
Obrzęd pobłogosławienia indytii, 

czyli obrusów do przykrycia świętego ołtarza i żertwiennika 
 

Obrusy ołtarzowe zostają położone na stole przed świętą bramą, a kapłan wychodzi z 
prezbiterium ubrany w epitrachelion i felonion, okadza obrusy 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 92: 

Pan zakrólował, przyodział się w majestat, przyodział się Pan w moc i 
przepasał się, albowiem umocnił wszechświat, że się nie zachwieje. 
Przygotowany jest Twój tron od dawna, Ty jesteś od wieczności. Podniosły 
rzeki, Panie, podniosły rzeki swój szum. Podnoszą się rzeki we wzburzone fale z 
powodu szumu licznych wód. Dziwne są fale morskie, przedziwny jest Pan na 
wysokościach. Świadectwa Twoje są godne wiary, Twemu domowi przystoi 
świętość, Panie, po wszystkie dni. 

Chwała, i teraz. Alleluja (trzy razy). 
Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia tę modlitwę: 
Panie Boże wszechwładny, który Twemu słudze dawcy Prawa 

Mojżeszowi na górze Synaj nakazałeś uczynić różne ozdoby, obrusy i materiały 
do użytku przy służeniu Namiotowi Spotkania i Twojej świątyni, Ty i teraz, 
gorliwie prosimy Ciebie, jak wtedy owe łaskawie przyjąwszy poświęciłeś je 
ręką Aarona, i te łaskawie przyjmij i pobłogosław Duchem Twoim Świętym, 
ręką mnie grzesznego, oczyść i poświęć, i uczyń godnymi do przykrycia i 
owinięcia Boskiego ołtarza oraz żertwiennika umiłowanego Twego Syna, Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Od Ciebie bowiem pochodzi z wysoka wszelki dar 
dobry i wszelki dar doskonały, i Tobie chwałę oddajemy 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 skłania głowę i cicho odmawia tę modlitwę: 
Nakłoń swoje ucho i usłysz mnie, niegodnego Twego sługę, i te obrusy, 

przygotowane do użytku na świętym Twoim ołtarzu i żertwienniku Twego 



Chrystusa, łaską Twoją wszystko uświęcającą w pokropieniu tą wodą święconą 
pobłogosław, oczyść i poświęć. 

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 obrus wodą święconą, mówiąc: 
Poświęcany jest ten obrus łaską Najświętszego Ducha, pokropieniem tą 

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

oraz żertwiennik. 
 


