
 

Po modlitwie odmawianej przed amboną kapłan wychodzi w stroju liturgicznym, 

poprzedzany przez asystę z lampami i kadzielnicą, poza wielką bramę świątyni, gdzie przez 

eklezjarchę jest przygotowane naczynie do umycia i zasiada już dwunastu wybranych braci, 

którzy mają mieć przez przełożonego umyte nogi. Wszyscy wychodzimy z kapłanem, 

śpiewając Psalm 50, a następnie fragment kanonu Wielkiego Czwartku: 

Pieśń 5, hirmos: 

 Apostołowie związani węzłem miłości oddali się panującemu nad 
wszystkim Chrystusowi, przyjęli od niego umycie czcigodnych nóg, aby głosić 
pokój całemu światu. 

Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie. 
Boża Mądrość, trzymająca nie do utrzymania zawieszoną w powietrzu 

wodę, Mądrość, która umocniła otchłanie i związała morza, wlewa wodę do 
umywalni i nogi sługom umywa Pan. 

Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie. 
Pan pokazuje uczniom przykład pokory, On, który obłokami przyodziewa 

niebo, przepasuje się ręcznikiem i klęka, aby sługom umyć nogi, On, w którego 
ręce oddech wszystkich żyjących. 

Stichosy umycia, ton 1: 

 Chryste Boże, który przepasałeś się ręcznikiem i umyłeś nogi uczniom, 
obmyj grzechy naszych dusz i przepasz nas węzłem duchowym, abyśmy czynili 
przykazania Twej łaskawości. 
 Ton 2: Wierni, przybiegnijmy pobożnie do świętego umycia, chcąc przyjąć 
wielką łaskę, nie umywając cielesnego brudu, ale mistycznie uświęcając dusze. 
Chrystus bowiem Zbawca nasz, który spogląda na ziemię, i czyni iż się trzęsie, 
sam schyla się i dotyka śladów w błocie, dając oporę przeciw wszelkiej wrogiej 
mocy. Jemu to dziękczynnie zaśpiewajmy: Ty, który pokazałeś nam osobliwą 
drogę wywyższenia przez uniżenie, zbaw nas, o Dobry, jako Przyjaciel 
człowieka. 
 Ton 3: Piotr sprzeciwił się umyciu nóg przez przeczyste ręce, które 
stworzyły Adama. Usłyszał więc: „Jeżeli nie umyję Ciebie, nie będziesz miał 
cząstki ze mną”. Ogarnięty wielkim lękiem Piotr zawołał do Ciebie, Panie: „Nie 
tylko moje nogi umyj, ale i ręce i głowę”. O wielkie dary Władcy! Wspólnikami 
swej łaski czyni uczniów, i obiecuje mieć z nimi cząstkę w niewypowiedzianej 
chwale, jak i w mistycznym kielichu, mówiąc, że nowy będzie pić w królestwie 
niebieskim, którego i nas uczyń godnymi, jako miłosierny i Przyjaciel 
człowieka. 
 Ton 8: Dzisiaj niedostępny w swej istocie przyjął obowiązki sługi, 



ręcznikiem przepasuje się, który niebo odziewa obłokami, wlewa wodę do 
miednicy, który rozsiekł Morze Czerwone, i przyklęknąwszy zaczyna umywać 
nogi uczniom i ocierać ręcznikiem, którym był przepasany. A kiedy umył 
uczniom nogi, rzekł do nich: „Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”, wskazując 
tym zdrajcę. 
 Lepiej by było tobie, Judaszu, gdybyś nie został poczęty w łonie matki. 
Lepiej by było tobie, zdrajco, gdybyś nie urodził się, Ty, oddzielony od Syna 
Bożego. To przez ciebie rozbiegło się zgromadzenie uczniów Chrystusa, i 
prawdziwą winnicę osiągnie ukrzyżowany łotr. Przez ciebie mur rozpadł się i 
nieprawi burzą świątynię nie uczynioną rękoma. Jeżeli olejek grzesznicy uznałeś 
za bardzo cenny, to dlaczego nie uląkłeś się wydania krwi sprawiedliwego w 
ręce nieprawych. Lepiej by było tobie, zdrajco, gdybyś nie urodził się, Ty, 
oddzielony od Syna Bożego. 

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

Ogarnięty diabelską drzemką Judasz zasnął ku śmierci, czas czuwać, czas 
być trzeźwym: niechaj wzdycha serce, niech nasz śpiew trwa całą noc, niechaj 
oczy toczą łzy, niech będzie śpiewany psalm, wielka bowiem jest moc krzyża. 
Oto Chrystus stoi przy drzwiach, ofiarowana nadejdzie Pascha, chwała Tobie, 
Panie, chwała Tobie. 

Wielka ektenia, do której dodajemy wezwania: 

 Aby to umycie zostało pobłogosławione i uświęcone mocą, energią i 
zstąpieniem Świętego Ducha, do Pana módlmy się. 
 Aby było ono ku obmyciu brudu grzechów naszych, do Pana módlmy się. 
 Ekfonesis: Albowiem Ty jesteś oczyszczeniem dusz naszych, i Tobie 
chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 

Kapłan odmawia modlitwę: 

 Boże najłaskawszy, niedostępny w bóstwie, któryś pod postacią sługi 
przyjął obraz sługi i ku wyobrażeniu zbawczej pokory umył swymi 
przeczystymi rękoma nogi Twych uczniów i wytarł ręcznikiem, wejrzyj teraz na 
nas, niegodne Twoje sługi, naśladujące przesławne Twoje wielkie upokorzenie, i 
pozwól nam obmyć się z cielesnych brudów i duchowych nieczystości, przez 
dotknięcie tej wody. Daj nam niewidzialne zstąpienie Najświętszego Ducha, 
umocnij nas przeciw czyhającemu na naszą piętę fałszywemu wężowi, abyśmy 
czyści posłużyli Tobie, przechodząc wdzięcznie nad wężami i skorpionami, i 
całą wrogą mocą. Albowiem przynależy Tobie wszelka chwała, cześć i pokłon, 
Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. 



Chór: Amen. 
 Diakon: Głowy nasze skłońmy przed Panem. 
 Chór: Przed Tobą, Panie. 
 Kapłan: Panie, Boże nasz, który okazałeś nam granice pokory w Twym 
największym upokorzeniu i ostatniego zechciałeś nazwać pierwszym, daj nam 
łaskę ku posługiwaniu jeden drugiemu, wznieć w nas Bożą pokorę, zachowaj 
nas nieskalanymi, zawsze obmytych łzami, oczyszczonych oświeceniem 
oczyszczającej Twojej łaski, abyśmy zawsze padali przed Tobą i znaleźli 
miłosierdzie i łaskę przed budzącym bojaźń Twoim Trybunałem. Albowiem 
jesteś Bogiem miłosiernym, Przyjacielem człowieka, i Tobie chwałę oddajemy z 
Przedwiecznym Twoim Ojcem, i z Najświętszym i Dobrym, i Życiodajnym 
Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
 Chór: Amen. 

Ewangelia według Jana (13, 1-17) 

 Diakon: W owym czasie przed świętem Paschy, Jezus wiedząc, że nastał 
czas Jego odejścia z tego świata do Ojca, a miłując tych, którzy należeli do 
Niego na tym świecie, miłował ich bezgranicznie. Podczas wieczerzy diabeł 
natchnął serce Judasza, syna Szymona z Kerijoth, myślą o zdradzie. A Jezus 
wiedząc, że Ojciec wszystko złożył w Jego ręce, że wyszedł od Boga i do Boga 
idzie, wstał od wieczerzy i zdjąwszy wierzchnią szatę (przełożony zdejmuje swoje 

szaty), sięgnął po prześcieradło i przepasał się (przełożony przepasuje się ręcznikiem). 
Potem miednicę napełnił wodą (przełożony sam wlewa ciepłą wodę do miednicy) i 
począł uczniom obmywać nogi i wycierał je prześcieradłem, którym był 
przepasany. (Przełożony zaczyna umywać nogi braciom, poczynając od furtiana do 

eklezjarchy, lub ekonoma, i umywa każdemu nogi, wyciera i całuje. Kiedy zaś podejdzie do 

ekonoma, mówi diakon:) Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten spytał Go: (ekonom 

wstaje i mówi:) „Panie, Ty chcesz myć nogi moje?” (Przełożony zaś mówi:) „Teraz 
nie wiesz, co czynię, ale później zrozumiesz”. (Ekonom:) „Nigdy nie umyjesz nóg 
moich!” (Przełożony:) „Jeżeli nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną”. 
(Ekonom:) „Panie, to obmyj nie tylko nogi moje, ale także ręce i głowę”. 
(Przełożony:) „Kto wziął kąpiel, niechaj tylko nogi swoje obmyje, bo cały jest 
czysty. A wy jesteście czyści, chociaż nie wszyscy”. (Diakon czyta dalej ewangelię:) 
Powiedział „Nie wszyscy jesteście czyści, albowiem wiedział, kto Go zdradzi”. 
(Po umyciu nóg przełożony zdejmuje ręcznik i zakłada swoje szaty. Następnie odchodzi na 

swoje miejsce i sam czyta dalszy ciąg ewangelii umycia:) W owym czasie, gdy Jezus 
obmył nogi uczniom, odział się w szaty swoje, znów się ułożył za stołem, i 
ponownie do nich przemówił: „Czy wiecie, co wam uczyniłem? Nazywacie 
mnie Nauczycielem i Panem, a mówiąc tak, macie słuszność, albowiem nim 



jestem. Zatem jeśli ja, wasz Pan i Nauczyciel, obmyłem nogi wasze, to i wy 
powinniście nawzajem obmywać sobie nogi, i dlatego właśnie dałem wam 
przykład z siebie, abyście tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, 
zaprawdę mówię wam, sługa nie wyrasta nad swego pana, a posłaniec nie jest 
większy od tego, który go posłał. Wiedząc o tym, postępujcie według tego, a 
będziecie błogosławieni”. 

Po przeczytaniu Ewangelii kapłan odmawia modlitwę: 

 Panie Boże nasz, który z wielkiego Twego miłosierdzia wyniszczyłeś 
siebie i przyjąłeś postać sługi, który w czasie zbawczej i życiodajnej i 
dobrowolnej swojej męki zechciałeś wieczerzać ze świętymi Twymi uczniami i 
apostołami, a następnie przepasałeś się prześcieradłem i umyłeś nogi uczniom, 
dając im przez to przykład pokory i miłości jednych do drugich, oraz 
powiedziałeś: „Jak ja wam uczyniłem, tak i wy powinniście czynić jeden 
drugiemu”. Sam i teraz, Władco, przyjdź do niegodnych sług Twoich, 
naśladujących Twój przykład, i obmyj wszelką nieczystość i brud naszych dusz, 
abyśmy obmyci z pyłu grzechów, który do nas przylgnął, i prześcieradłem 
miłości otarłszy jeden drugiego, mogli podobać się Tobie przez wszystkie dni 
naszego życia i znaleźć łaskę przed Tobą. Albowiem Ty jesteś błogosławiącym i 
uświęcającym wszystko, Chryste Boże nasz, i Tobie chwałę oddajemy z 
Przedwiecznym Twoim Ojcem i z Najświętszym i Dobrym, i Życiodajnym 
Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
 Chór: Amen. 

Wracamy do świątyni, śpiewając 5 pieśń kanonu Wielkiego Piątku: 

 Ton 6: Umywszy nogi i oczyściwszy się przez przyjęcie boskiej Twej 
tajemnicy, Chryste, teraz słudzy z Syjonu weszli na wysoką górę oliwną, 
sławiąc Ciebie, Przyjacielu człowieka. 

Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie. 
 Powiedziałeś: „Patrzcie, przyjaciele, i nie bójcie się, teraz bowiem 
przybliżył się czas, gdy będę pojmany i zabity z rąk nieprawych, wy zaś 
wszyscy rozbiegniecie się, pozostawiwszy Mnie, ale Ja was zgromadzę, abyście 
głosili Mnie, Przyjaciela człowieka”. 

Rozesłanie. 
 
 


