
swoim parafianom w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu lub innego dnia pierwszego 
Tygodnia Wielkiego Postu, w świątyni po jutrzni, lub po godzinkach, mając na sobie 

założony epitrachelion: 
 

 Do Pana módlmy się. 
 Nadziejo wszystkich krańców ziemi i będących daleko na morzu, Boże, 
który przez Prawo, proroków i ewangelistów wyznaczyłeś te święte dni postu, 
pozwól wszystkim w czystości przebyć czas postu, zachować wiarę nieskalaną, i 
pozwól nam zachowywać Twoje przykazania przez wszystkie dni naszego 
życia. Nakaż aniołowi pokoju, aby strzegł naszych wejść i wyjść na wszelki 
czyn dobry, i pomógł nam w doskonałym przyjęciu przeczystych Twoich 
Tajemnic. Przyjmuj, Władco, klękanie i post sług Twoich, dając im 
błogosławieństwo duchowe, i nam wszystkim, w Chrystusie Jezusie Panu 
naszym, z którym błogosławiony jesteś z Najświętszym i Dobrym, i 
Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Do Pana módlmy się. 
Błogosławiony jesteś, Panie wszechwładny, Boże ojców naszych, 

Abrahama, Izaaka i Jakuba, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, 
co w nich jest, który wyznaczyłeś ludziom pokutę ku zbawieniu i przebaczasz 
im grzechy, który przyjąłeś łzy sługi Twego Dawida Proroka i dałeś mu, 
pokutującemu, odpuszczenie grzechów, który przyjąłeś wyznającego Ciebie, 
pokutującego i modlącego się do Ciebie Manassesa, związanego więzami 
żelaznymi, i odpuściłeś mu grzechy, który przyjąłeś jawnogrzesznicę poznającą 
miłosierdzie i nierządnicę, i puściłeś w pokoju, zbawiwszy, usłysz teraz moją 
modlitwę, niegodnego sługi Twego, i przebacz wszelkie grzechy tym Twoim 
sługom, przybiegającym do Ciebie w pokucie, i daj im serdeczną skruchę, i ból 
za grzechy, którymi zagniewali Ciebie, swego Stwórcę, mogącego oczyścić ich 
grzechy. Daj im Twoją łaskę, aby pobudzeni nią i podtrzymani, przywiedli sobie 
na pamięć złe swoje uczynki i je wszystkie w bojaźni Twej duchowej szczerze 
wyznali duchownemu swemu ojcu, ustanowionemu przez Ciebie, i sami na 
siebie, jako na winnych w sercach skruszonych i pokornych wskazali, i kajając 
się żałowali za nie, a Ty uczyń ich godnymi doskonałego ich odpuszczenia i 
przebaczenia z Twego miłosierdzia przez ich ojca duchownego i Twojego 
sędziego, według prawdziwej twojej obietnicy. Ty bowiem powiedziałeś: Co 
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane na niebiosach. O, Władco, Panie Jezu 
Chryste, Boże nasz, przyjmij sługi Twoje, pokutujące za swoje grzechy 
świadome i nieświadome, dobrowolne i mimowolne, które niech wyznają z 
Twego nakazu, i Twoją mocą oraz łaską przyjmij ich miłosiernie, umocnij, aby 
nie powrócili do grzechu oraz do złych i niegodnych czynów, które wielokrotnie 
popełniali. Podnieś i ochroń ich od zakusów diabelskich i od wszelkich wrogich 
sieci, aby bez przeszkód służyli Tobie w sprawiedliwości i prawdzie, przez 
wszystkie dni swego życia. Ty bowiem jesteś Bogiem naszym, który przyszedł 
na świat nie po to, aby wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników przyzywać do 



pokuty i tym, którzy siedemdziesiąt siedem razy wpadli w grzechy, odpuszczać 
je. Jak nie osądziłeś kobiety pojmanej na cudzołóstwie, ale miłosiernie 
powiedziałeś: „Idź, i więcej nie grzesz”, i nie osądziłeś jej, tak i te sługi Twoje 
nie osądzaj, lecz przyjmij w swej przyjaźni do człowieka. Jak z Twego 
miłosierdzia zmiłowałeś się nad inną cudzołożnicą, płaczącą i łzami 
obmywającą Twoje nogi, i wycierającą je włosami swej głowy, tak i tym sługom 
Twoim daj niepowstrzymane i gorące łzy prawdziwej pokuty. Umocnij ich 
rozum i serce, aby poznali Ciebie, Jedynego prawdziwego Syna Bożego, który 
wziął grzechy świata. Przyjmij ich, jak przyjąłeś Piotra, który wyrzekł się 
Ciebie, ale przez pokutę i gorzkie łzy nawróconego przyjąłeś, wyciągnij prawicę 
Twoją i przyjmij ich, jak przyjąłeś Piotra tonącego w morzu, i umocnij ich 
przeciwko atakującemu ich diabłu, oczyść ich dusze i ciała od wszelkiej 
nieczystości. Sam bowiem powiedziałeś, dobry Panie, że nie zdrowym potrzeba 
lekarza, ale tym, którzy są chorzy i przyszedłeś nie po to, aby zbawić 
zbawionych, ale ginących. Daj przeto, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, tym 
sługom Twoim, ukończyć bez skazy rozpoczęty święty post i w nim spełniać 
Twoje przykazania, być gorliwymi w modlitwach i wszelkimi dobrymi czynami 
przez wszystkie dni swego życia sprawiać Tobie przyjemność, i z czystym 
sumieniem bez obawy osądzenia przyjąć Twoje Boże Ciało i życiodajną Krew, 
wylaną za cały świat na odpuszczenie grzechów, niech będą godni, zwyciężą i 
zawstydzą atakującego ich diabła. Ty, Boże, jesteś bowiem Bogiem 
pokutujących, nie chcesz śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył. Nie 
chcesz bowiem, Władco, zgubić dzieło swych rąk, ani też nie pragniesz zguby 
człowieka, ale pragniesz zbawienia wszystkich i ich powrotu do prawdziwej 
mądrości. Przeto i teraz, Władco, nie odwróć Twego Oblicza od tych sług 
Twoich, ale daj im prawdziwe nawrócenie się ku Tobie od grzechów i 
wybawienie od wszelkich złych czynów, i pozwól nam wszystkim w pokoju, 
pełniącymi dobre czyny, dojść i pokłonić się zbawczym Twym cierpieniom, i 
świętemu zmartwychwstaniu, a na końcu naszego życia otrzymać radości 
wieczne wraz ze wszystkimi wybranymi przez Ciebie, w Tobie, Bogu i 
Zbawicielu naszym. Ty bowiem jesteś Bogiem miłosierdzia, dobrodziejstw i 
przyjaźni do człowieka, 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. 

Także błogosławi ich, mówiąc: 
Błogosławieństwo Pańskie niech zstąpi na was przez Jego łaskę i przyjaźń 

do człowieka, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
 


