
 

Po skończonym odmawianiu godzinek, gdy biskup stoi na zwykłym miejscu w stroju 
liturgicznym, z sanktuarium wychodzą archimandryci, igumeni, kapłani i diakoni, a kapłani 
wynoszą ikony Chrystusa i Bogurodzicy, i kładą je pośrodku świątyni na pulpitach. 

Protodiakon: Pobłogosław, władyko. 
Biskup: Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na 

wieki wieków. 
Chór. Amen. Królu Niebieski. 
Lektor: Trisagion. Panie, zmiłuj się (dwanaście razy). 
Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu. Przyjdźcie, pokłońmy 

się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i Boga. Przyjdźcie, pokłońmy 
się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i Boga naszego. 

Psalm 74: 

Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, wzywamy Twego imienia, 
opowiadamy Twe cuda. Gdy Ja wyznaczę porę, odbędę sąd sprawiedliwy. 
Choćby się ziemia chwiała z wszystkimi jej mieszkańcami, Ja umocniłem jej 
filary. Mówię zuchwalcom: Nie bądźcie zuchwali, a do niegodziwych: Nie 
podnoście rogu. Nie podnoście rogu ku górze, nie mówcie bezczelnie przeciwko 
Opoce, bo nie ze wschodu, ani nie z zachodu, ani z pustyni, ani z gór nadchodzi, 
lecz Bóg jedynie jest sędzią, jednego zniża, innego podnosi, bo w ręku Boga jest 
kielich, który się pieni winem, pełen przypraw. I On z niego nalewa, aż do 
mętów wypiją, pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi. Ja zaś będę się radował 
na wieki, zaśpiewam Bogu Jakuba. I połamię cały róg niegodziwych, a róg 
sprawiedliwego się wzniesie. 

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

Alleluja. Alleluja. Alleluja. Chwała Tobie, Boże (trzy razy). 
Diakon mówi wielką ektenię W pokoju do Pana módlmy się i po wezwaniu Za 

żeglujących, podróżujących, chorych, cierpiących, uwięzionych oraz o ich 
wybawienie, do Pana módlmy się, dodaje się prośby: 

Aby miłosiernym okiem wejrzał na święty swój Kościół oraz zachował go 
nieskalanym i niezwyciężonym przez herezje i zabobony, i otoczył go swoją 
chwałą, do Pana módlmy się. 

Aby uleczone zostały jego podziały i mocą Świętego Ducha wszystkich 
odstępców skierowano ku poznaniu Prawdy i zaliczono ich do wybranej Twej 
owczarni, do Pana módlmy się. 

Aby myśli zamroczone niewiarą oświecił światłością swego rozumu, 
wiernych zaś swoich umocnił i zachował niezachwianymi w prawosławiu, 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. 
 Ekfonesis: Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, 
Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Diakon: Bóg i Pan, i objawił się nam. Błogosławiony, który idzie w imię 

Pańskie (ton 4). 
 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. 

Troparion, ton 4: 
Wdzięcznymi będąc, niegodni słudzy Twoi, Panie, za Twoje wielkie 

dobrodziejstwa nam okazane, sławiąc Ciebie chwalimy, błogosławimy, dzięki 
składamy, śpiewamy i wywyższamy Twoją łaskawość, i z miłością wołamy do 
Ciebie: Łaskawco, Zbawco nasz, chwała Tobie. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. Ton 3: 

Obdarowani Twymi łaskami i darami szczodrze jako słudzy niepotrzebni, 
Władco, do Ciebie gorliwie przybiegamy, zanosząc Tobie dziękczynienie jako 
Łaskawcy i Stwórcę sławiąc, śpiewamy: Chwała Tobie, dobroczyńco Boże. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ton 4: 
Jak z wysoka twardość pobłogosławiłeś i niskości okazałeś pięknem 

świętego mieszkania chwały Twojej, Panie, umocnij tę świątynię na wieki 
wieków i przyjmij nasze nieustannie w niej zanoszone Tobie modlitwy przez 
Bogurodzicę, życie i zmartwychwstanie wszystkich. 

Protodiakon: Bądźmy uważni! 
Biskup: Pokój wszystkim. 
Lektor: I duchowi twemu. 
Protodiakon: Oto mądrość! 
Lektor: Prokimenon, ton 4: Zasadzeni w domu Pańskim* zakwitną w 



pałacach Boga naszego. 
Stichos: Sprawiedliwy rozraduje się w Panu i w Nim ma nadzieję. 

List świętego Pawła Apostoła do Rzymian (perykopa 121; 16, 17-24) 

Bracia, proszę was, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia 
przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich. Tacy bowiem ludzie nie 
Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi 
słowami uwodzą serca prostaczków. Wasze zaś posłuszeństwo znane jest 
wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli w dobrym 
przemyślni, a co do zła – niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod 
waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. 
Amen. Pozdrawia was współpracownik mój Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i 
Sozypater, moi rodacy. Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem 
ten list. Pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego Kościoła. 
Pozdrawiają was Erast, skarbnik miasta, i Kwartus, brat. Łaska Pana naszego 
Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. 

Chór: Alleluja. Alleluja. Alleluja. 
Ewangelia według Mateusza (perykopa 75; 18, 10-17) 

Rzecze Pan: Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, 
albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w 
oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł 
ocalić to, co zginęło. Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się 
jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie 
pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę 
powiadam wam, że cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu 
tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w 
niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, 
idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli 
zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch 
albo trzech świadków oparła się cała sprawa. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, 
niech ci będzie jak poganin i celnik. 

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

Panie, który nie chcesz śmierci grzesznych, ale oczekujesz ich nawrócenia 
i pokuty, nawróć wszystkich odstępców od świętego Twego Kościoła, prosimy 
Ciebie, miłosierny Panie, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Stwórco najpotężniejszy, który ten świat ku chwale Twojej stworzyłeś, 
niech sprzeciwiający się Twemu słowu nawrócą się i razem ze wszystkimi 
wiernymi wysławiają Ciebie, Boga naszego, prawdziwą wiarą i pobożnością, 
prosimy Ciebie, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Zbawicielu nasz, który dałeś nam Twoje przykazania, aby miłować 



Ciebie, Boga naszego i bliźniego swego, spraw, aby ustały nienawiść, wrogość, 
oszczerstwa, zemsty, naruszenia przysięgi i inne nieprawości, a prawdziwa 
miłość niech króluje w naszych sercach, prosimy Ciebie, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Biskup: 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. 
Protodiakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Biskup: Najwyższy Boże, Władco i Stwórco wszystkich stworzeń, który 

napełniasz wszystko Twoim Majestatem i zachowujesz Twoją mocą! Tobie, 
szczodrobliwemu Panu naszemu, my niegodni przynosimy dziękczynienie, nie 
odwracaj się od nas ze względu na nasze nieprawości, lecz raczej uprzedź nas 
Twymi łaskami. Ty ku naszemu zbawieniu posłałeś Jednorodzonego Twego 
Syna, który głosił niezmierzoną Twą łaskawość ku rodzajowi ludzkiemu, 
albowiem pragnieniem pragniesz i oczekujesz, abyśmy nawrócili się ku Tobie i 
zostali zbawieni. Ty zstępując do niemocy naszej natury umacniasz nas łaską 
najsilniejszego Świętego Twego Ducha, pocieszasz zbawczą wiarą i doskonałą 
nadzieją wiecznych Twoich łask, i kierując wybranych Twych do górnego 
Syjonu, chronisz jak źrenicy oka. Wyznajemy, Panie, Twoją wielką i 
bezprzykładną miłość do ludzi, i miłosierdzie. Widząc jednak ataki wielu, 
gorliwie Ciebie, najłaskawszy Panie, prosimy: Wejrzyj na Kościół Twój i 
zobacz, że chociaż zbawcze Twe nauczanie radośnie przyjęliśmy, to jednak 
ciernie marności i namiętności czyni owo nauczanie mało owocnym w wielu z 
nas, w niektórych zaś bezpłodnym, i po mnożeniu owych nieprawości w 
herezjach i schizmach sprzeciwiają się Twej prawdzie ewangelicznej, odstępują 
od Twego dziedzictwa, odrzucają Twoją łaskę i oddają siebie samych na Sąd 
Twego najświętszego słowa. Najmędrszy i Najsilniejszy, nie do końca 
zagniewaj się, Panie! Bądź miłosierny, prosi Ciebie Twój Kościół, okazując 
Tobie przywódcę i sprawcę naszego zbawienia Jezusa Chrystusa, bądź dla nas 
miłosierny, umocnij nas w wierze prawdziwej mocą Twoją, oświeć rozumne 
oczy zbłąkanych Światłością Twoją Boską, aby zrozumieli Prawdę Twoją! 
Zmiękcz ich zatwardziałość i otwórz uszy, aby poznali Twój głos i nawrócili się 
do Ciebie, Zbawiciela naszego. Napraw, Panie, innych rozwiązłość i życie 
niezgodne z pobożnością chrześcijańską. Spraw, abyśmy wszyscy święcie i 
nieskalanie żyli, i w ten sposób zakorzeniła się w nas zbawcza wiara, i była 
owocną w sercach naszych. Nie odwracaj Twego Oblicza od nas, Panie, daj nam 



radość zbawienia Twego, daj, Panie, pasterzom Kościoła Twego gorliwość oraz 
troskę o zbawienie i nawrócenie zbłąkanych, w duchu ewangelicznym zjednocz, 
abyśmy tak wszyscy kierowani osiągnęli doskonałą wiarę, przepełnieni nadzieją 
i prawdziwą miłością, i tam z chórami czcigodnych mocy niebiańskich 
wysławiali Ciebie, Pana naszego, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, na wieki 
wieków. Amen. 

Protodiakon trzykrotnie, podnosząc głos: 

Gdzie jest bóg tak wielki jak Bóg nasz; Ty jesteś Bogiem, który czyni 
cuda. 

Biskup: Świętując dzień Ortodoksji, ludu prawowierny, przede wszystkim 
wysławmy sprawcę wszystkich łask, Boga, który jest błogosławiony na wieki. 
To Bóg nasz, otaczając opieką i umacniając umiłowane swoje dziedzictwo, 
święty Kościół, gdy praojciec nasz przez przestępstwo odpadł od Niego, 
prawdziwym swoim słowem już w raju założył fundament Kościoła. To Bóg 
nasz, kierując się ku owej zbawczej obietnicy nie pozostawił siebie bez 
świadectwa, ale chcąc ogłosić zbawienie, opisał je żywo w rozmaity sposób. To 
Bóg nasz, który wielokrotnie i wielorako dawniej mówił do ojców przez 
proroków, a w ostatecznych czasach przemówił do nas przez Syna, przez 
którego stworzył wieki, który ogłosił łaskawość Ojca do nas, objawił tajemnice 
niebieskie, umocnił mocą Świętego Ducha w prawdziwej pobożności, posłał 
apostołów na cały świat, aby głosili ewangelię królestwa, umocniwszy to 
głoszenie rozlicznymi znakami i cudami. To zbawcze objawienie naśladując, 
tego głoszenia trzymając się: 

Wierzymy w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i 
ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed 
wszystkimi wiekami. Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga 
prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, przez Którego 
wszystko się stało. Który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i 
wcielił się z Ducha Świętego, i Marii Dziewicy, i stał się człowiekiem. 
Ukrzyżowany zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczony i pogrzebany. I 
zmartwychwstał w trzeci dzień według Pisma. Który wstąpił na niebiosa, siedzi 
po prawicy Ojca. I znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, 
którego królestwa nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, 
który z Ojca jest wyłoniony, któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest 
pokłon i chwała, który mówił przez proroków. W jeden, święty, powszechny i 
apostolski Kościół. Wyznajemy jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. 
Oczekujemy zmartwychwstania umarłych, i życia przyszłego wieku. Amen. 



To jest wiara apostolska. To jest wiara ojców. To jest wiara prawosławna. 
To jest wiara umacniająca ziemię. 

Jeszcze przyjmujemy i umacniamy sobory świętych ojców i ich przekaz, i 
pisma zgodne z Bożym Objawieniem. 

Jeśli tej Pańskiej Opatrzności w stosunku do nas i zbawczemu objawieniu 
sprzeciwiają się wrogowie prawosławia, to wspomni Pan znieważanie sług 
swoich, poniży bluźniących Jego chwale, a wrogów i naśmiewców prawosławia 
okaże uciekającymi i tchórzliwymi. 

Jak tych, którzy oddają swój rozum na posłuszeństwo Bożemu 
Objawieniu i za to cierpią, poważamy i wysławiamy, tak sprzeciwiających się 
tej prawdzie, jeśli odrzucą czekające na nich nawrócenie i pokutę, i nie pokajają 
się przed Panem, to naśladując Pismo Święte i trzymając się tradycji Kościoła 
odłączamy i oddajemy anatemie: 

Tym, którzy odrzucają istnienie Boga i twierdzą, że ten świat jest 
samoistny i wszystko w nim odbywa się bez Opatrzności i dzieje się z 
przypadku – anatema (trzy razy). 

Tym, którzy mówią, że Bóg nie jest duchem, ale ciałem, lub też, że nie 
jest sprawiedliwy, miłosierny, najmędrszy, wszechwiedzący i podobne głoszą 
bluźnierstwa – anatema (trzy razy). 

Tym, którzy ośmielają się mówić, że Syn Boży nie jest jednoistotny i 
równy Ojcu, a także samo i Duch Święty, i głoszącym, iż Ojciec i Syn, i Święty 
Duch nie są jednym Bogiem – anatema (trzy razy). 

Tym, którzy w szaleństwie głoszą, że przyjście na ten świat Syna Bożego 
w ciele i Jego dobrowolne cierpienia, śmierć i zmartwychwstanie, nie były 
potrzebne dla zbawienia naszego i oczyszczenia grzechów – anatema (trzy razy). 

Tym, którzy nie przyjmują łaski odkupienia, ogłoszonego przez 
Ewangelię, jako jedynego naszego środka do usprawiedliwienia przed Bogiem – 
anatema (trzy razy). 

Tym, którzy ośmielają się mówić, że najświętsza Dziewica Maria nie była 
Dziewicą przed zrodzeniem, w zrodzeniu i po zrodzeniu – anatema (trzy razy). 

Tym, którzy nie wierzą, że Duch Święty napełnił mądrością proroków i 
apostołów, i przez nich ogłosił nam prawdziwą drogę do wiecznego zbawienia, i 
udowodnił to cudami, a teraz mieszka w sercach wiernych i prawdziwych 
chrześcijan, i kieruje ich ku wszelkiej prawdzie – anatema (trzy razy). 

Tym, którzy odrzucają nieśmiertelność duszy, koniec świata, przyszły sąd 
i wieczną nagrodę na niebiosach za dobre uczynki, a grzechy osądzenie – 
anatema (trzy razy). 

Tym, którzy nie uznają wszystkich świętych misteriów, zachowywanych 



przez Kościół Chrystusa – anatema (trzy razy). 
Tym, którzy odrzucają sobory świętych Ojców i ich naukę, pobożnie 

chronioną przez święty Kościół powszechny i ortodoksyjny, zgodnie z Bożym 
Objawieniem – anatema (trzy razy). 

Tym, którzy znieważają i poniżają święte ikony, które Kościół święty na 
wspomnienie dzieł Bożych i jego wybranych, ku pobudzeniu patrzących na nie 
ku pobożności i ku owych naśladowaniu przyjmuje i tym, którzy ikony 
nazywają idolami – anatema (trzy razy). 

Wszystkim zaś, którzy w ortodoksji żyją słowem, pismem, nauką, 
cierpieniami i życiem pobożnym, jako obrońcom i pomocnikom owego, Kościół 
Chrystusa czyniąc gorącą pamięć, woła: 

Świętemu, prawowiernemu i równemu apostołom imperatorowi 
Konstantynowi i matce jego Helenie, prawowiernym imperatorom 
Teodozjuszowi Wielkiemu, Teodozjuszowi Młodszemu, Justynianowi i 
pozostałym prawowiernym imperatorem i imperatorowym – Wieczna pamięć 
(trzy razy). 

Świątobliwym patriarchom Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii, 
Antiochii i Jerozolimy, czcigodnym metropolitom, arcybiskupom i biskupom 
prawowiernym – Wieczna pamięć (trzy razy). 

Tym, którzy cierpieli i zginęli w rozlicznych wyprawach za świętą wiarę 
prawosławną i za ojczyznę: książętom, bojarom, rycerzom i wszystkim 
prawosławnym chrześcijanom, zmarłym w wierze prawdziwej, pobożności i 
nadziei zmartwychwstania – Wieczna pamięć (trzy razy). 

Kościół prawosławny Chrystusa uroczyście wspominając żyjących w 
pobożności i ich wszystkich swym dzieciom okazując ku naśladowaniu, ma 
także obowiązek wysławiać wysiłki tych, którzy teraz przez wiarę zbawczą i 
dobre uczynki przygotowują siebie do wiecznego szczęścia i umacniają 
ortodoksję. 

Pobożnym chrześcijanom, obrońcom i opiekunom Kościoła, daj, Panie, 
życie pobożne i pełne pokoju, zdrowie, zbawienie i we wszystkim pomoc 
łaskawą, zwycięstwo nad wrogami, i zachowaj ich na długie lata! 

Na długie lata! (trzy razy). 
Świątobliwym patriarchom prawosławnym Konstantynopola, Aleksandrii, 

Antiochii i Jerozolimy – długie lata! 
Na długie lata! (trzy razy). 
Wielce błogosławionemu metropolicie Warszawy i Całej Polski N., i 

wielce czcigodnemu biskupowi N., czcigodnym prawosławnym metropolitom, 
arcybiskupom i biskupom, i całemu duchowieństwu – długie lata! 



Na długie lata! (trzy razy). 
Wszystkim chrześcijanom prawosławnym, godnie zachowującym wiarę 

zbawczą i oddanych Kościołowi Chrystusa, daj, Panie, ciszę, łaskę, obfitość 
plonów ziemi i długie lata! 

Na długie lata! (trzy razy). 
Trójco Święta, wsław i umocnij ich aż do końca w prawosławiu, wrogów 

zaś i poniżających wiarę prawosławną, i Kościół Chrystusa, i nie słuchających 
go, nawróć i spraw, aby doszli do poznania wiecznej Twojej prawdy, poprzez 
modlitwy najświętszej Władczyni naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Marii, 
i wszystkich świętych. Amen. 

Biskup: Chwała Tobie Bogu, Dobroczyńcy naszemu, na wieki wieków! 
Chór: Amen. 
Następnie chór śpiewa hymn św. Ambrożego, biskupa Mediolanu: Ciebie, Boże, 

chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy. Tobie, Ojcu Przedwiecznemu, wszystka 
ziemia cześć oddaje. Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie niebiosa i wszystkie 
Moce: Tobie Cherubini i Serafini nieustannym głoszą pieniem: Święty, Święty, 
Święty Pan Bóg Zastępów! Pełne są niebiosa i ziemia majestatu chwały Twojej. 
Ciebie przesławny chór Apostołów, Ciebie Proroków poczet chwalebny, Ciebie 
wychwala Męczenników zastęp świetlany. Ciebie po wszystkiej ziemi wysławia 
Kościół święty: Ojca niezmierzonego majestatu, godnego uwielbienia, 
prawdziwego i Jedynego Twojego Syna, Świętego także Ducha Pocieszyciela. 
Tyś Królem chwały, o Chryste, Tyś Ojca Synem Przedwiecznym. Ty, dla 
zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo, nie wahałeś się wstąpić w łono 
Dziewicy. Ty, skruszywszy żądło śmierci, otworzyłeś wierzącym królestwo 
niebios. Ty po prawicy Boga zasiadasz w Ojcowskiej chwale. Ty przyjdziesz 
jako Sędzia: tak wszyscy wierzymy. Błagamy Cię przeto: dopomóż swym 
sługom, których najdroższą Krwią odkupiłeś. Policz ich między świętych 
Twoich w wiekuistej chwale. Zbaw lud Twój, o Panie, i pobłogosław 
dziedzictwu Twemu. I rządź nimi, i wywyższaj ich aż na wieki. Po wszystkie 
dni błogosławimy Ciebie i wysławiamy imię Twe na wieki, na wieki bez końca. 
Racz, Panie, w dniu dzisiejszym zachować nas od grzechu, Zmiłuj się nad nami, 
Panie, zmiłuj się nad nami. Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad 
nami, jako my w Tobie ufność pokładamy. W tobie, o Panie, złożyłem nadzieję, 
nie będę zawstydzony na wieki. Amen. 

W czasie śpiewania hymnu biskupi, archimandryci i całe zgromadzenie całują święte 

ikony na pulpitach. Rozesłanie. Zaczyna się Boską Liturgię. Jeśli biskup zechce, ten 

synodikon można odsłużyć przed końcem Boskiej Liturgii. 
 


