
 

 Po mniejszych godzinach kanonicznych, przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii, kapłan 
wychodzi przed królewską bramę, zatrzymuje się na miejscu, gdzie zostały położone świece 
przeznaczone do pobłogosławienia, i zaczyna: 
 Chwała Świętej, Jednoistotnej, Życiodajnej i Nierozdzielnej Trójcy, w 
każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Chór: Amen. 
Królu Niebieski. Trisagion. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. 
Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i 

Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Chór: Amen. 
Troparion święta, ton 1: 
Raduj się obdarzona łaską Bogurodzico Dziewico, gdyż z Ciebie 

zajaśniało Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, oświecający 
znajdujących się w ciemnościach. Wesel się i ty, starcze sprawiedliwy, który 
wziąłeś w swe ramiona Zbawcę dusz naszych, darującego nam 
zmartwychwstanie. 

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

Kontakion, ton 1: 
Chryste Boże, który uświęciłeś dziewicze łono swym narodzeniem i 

pobłogosławiłeś ręce Symeona, teraz Ty nas zbawiłeś, uczyń więc spokojnym 
życie nasze, wolnym od wojen i podziałów, wybaw i umocnij lud Twój, który 
umiłowałeś, jedyny Przyjacielu człowieka. 

Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan: Władco Święty, Ojcze Wszechmogący, Boże niemający początku, 

który wszystko stworzyłeś z niebytu i wolą Twoją powołałeś dzieło pszczół, 
doprowadziłeś do uczynienia świec i w dniu dzisiejszym wysłuchałeś prośbę 
sprawiedliwego Symeona, pokornie prosimy, aby te świece przygotowane na 
ziemi lub na wodach na potrzeby ludziom i na zdrowie dusz i ciał przez 
wezwanie świętego Twego imienia i wstawiennictwo błogosławionej zawsze 
Dziewicy Marii, której święto dzisiaj pobożnie obchodzimy, i wstawiennictwo 
wszystkich świętych Twoich, pobłogosław i zechciej poświęcić. A dla tego lud 
Twego, który pragnie je czcigodnie nosić i Tobie śpiewać pieśni chwały, słysząc 
głosy z niebios świętych Twoich i z tronu Majestatu Twego, bądź miłosierny dla 
wszystkich wołających do Ciebie, których odkupiłeś najdroższą Krwią Syna 
Twego, z którym jesteś błogosławiony z Najświętszym i Dobrym, i 
Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan: Wszechmogący Boże, niemający początku, który dzisiaj 

Jednorodzonego Syna Twego złożyłeś w objęciach sprawiedliwego Symeona w 



Twojej świętej świątyni, przyzywamy Twego miłosierdzia, abyś pobłogosławił i 
poświęcił, i światłem niebiańskiego błogosławieństwa zechciał zapalić te 
świece, które my, słudzy Twoi, przynosimy Tobie, Panu Bogu naszemu, aby 
zapłonęły rozpalone świętym ogniem słodkiej Twojej miłości i zajęły miejsca w 
świątyni świętej Twojej chwały. Albowiem Ty jesteś Bogiem naszym i Tobie 
chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. 

Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan: Panie Jezu Chryste, Światłości prawdziwa, oświecająca każdego 

człowieka przychodzącego na świat, ześlij Twoje błogosławieństwo na te świece 
i poświęć je światłością Twojej łaski. Pozwól, aby te świece zapłonęły 
widzialnym ogniem i odpędzały ciemności nocy, i tak samo serca nasze zostały 
oświecone niewidzialnym ogniem, czyli światłością Świętego Ducha, unikając 
ślepoty wszelkich grzechów, aby oczyszczonym okiem duszy mogły dostrzec to, 
co podoba się Tobie i jest potrzebne do naszego zbawienia, i abyśmy 
zwyciężywszy ciemne moce tego świata stali się godnymi osiągnięcia 
Światłości nieprzystępnej. Albowiem Ty jesteś naszym Zbawicielem i chwałę 
oddajemy Tobie z Ojcem Twym niemającym początku, i z Najświętszym, i 
Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 

Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan: Wszechmogący Boże, niemający początku, który nakazałeś słudze 

Twemu Mojżeszowi, aby przygotował najczystszą materię oliwy dla lamp przed 
Twoim Obliczem, ześlij miłosiernie łaskę Twego błogosławieństwa na te 
świece, aby dawały światło ludziom tak samo, jak z Twojej łaski Światłość 
Świętego Ducha mieszka w naszych myślach. Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, któremu przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon z Tobą, Ojcem 
niemającym początku, i Świętym Duchem, na wieki wieków. Amen. 

Pokój wszystkim. 
Głowy wasze skłońcie przed Panem. 
Kapłan: Panie Jezu Chryste, który zechciałeś dzisiaj w naszym ciele 

pojawić się wśród ludzi i być okazanym przez Rodziców w Świątyni, którego 
Symeon, najpobożniejszy starzec, oświecony Światłością Ducha Twego poznał, 
przyjął i pobłogosławił, spraw miłosiernie, abyśmy tegoż Ducha Świętego łaską 
oświeceni i pouczeni, Ciebie prawdziwie poznali i wiernie umiłowali. Któremu 
przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon z Ojcem niemającym początku i 
Świętym Duchem, na wieki wieków. Amen. 

Kapłan trzykrotnie okadza świece i kropi je wodą święconą, mówiąc: 
Błogosławione są i poświęcone te świece pokropieniem wodą święconą, w imię 
Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. 



Rozesłanie święta. Kapłan rozdaje świece, a chór śpiewa Pieśń Symeona oraz: 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Stichera, ton 7: 
Syjonie, upiększ Twoją Świątynię i przyjmij Chrystusa Króla, powitaj 

Marię, bramę raju, Ona bowiem stała się tronem cherubinów, Ona nosi Króla 
Chwały. Dziewica jest obłokiem Światłości, nosząc na rękach Istniejącego przed 
światem swego Syna, którego Symeon wziął na ręce, głosząc ludziom, że On 
jest Panem życia i śmierci, i Zbawicielem świata. 

Po tej sticherze rozpoczyna się Boską Liturgię. 
 


