś swego Stwórcę, 
Dziewico, zbawiaj wielbiących Ciebie (ten troparion mów dwa razy). 

Wywyższamy Twego Syna, Bogurodzico, i wołamy: Przeczysta 
Władczyni, wybaw sługi Twoje z wszelkich nieszczęść. 

Ty jesteś chwałą królów, proroków, apostołów i męczenników, i 
obrończynią świata, o Najczystsza. 

Wszelki język chwali, błogosławi i sławi przeczyste Twoje narodziny, 
Morio, Boża niewiasto. 

Chryste mój, daj i mnie, niegodnemu, odpuszczenie win, proszę, dla 
modlitw Tej, która Ciebie urodziła, jako wielce łaskawy. 

Moją nadzieję składam na Ciebie, Bogurodzico, wybaw mnie Twymi 
modłami i daj mi odpuszczenie grzechów. 



Ożyw mnie, która urodziłaś dawcę życia i Zbawiciela, zbaw Twymi 
modłami, nadziejo błogosławiona naszych dusz. 

Stwórcę wszystkich poczęłaś w swym łonie, najczystsza Dziewico, 
modlitwami Twymi zbaw dusze nasze. 

Spraw Twymi modlitwami, aby Sędzia mój i Syn Twój był dla mnie 
łaskawym, gdyż zgrzeszyłem bardziej od każdego człowieka. 

Słusznie wołamy do Ciebie: Raduj się, Bogurodzico zawsze Dziewico, 
prosimy, abyśmy zostali zbawieni przez Twe modlitwy. 

Wybaw mnie od wiecznego ognia i należnych mąk, Bogurodzico, 
albowiem wywyższam Ciebie. 

Nie odrzuć modlitw sług Twych, prosimy Ciebie, Bogurodzico 
wywyższana, abyśmy zostali wybawieni z wszelkich kłopotów. 

Uwolnij nas od strapień i wszelkich chorób, gdyż przybiegamy pod Twoją 
opiekę. 

Przez Ciebie nastąpił cud wspaniały, Bogurodzico, gdyż dla nas urodziłaś 
Stwórcę wszystkich i Boga naszego. 

Ty, Bogurodzico, okazałaś się najlepszą Lekarką słabości i pociechą dla 
dusz strapionych. 

Najświętsza Bogurodzico, która urodziłaś Zbawiciela, wybaw z 
nieszczęść i wszelkich troski sługi Twoje. 

Wybaw z wszelkich nadciągających kłopotów sługi Twoje, najświętsza 
Bogurodzico, i z wszelkich szkód duchowych i cielesnych. 

Zbaw wszystkich modlitwami Twymi, Dziewico Bogurodzico, 
przybiegających do Ciebie i wybaw z wszelkich trosk, i nieszczęść. 

Któż z uciekających się do Twojej świątyni, Bogurodzico, nie otrzymał 
szybko uleczenia duchowego razem z cielesnym, Przeczysta. 

Wielbiony przez święte i wzniosłe moce, Szczodry, oczyść mnie dla 
wstawiennictwa Matki. 

Oszczędź, Zbawco, dusze zmarłych braci naszych w nadziei życia i daruj 
im grzechy. 

Raduj się, Dziewico, oczyszczenie świata, raduj się, złoty świeczniku i 
naczynie manny, i światłość, Boża niewiasto. 

Wywyższamy Ciebie, Boga w Trójcy Jedynego, śpiewając trójświęty 
hymn i błagając o otrzymanie zbawienia. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
O Dziewico, która urodziłaś Zbawcę i Władcę świata, i Pana, błagaj Go, 

aby zbawił dusze nasze. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Raduj się, góro, raduj się, krzaku, raduj się, bramo, raduj się, drabino, 

raduj się, Boska uczto, raduj się, pomocnico wszystkich, Władczyni. 
Dla modlitw Przeczystej Twojej Matki i wszystkich świętych Twoich, daj 

ludowi Twemu miłosierdzie Twoje. 



Dla modlitw sławnych archaniołów i aniołów, i zastępów anielskich, 
dobrze zachowaj, Zbawco. Sługi Twoje. 

Dla modlitw czcigodnego i sławnego Proroka, Poprzednika i Chrzciciela 
Twego Jana, Chryste Zbawco mój, zbaw sługi Twoje. 

Dla modlitw chwalebnych apostołów i męczenników, i wszystkich 
świętych Twoich, daj ludowi twemu miłosierdzie Twoje. 

Dla modlitw sławnych darmo leczących lekarzy, Bogurodzico, zachowaj 
sługi Twoje jako opiekunka i umocnienie świata. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Wywyższamy Ojca i Syna, i Świętego Ducha, mówiąc: Trójco Święta, 

zbaw dusze nasze. 
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Ty, która w niewypowiedziany sposób poczęłaś w czasach ostatecznych i 

urodziłaś Twego Stwórcę, Dziewico, zbawiaj wywyższających Ciebie. 
Także: 

Bramy miłosierdzia otwórz nam, błogosławiona Bogurodzico, abyśmy 
ufając Tobie nie zginęli, ale przez Ciebie zostali wybawieni z niedoli, Ty jesteś 
bowiem zbawieniem rodu chrześcijańskiego. 

Diakon: Do Pana módlmy się. 
Kapłan: Albowiem Święty jesteś, Boże nasz, i Tobie chwałę oddajemy, 

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

Tropariony, ton 6: 
Teraz nastał czas wszystkich uświęcających i oczekuje nas sprawiedliwy 

Sędzia, przeto zwróć się, duszo, ku pokucie i jak nierządnica wołaj ze łzami: 
Panie, zmiłuj się nade mną. 

Chryste, któryś dzisiaj wodami zrosił źródło w najczcigodniejszej 
świątyni Dziewicy, pokropieniem Twego błogosławieństwa odpędzaj słabość 
będących w niemocach, Lekarzu dusz i ciał naszych. 

Dziewica nieznająca męża porodziła i Dziewicą pozostała, Matka 
Dziewicza, Bogurodzica Maria, módl się przeto do Chrystusa Boga naszego, 
aby zbawił dusze nasze. 

Najświętsza Bogurodzico Dziewico, napraw dzieła rąk naszych i wyproś 
darowanie naszych grzechów, zawsze śpiewających anielska pieśń: Święty 
Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 

Diakon: Bądźmy uważni! 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Chór: I z duchem twoim. 
Lektor: Prokimenon, ton 3: Pan oświeceniem mym i Zbawcą moim,* 

kogóż mam się lękać? 
Stichos: Pan obrońcą życia mego, kogóż się ulęknę? 
Diakon: Oto mądrość! 



Lektor: Czytanie Listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków 
(perykopa 206; 2, 11-18). 

Diakon: Bądźmy uważni! 
Lektor: Bracia, Ten, który uświęca, jak i ci, którzy mają być uświęceni, z 

jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydź się nazwać ich braćmi 
swymi, mówiąc: Oznajmię imię Twoje braciom moim, w pośrodku 
zgromadzenia będę Cię wychwalał. I znowu: Ufność w Nim pokładać będę. I 
znowu: Oto ja i dzieci moje, które dał mi Bóg. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą 
we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, 
aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest 
diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci 
podlegali byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia 
potomstwo Abrahama. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do 
braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla 
przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc 
doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. 

Kapłan: Pokój tobie. 
Lektor: I z duchem twoim. 
Diakon: Oto mądrość! Bądźmy uważni! 
Lektor: Alleluja. Alleluja. Alleluja. Ton 6: 
Stichos 1: Serce moje wypowie dobre słowo. 
Stichos 2: Opowiem moje dzieła na zgromadzeniu. 
Diakon: Oto mądrość! Stańmy prosto! Wysłuchajmy świętej Ewangelii! 
Kapłan: Pokój wszystkim. 

 Chór: I duchowi twemu. 
 Diakon: Czytanie świętej Ewangelii według Jana (perykopa 14; 5, 1-4). 
 Lud: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 

Diakon: Bądźmy uważni! 
Kapłan: W owym czasie Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś 

znajduje się Sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zapatrzona w 
pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chorych, 
sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem 
zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po 
poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał 
chorobę. 

Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 
Diakon mówi wielką ektenię: W pokoju do Pana módlmy się, dodając po 

wezwaniu: Za żeglujących, podróżujących, chorych, cierpiących, uwięzionych 
oraz o ich wybawienie, do Pana módlmy się, następujące prośby: 
 Aby wody te zostały uświęcone mocą, działaniem i zstąpieniem Świętego 
Ducha, do Pana módlmy się. 



Aby na te wody zstąpiło oczyszczające działanie nadprzyrodzonej Trójcy, 
do Pana módlmy się. 

Aby ta woda była uzdrowieniem dusz i ciał oraz odpędzeniem wszelkiej 
wrogiej mocy, do Pana módlmy się. 

Aby Pan Bóg zesłał błogosławieństwo Jordanu i uświęcił te wody, do 
Pana módlmy się. 

Za wszystkich oczekujących od Boga pomocy i opieki, do Pana módlmy 
się. 

Abyśmy zostali oświeceni oświeceniem rozumu Jednoistotnej Trójcy, do 
Pana módlmy się. 

Aby Pan Bóg okazał nas synami światłości i dziedzicami swego 
królestwa, poprzez spożycie i pokropienie tą wodą, do Pana módlmy się. 

O wybawienie nas z wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa, 
do Pana módlmy się. 

Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. 
Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą 

Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Marię ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, 
sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu 
oddajmy. 

Chór: Tobie, Panie. 
 Kapłan: Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, Ojcu 
i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan: Panie Boże nasz, wielki w radach i przedziwny w czynach, 

Stwórco wszelkich stworzeń, chroń Twoje przymierze i miłosierdzie Twoje dla 
miłujących Ciebie i zachowujących Twoje nakazy, i wszystkich w potrzebach 
przyjmij łzy rozrzewnienia. To Ty przyszedłeś pod postacią sługi, a nie w 
przywidzeniu, aby nas przerażać, ale prawdziwe zdrowie dając ciału i mówiąc: 
Oto bądź zdrów, lecz więcej nie grzesz, i przez błoto zdrowymi uczyniłeś oczy, i 
nakazałeś się umyć, słowem światłości zamieszkać nakazałeś, przeciwnych żądz 
fale wyciszając i tego życia sławne morze wysuszając, i ciężkiego brzemienia 
rozkoszy fale uciszając. Sam, Przyjacielu człowieka, Królu, pozwalający nam 
przyodziać się w świetlistą szatę, natomiast z wody i Ducha wraz ze spożycie tej 
wody i pokropieniem nią ześlij nam Twoje błogosławieństwo, obmywając 
nieczystość żądz. Prosimy Ciebie, Dobry, nawiedź naszą niemoc oraz z 
miłosierdzia Twego ulecz nasze słabości duchowe i cielesne, dla modlitw 
przeczystej, błogosławionej Władczyni naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy 
Marii, mocą czcigodnego i życiodajnego krzyża, przez wstawiennictwo 
czcigodnych niebieskich mocy bezcielesnych, czcigodnego, sławnego Proroka, 
Poprzednika i Chrzciciela Jana, świętych sławnych i chwalebnych apostołów, 



sprawiedliwych i teoforycznych ojców naszych, świętych ojców naszych 
wielkich hierarchów i powszechnych nauczycieli Bazylego Wielkiego, 
Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma, świętych ojców naszych patriarchów 
aleksandryjskich Atanazego i Cyryla, świętego ojca naszego Spirydiona 
Cudotwórcy z Trymitudu, świętego ojca naszego Mikołaja Cudotwórcy, biskupa 
Miry Licejskiej, świętego i sławnego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy, 
świętego i sławnego wielkiego męczennika Dymitra toczącego miron, świętych i 
zwycięskich męczenników, świętych i sprawiedliwych przodków Pana, 
Joachima i Anny, świętych i sławnych darmo leczących cudotwórców Kosmę i 
Damiana, Cyrusa i Jana, Pantelejmona i Hermolausza, Sampsona i Diomedesa, 
Mokia i Nikity, Talalela i Tryfona, i świętego N., którego pamięć dzisiaj 
obchodzimy, i wszystkich świętych Twoich, zachowaj sługi swoje, dając im 
zdrowie duchowe i cielesne, i bądź we wszystkim miłosiernym dla sławiących 
Ciebie chrześcijan. Pamiętaj, Panie, o episkopacie prawosławnym, i o 
metropolicie naszym N., o biskupie naszym N., głoszących słowo Twojej 
prawdy, i o całym stanie duchownym i zakonnym, i o ich zbawieniu. Pamiętaj, 
Panie, o nienawidzących i miłujących nas, o posługujących braciach naszych, 
obecnych tutaj, i o tych, którzy są nieobecni z uzasadnionych powodów, i 
polecili nam niegodnym modlić się za nich. Pamiętaj, Panie, o pozostających w 
niewoli i kłopotach braciach naszych, i zmiłuj się nad nimi z wielkiego Twego 
miłosierdzia, wybawiając ich z wszelkich zmartwień. Albowiem Ty jesteś 
źródłem uzdrowienia, Chryste Boże nasz, i chwałę oddajemy Tobie z Ojcem 
Twoim niemającym początku, i z Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym 
Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Chór: I duchowi twemu. 
Diakon: Głowy wasze skłońcie przed Panem. 
Chór: Przed Tobą, Panie. 
Kapłan: Nakłoń Twe ucho i usłysz nas, który zezwoliłeś ochrzcić się w 

Jordanie i uświęcić wody, pobłogosław nas wszystkich, którzy skłoniliśmy 
przed Tobą głowy, przedstawiając przez to stan poddaństwa, i pozwól nam 
napełnić się uświęceniem Twoim przez przyjęcie tej wody i niech będzie ona dla 
nas, Panie, na zdrowie duszy i ciała. Albowiem Ty jesteś uświęceniem naszym i 
chwałę, i dziękczynienie, i pokłon oddajemy Tobie, z Ojcem Twoim 
niemającym początku, i z Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Twoim 
Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan bierze czcigodny krzyż i trzykrotnie błogosławi wody, pogrążając krzyż w 

wodzie i śpiewając trzy razy troparion, ton 1: 
Zbaw, Boże, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwo 

prawowiernym w przeciwnościach daruj i Twoją krzyżem Twym ochraniaj 
wspólnotę. 



Następnie śpiewa się troparion, ton 2: 
Twych darów godnymi uczyń nas, Bogurodzico Dziewico, darując nam 

grzechy nasze i dając uleczenie, wiernie przyjmującym Twoje 
błogosławieństwo, Przeczysta. 

Kapłan i wszyscy obecni całują czcigodny krzyż, a kapłan kropi wszystkich wodą 
święconą, ołtarz i całą świątynię, a lud śpiewa tropariony, ton 4: 

Źródło uleczeń, święci darmo leczący, uleczenie ofiarujcie wszystkim 
potrzebującym, gdyż staliście się godni wielkich darów od zawsze bijącego 
źródła Zbawcy naszego. Mówi bowiem do was Pan, że gorliwością równi 
jesteście apostołom, przeto dał wam władzę nad duchami nieczystymi, abyście 
je przepędzali i uleczali wszelkie słabości, i wszelką ranę. Przeto w nakazach 
Jego żyjąc darmo wzięliście i darmo rozdajecie, uleczając cierpienia dusz i ciał 
naszych. 

Wejrzyj na modły sług Twych, Najczystsza, niszczące złe przeciwko nam 
powstania, z wszelkich kłopotów nas wyrywająca, Ciebie bowiem mamy Jedyną 
za mocny i znany fundament, i Twoją opiekę zdobywamy, abyśmy nie zostali 
zawstydzeni, Władczyni, Ciebie przyzywając. Pospiesz na modły tych, którzy 
wiernie wołają do Ciebie: Wesel się, Władczyni, wszystkich Orędowniczko, 
radości, opieko i zbawienie dusz naszych. 

Władczyni, przyjmij modlitwy sług Twoich i wyrwij nas z wszelkich 
kłopotów i nieszczęść. 

Diakon: Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, 
prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Jeszcze módlmy się, aby ten monaster (lub: ta świątynia) i każde miasto, i 

kraina zostały zachowane od głodu, zarazy, trzęsienia ziemi, powodzi, ognia, 
miecza, napaści wrogów i walk bratobójczych, i aby miłosierny i miłościwy Bóg 
nasz, Przyjaciel człowieka, odwrócił wszelki nadciągający na nas gniew i 
wybawił nas z należnej i sprawiedliwej kary, i zmiłował się nad nami. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Kapłan: Usłysz nas, Boże, Zbawicielu nasz, Nadziejo wszystkich krańców 

ziemi i pozostających daleko na morzu, i miłosierny, miłosierny bądź, Władco, 
dla naszych grzechów i zmiłuj się nad nami. Albowiem jesteś Bogiem 
miłosiernym, Przyjacielem człowieka, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, 
i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
 Chór: Amen. 
 Kapłan: Pokój wszystkim. 
 Chór: I duchowi twemu. 
 Diakon: Głowy nasze skłońmy przed Panem. 
 Chór: Przed Tobą, Panie. 

Kapłan: Władco wielce miłosierny, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, dla 
modlitw Przeczystej Pani naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Marii, mocą 



świętego i życiodajnego krzyża, przez wstawiennictwo czcigodnych niebieskich 
mocy bezcielesnych, czcigodnego sławnego Proroka, Poprzednika i Chrzciciela 
Jana, świętych sławnych i chwalebnych apostołów, świętych sławnych i 
zwycięskich męczenników, czcigodnych i teoforycznych ojców naszych, 
świętych ojców naszych, powszechnych wielkich Nauczycieli i Hierarchów 
Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma, patriarchów 
Aleksandrii Atanazego i Cyryla, świętego ojca naszego cudotwórcy Mikołaja 
arcybiskupa Miry Licyjskiej, świętych równych Apostołom Nauczycieli Słowian 
Cyryla i Metodego, świętych i sprawiedliwych Przodków Zbawiciela Joachima i 
Anny, świętego N. patrona tej świątyni i świętego N., którego pamięć dzisiaj 
obchodzimy i wszystkich świętych, uczyń przyjemną Tobie modlitwę naszą, daj 
nam odpuszczenie grzechów, otocz nas cieniem Twych skrzydeł, odpędź od nas 
wszelkiego wroga i heretyka, obdarz nasze życie pokojem, Panie, zmiłuj się nad 
nami i nad Twoim światem, i zbaw dusze nasze, jako Dobry i Przyjaciel 
człowieka. 

Chór: Amen. 
Rozesłanie. 

 


