
 

Zwykły początek, po Ojcze nasz śpiewa się trzy razy ten troparion, ton 6: 
Ześlij łaskę z niebios, Dawco Życia, i poświęć tę wodę, i okaż ją 

oczyszczeniem wszelkich skażeń. 
Następnie diakon: Do Pana módlmy się. 
Kapłan odmawia nad wodą tę modlitwę: 
Boże Wielki, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, jedyny czyniący 

cuda, których nie masz liczby, którego głos nad wieloma wodami, którego 
widząc wody ulękły się, strwożyły otchłanie i wielość szumu wód, którego drogi 
w morzu i ścieżki na licznych wodach, i stóp Twoich nie można rozpoznać. Ty 
przez chrzest wcielonego Jednorodzonego Syna Twego i zstąpienie nań 
Najświętszego Ducha w postaci gołębicy oraz Twój Ojcowski głos uświęciłeś 
wody Jordanu. Modlimy się teraz pokornie do Ciebie, niegodni słudzy Twoi, i 
prosimy, ześlij łaskę Najświętszego Ducha na tę wodę i pobłogosław ją Twoim 
niebieskim błogosławieństwem, oczyść i uświęć ją, daj jej łaskę i 
błogosławieństwo Jordanu, moc oczyszczającą wszelkie skalanie i leczącą 
wszelką słabość, odpędzającą biesy oraz wszelkie ich ataki i pokusy. Okaż ją 
przez moc, działanie i łaskę Najświętszego Ducha, aby była dla wszystkich z 
wiarą ją pijących, przyjmujących i kropiących sługi Twoje odpuszczeniem 
grzechów, wyciszeniem żądz, odpędzeniem wszelkiego zła, pomnożeniem cnót, 
uleczeniem chorób, uświęceniem i pobłogosławieniem domów oraz wszelkiego 
miejsca, odpędzeniem wszelkich zgubnych i złych wiatrów oraz przyswojeniem 
Twojej łaska. Albowiem Ty błogosławisz i uświęcasz wszystko, i chwałę 
oddajemy Tobie z Jednorodzonym Twoim Synem, 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 odmawia cicho tę modlitwę: 
Nakłoń, Panie, ucho Twoje i usłysz mnie, Ty, który wody Jordanu 

uświęciłeś przez objawienie Chrystusa Twego, i pobłogosław nas wszystkich, 
którzy przez skłonienie głów oznaczyliśmy podporządkowanie się Tobie, i 
pozwól nam napełnić się Twoim uświęceniem przez przyjęcie tej wody, niech 
ona będzie nam ku zdrowiu dusz i ciał. 

Donośnie: Albowiem Ty jesteś uświęceniem naszym i chwałę oddajemy 
Tobie z Jednorodzonym Twoim Synem, i z Najświętszym, i Dobrym, i 
Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan bierze krzyż i trzykrotnie pogrążając go w formie krzyża w wodzie, śpiewa 

troparion, ton 1: 



Zbaw, Boże, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwo 
prawowiernym w przeciwnościach daruj i Twoją krzyżem Twym ochraniaj 
wspólnotę (trzy razy). 

Rozesłanie. 
 


