
Modlitwy na poświęcenie świątyni 
Modlitwa pierwsza: 

 

Panie Boże nasz, który stworzenie jednym słowem stworzyłeś i 
doprowadziłeś do istnienia, niewypowiedzianymi wzorami różnie je 
upiększając, a unoszący się nad nią Twój Duch zebrał wody, i słoneczną 
światłością oblewał ziemię ku jej odnowieniu, który Twego wybrańca Mojżesza 
natchnąłeś jaką chwałą szczególną dać Twemu stworzeniu i rzekłeś, żeby 
światłość widziano jako dobrą i nazwano ją dniem, a którą to światłość my także 
widząc i jaśniejące słońce, odnawiające każdego dnia stworzenie, sławimy 
Ciebie, prawdziwego dnia Słońce i Światłość Twoją niezachodzącą, którą przez 
Twego Syna nam obiecałeś odnowić naszą naturę przez Świętego Twego 
Ducha, aby zgodnie z tym darem sprawiedliwi zajaśnieli jak słońce, modlimy 
się do Ciebie i Ciebie prosimy, Ojca Słowa, Pana i Boga naszego, skoro z 
niewypowiedzianej Twojej przyjaźni do człowieka i niezmierzonego Twego 
miłosierdzia, stworzenie i Stare Prawo jako obraz Nowego Przymierza w Twojej 
Boskiej wizji przy górze Synaj i w owym dziwnym krzewie, i w Arce 
Przymierza, i we wspaniałej świątyni Salomona przyjąłeś jej poświęcenie, 
wejrzyj modlitewnym okiem na nas grzesznych i niegodnych Twoich sług, 
przebywających w tym domu podobnym do nieba, chwale świata, prawdziwym 
ołtarzu niewypowiedzianej Twojej chwały, ześlij Najświętszego Twego Ducha 
na nas i na Twoje dziedzictwo, i zgodnie ze słowami Bożego Dawida odnów w 
naszych sercach ducha prawego i duchem władczym umocnij nas. Daj naszemu 
krajowi zwycięstwa nad wrogami widzialnymi i niewidzialnymi, nam zaś 
jednomyślność i pokój. Tym zaś, którzy zbudowali tę świątynię i starannie 
przygotowali jej poświęcenie z miłości do Ciebie, Boga, spełnij ich wszystkie 
prośby ku zbawieniu, pobudź ich do spełniania Twoich przykazań, daj im 
odnowienie daru Świętego Twego Ducha, aby bez obawy osądzenia kłaniali się 
Tobie, jedynemu prawdziwemu Bogu i temu, którego posłałeś, Jezusowi 
Chrystusowi, dla modlitw Bogurodzicy (i świętego N.) i wszystkich Twoich 
świętych. Amen. 

Modlitwa druga: 
Przedwieczny Słowie i Synu Jednorodzony Boga, Boże prawdziwy, 

Stwórco wszelkiego stworzenia, zmysłowego i duchowego, który całe 
stworzenie mądrze upiększyłeś, który żywioł wody zebrałeś w jedno i Bożym 
Twoim Duchem unoszącym się nad wodami wszystko upiększyłeś, i odnowiłeś 
cały świat, który ową arkę przymierza pięknie ozdobiłeś przez Mojżesza i 
Duchem Twoim Świętym ją poświęciłeś, który mądremu Salomonowi nakazałeś 
zbudować dom święty i sławny Twojej niewypowiedzianej i niezbadanej 
chwały, i poświęciłeś go przez Ducha Twego Świętego, i okryłeś go wtedy 
chwałą i łaską Świętego Twego Ducha, i cała starszyzna Izraela mogła ową 
chwałę zobaczyć. Modlimy się do Ciebie i błagamy, Słowo niemające początku 
i Synu Ojca niemającego początku, abyś i nam w tej godzinie zesłał łaskę 



Najświętszego Twego Ducha, i tę zbudowaną świątynie ku Twojej chwale i 
doksologii umocnił i utwierdził, zachowując ją do skończenia wieków, i 
poświęcił ją przez Ducha Twego Świętego, aby przynosząc w niej Tobie 
bezkrwawe ofiary mieliśmy wspólnotę ze Świętym Duchem, odnowionym w 
naszym wnętrzu i nasze myśli władczo umacniającym, i pozwalającym tajemne 
duchowe ofiary na oczyszczenie świątyni przynosić Tobie, Władcy Bogu, ku 
chwale i czci Twojej, Ojca niemającego początku i nieśmiertelnego, i 
Jednorodzonego Twego Syna, i Najświętszego, i Dobrego, i Życiodajnego 
Twego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 


