
 

Gdy nadejdzie czas wielkiego wejścia, wtedy starszy z kapłanów bierze naczynie z 
mironem, przygotowanym do poświęcenie, a za nim niesione są według zwyczaju dary. Gdy 
dojdą do królewskiej bramy, kapłan z mironem zatrzymuje się, a wtedy biskup podchodzi do 
bramy, okadza i odbiera naczynie z mironem oraz stawia je na ołtarzu. Potem bierze święte 
dary, a naczynie z mironem stawia z lewej strony diskos, i tak odprawia się Boską Liturgię. 
Gdy biskup powie: Zmiłowanie wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa 
Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi, zdejmuje welon z mironu i błogosławi 
trzy razy ręką, mówiąc: W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Następnie wyciąga nad 
mironem prawą rękę i donośnie mówi: 

Panie miłosierdzia i Ojcze Światłości, od którego pochodzą dobre czyby i 
wszelkie doskonałe dary, daj i nam niegodnym łaską na posługiwanie tej 
wielkiej i życiodajnej Tajemnicy, którą przekazałeś wiernemu Twemu 
wybrańcowi Mojżeszowi i słudze Twemu Samuelowi, i świętym Twym 
apostołom. Ześlij, Panie, Ducha Twego Najświętszego na ten miron i uczyń go 
namaszczeniem duchowym ku zachowaniu życia, uświęceniu dusz i ciał, uczyń 
go olejem radości, który w Prawie przyniesiony został przez gałązkę, a teraz 
zajaśniał w Nowym Przymierzu, którym namaszczani byli królowie, kapłani i 
prorocy, i wszyscy inni przez nich, którzy potem nastąpili, i przez kąpiel 
odrodzenia są rodzeni do tego dnia. O, Panie Boże Wszechwładny, okaż ten 
miron przez zstąpienie Świętego i Uwielbianego Twego Ducha szatą 
niezniszczalności, pieczęcią doskonałości, wyobrażającą dla przyjmujących 
święty chrzest Twe Boże imię i Jednorodzonego Syna, i Świętego Ducha, aby 
bracia, domownicy, obywatele, sługi i służebnice uświęceni zostali duszą i 
ciałem, byli obcy wszelkiej złości i oczyszczeni z wszelkiego grzechu i jako 
szatą nieskalanej chwały Twojej tą świętą pieczęcią naznaczeni, zostali 
rozpoznani przez świętych aniołów i archaniołów, i wszystkie chóry niebios, i 
aby byli straszni dla złych i nieczystych biesów. Niech będą ludem wybranym, 
królewskim kapłaństwem, narodem świętym, i naznaczeni tą nieskalaną Twoją 
Tajemnicą, mieli Chrystusa w swych sercach, mieszkając w Tobie, Bogu Ojcu, i 
przynosząc owoce w Świętym Duchu. Albowiem święty jesteś Boże nasz i 
Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. Amen. 

Chór: Amen. 
Biskup: Pokój wszystkim. 
Chór: I duchowi twemu. 
Protodiakon: Głowy wasze skłońcie przed Panem. 
Chór: Przed Tobą, Panie. 
Biskup: Panie, Królu wszystkich, Tobie chwałę oddajemy, pochyliwszy 

karki naszych serc, gdyż uczyniłeś nas godnymi służenia tej Boskiej Twojej 
Tajemnicy, przez co wyznajemy miłosierdzie Twoje, bez miary na nas wylane, i 
prosimy, aby zostało przyjęte nasze uświęcenie i okazane jako olej 
namaszczenia, wylewany na głowy, dający uświęcenie, jak olej namaszczenia 



wylane jest bowiem imię Jednorodzonego Twego Syna, Chrystusa, Boga 
naszego, w którym cały świat widzialny i niewidzialny napełnia się słodyczą 
łaski. Albowiem Ty jesteś wszędzie sławiony i wielbiony, i Tobie chwałę, i 
cześć oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. 

Chór: Amen. 
Biskup trzykrotnie błogosławi miron ręką, mówiąc: To zmieszanie olejów niech 

będzie dla wszystkich namaszczanych nim oczyszczeniem i ochroną pożyteczną 
dla dusz na wieki wieków. Amen. 

Protodiakon mówi ektenię: Wszystkich świętych wspomniawszy, jeszcze i 
jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. 

Podczas śpiewu Niech się napełnią usta nasze wielbieniem Ciebie, Panie, 
przychodzi prezbiter, który przenosił miron podczas wielkiego wejścia, i kłania się 
biskupowi. Biskup bierze naczynie z mironem z ołtarza i podaje prezbiterowi, który odnosi je 
na żertwiennik. 
 
 


