
Obrzęd pobłogosławienia ilitonu 
 

Iliton przygotowany z cienkiej i dobrej lnianej tkaniny lub jedwabnej, nieco większy 
od antiminsu, rozkłada się na świętym ołtarzu, a kapłan ubrany w epitrachelion i felonion, 
okadza święty ołtarz, staje z przodu ołtarza i zaczyna jak zwykle: 

Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. 

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

Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Lektor: Amen. Panie, zmiłuj się (dwanaście razy). Chwała, i teraz. 

Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu (trzy razy). 
Psalm 101 – patrz s. . 

 
Chwała, i teraz. Alleluja (trzy razy). 
Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia tę modlitwę: 
Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Synu i Słowo Boga Żywego, który 

zechciałeś ze względu na nasze zbawienie wcielić się w przeczystą Dziewicę i 
po narodzeniu zostać owiniętym pieluszkami, i złożonym w żłobie, a po śmierci 
krzyżowej, przecierpianej dobrowolnie dla nas, zostać owiniętym w czysty 
całun i chustę, i złożonym w grobie, prosimy Ciebie teraz i pokornie błagamy, 
ześlij Boże błogosławieństwo i łaskę Świętego Twego Ducha na ten iliton, i 
pobłogosławić, oczyścić i poświęcić go, aby był godny uświęcania na nim 
Boskich Tajemnic przeczystego Ciała i najdroższej Twojej Krwi, ku Twojej 
sławie i Ojca Twego niemającego początku, i Jednoistotnego, i Życiodajnego 
Twego Ducha, i na zbawienie całego Twego ludu. Albowiem Ty jesteś 
uświęceniem naszym i Tobie chwałę oddajemy, 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 skłania głowę i cicho odmawia tę modlitwę: 
Panie Jezu Chryste, Boże nasz, przyjmij od nas, niegodnych Twoich sług, 

tę gorliwą modlitwę, i jako dobry, i Przyjaciel człowieka, ześlij Twoje święte 
błogosławieństwo na ten iliton, i pobłogosław, i poświęć go Duchem Twoim 
Świętym, w pokropieniu tą wodą święconą, jak uświęciłeś Twoje święte 
grobowe prześcieradła, aby były nową chustą i całunem dla najświętszego Ciała 
i najdroższej Twojej Krwi. 

Ekfonesis: Albowiem Ty jesteś błogosławiącym i uświęcającym wszystko, 
Chryste Boże nasz, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim niemającym 



początku, i z Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan kropi iliton wodą święconą, mówiąc: 
Poświęcany jest ten iliton łaską Najświętszego Ducha, pokropieniem tą 

wodą święconą, w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen (trzy razy). 
Następnie wygłasza zwykłe rozesłanie dnia. 

 


