
Pobłogosławienie krzyża do noszenia na piersiach 
 

Krzyż kładzie się na świętym ołtarzu i po spełnieniu Boskiej Liturgii, jutrzni, godzin 
lub nieszporów, przed rozesłaniem kapłan zaczyna jak zwykle. 

Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia tę modlitwę: 
Panie Jezu Chryste, Boże nasz, który dobrowolnie zechciałeś być 

przygwożdżonym na drzewie krzyża dla naszego zbawienia i swoją przeczystą 
krwią zechciałeś uświęcić krzyż, i przez swój krzyż wybawić świat z niewoli 
wroga, i dawny zapis naszego wroga diabła krzyżem podarłeś i rodzaj ludzki 
wyzwoliłeś tym z jego męki, modlimy się pokornie do Ciebie: Wejrzyj 
miłosiernie na ten znak krzyża i ześlij na niego Twoje Boże błogosławieństwo i 
łaskę, i daj mu moc i siłę, aby każdy, kto będzie go nosić na sobie na 
wspomnienie Twych zbawczych cierpień i Twojej życiodajnej śmierci, i ku 
zachowaniu oraz ochronie duszy i ciała, zyskał niebieskie błogosławieństwo i 
pomoc. A jak laskę Aarona na odrzucenie wrogów wiary i usunięcie marzeń 
czarodziejskich, i ten znak krzyża pobłogosław, i uczyń przeciwnym wszelkim 
zakusom diabelskim, wlej w niego moc pomocy Twojej opieki, aby każdy 
noszący go na sobie zyskał obronę i zbawienne zachowanie od wszelkiego zła 
duszy i ciała, i na pomnożenie w nim przez Twoją łaskę Twoich darów 
duchowych i cnót chrześcijańskich. Albowiem Ty jesteś błogosławiący i 
uświęcający wszystko, Chryste Boże nasz, i chwałę, dziękczynienie i pokłon 
oddajemy Tobie z Ojcem Twoim niemającym początku, 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: Panie Jezu Chryste, Boże nasz, który mieszkasz na wysokościach i 

spoglądasz na pokornych, Twoi niegodni słudzy przed Tobą skłonili karki 
swoich serce i ciał, i pokornie błagają Ciebie, abyś zesłał Twoje 
błogosławieństwo na ten znak krzyża i w pokropieniu wodą święconą napełnił 
Twoją mocą i siłą na odpędzenie i rozbicie wszelkich zakusów diabelskich. 
Każdemu zaś noszącemu go na sobie wiernemu Twemu słudze daj, by był 
obroną duszy i ciała wobec wrogów widzialnych i niewidzialnych, i od 
wszelkiego zła, i ku pomnożeniu Twojej łaski. Albowiem Ty jesteś naszym 
uświęceniem, Chryste Boże nasz, i chwałę oddajemy Tobie z niemającym 
początku Twoim Ojcem, i z Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Twoim 
Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan kropi krzyż wodą święconą, mówiąc: 



Błogosławiony jest i poświęcany jest ten znak krzyża pokropieniem tą 
wodą święconą, w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen (trzy razy). 

Następnie wygłasza rozesłanie i oddaje krzyż właścicielowi na chwałę Bożą. 
 
 


