
 

Po Liturgii duchowni wychodzą z prezbiterium, czynią trzy pokłony, i zaczynają: 
Diakon: Pobłogosław, władyko. 
Kapłan: Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na 

wieki wieków. 
Chór: Amen. Królu Niebieski. 
Lektor: Trisagion. Ojcze nasz. 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 – patrz s. . 

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

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

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

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

Aby uleczył jego rozdarcia i mocą Świętego Ducha nawrócił wszystkich 
tych, którzy odstąpili od poznania Prawdy i zaliczył ich do swej wybranej 
owczarni, do Pana módlmy się. 

Aby oświecił myśli zamroczone przez niewiarę Światłością swej 
mądrości, wiernych zaś swoich umocnił i niezachwianie zachował 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. 
 Kapłan: Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, Ojcu 
i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Ton 4: Bóg i Pan, i objawił się nam. Błogosławiony, który idzie w imię 



Pańskie. 
 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. 

Wdzięczni i niegodni słudzy Twoi, Panie, za Twe wielkie łaski nam 
okazane, sławiąc chwalimy Cię, błogosławimy, dzięki składamy, śpiewamy i 
wywyższamy Twoją łaskawość, i z miłością wołamy w bojaźni: Łaskawco, 
Zbawicielu nasz, chwała Tobie. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. Ton 3: 
Twych dobrodziejstw i łask darmo danych jako słudzy niepotrzebni 

staliśmy się godni, Władco, do Ciebie gorliwie przybiegamy, zanosząc 
dziękczynienie i Ciebie jako łaskawcę i Stwórcę sławiąc, wołamy: Chwała 
Tobie, Boże Najszczodrobliwszy. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ton 4: 
Okazałeś wspaniałość i piękno świętej chwały Twego przybytku, Panie, 

umocnij go na wieki wieków i przyjmij nasze w nim nieustannie przez 
Bogurodzicę zanoszone Tobie modły, życie wszystkich i zmartwychwstanie. 

To śpiewamy w Niedzielę Ortodoksji, a w innych wypadkach po I teraz śpiewamy 
troparion Pięćdziesiątnicy: 

Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz, któryś rybaków uczynił 
mędrcami, zesławszy im Ducha Świętego i przez nich złowiłeś świat cały, 
Przyjacielu człowieka, chwała Tobie. 

Diakon: Bądźmy uważni! 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Lektor: I duchowi twemu. 
Diakon: Oto mądrość! Bądźmy uważni! 
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. 

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. 

Panie, który stworzyłeś ten świat ku Twojej chwale, uczyń aby 
sprzeciwiający się Twemu słowu nawrócili się i razem z wszystkimi wiernymi 
w prawdziwej wierze i pobożności sławili Ciebie, Boga naszego, prosimy 
Ciebie, najpotężniejszy Stwórco, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Panie, który dałeś nam Twe przykazania, abyśmy miłowali Ciebie, Boga 
naszego, i bliźniego swego, spraw, aby nienawiść, wrogość, zniewagi, zemsta, 
naruszenia przysięgi i inne nieprawości ustały, a w sercach naszych zapanowała 
prawdziwa miłość, prosimy Ciebie, Zbawicielu nasz, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Kapłan: 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. 
Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan: 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. 

Diakon: Oto mądrość! 
Chór: Czcigodniejszą od Cherubinów. 
I bywa rozesłanie. 

 


