
Obrzęd pobłogosławienia nowego relikwiarza 
lub innego naczynia w formie krzyża, bądź w innej formie, 

wykonanego do chronienia relikwii świętego 
 

 Kapłan zaczyna jak zwykle, a po Trisagionie, jeśli nie są to relikwie męczennika, ale 
jakiegoś innego świętego, odmawia się Psalm 111: 
 Błogosławiony mąż, który boi się Pana, w Jego przykazaniach bardzo 
upodobał sobie. Silne będzie na ziemi jego potomstwo, ród sprawiedliwych 
zostanie pobłogosławiony. Chwała i bogactwo w jego domu, i jego 
sprawiedliwość trwa na wieki wieków. Zajaśnieje w ciemnościach światłość 
prawdziwa, miłosierny, szczodry i sprawiedliwy. Błogosławiony mąż szczodry i 
dający, przemyśli swoje słowa na sądzie, nie zachwieje się na wieki. 
Sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci, nie przerazi się złych słów. Jego serce 
jest gotowe mieć nadzieję w Panu, umocni się jego serce i nie przestraszy się, aż 
wejrzy na swoich wrogów. Rozpędzi, da ubogim, jego sprawiedliwość będzie 
trwała na wieki wieków, jego róg podniesie się w sławie. Grzesznik ujrzy i 
zagniewa się, zębami swoimi zazgrzyta i upadnie, pragnienie grzesznika zginie. 
 Jeśli są to relikwie męczennika, odmawia Psalm 78: 
 Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty 
przybytek. Zamienili Jerozolimę w spichlerz dla owoców, pozostawili trupy 
Twoich sług jako pokarm dla ptaków niebieskich, ciała Twoich sprawiedliwych 
zwierzętom ziemi. Przelali ich krew jak wodę wokół Jerozolimy i nie zostali 
pogrzebani. Staliśmy się pośmiewiskiem dla naszych sąsiadów, igraszką i 
wzgardą dla otaczających nas. Dokąd, Panie, będziesz się gniewał do końca, 
rozpali się jak ogień Twoja zapalczywość? Wylej Twój gniew na pogan, którzy 
Ciebie nie znają, i na królestwa, które nie przyzywają Twego imienia. 
Albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli jego miejsce. Nie pamiętaj naszych 
dawnych nieprawości, niech szybko uprzedzi nas Twoje miłosierdzie, Panie, 
albowiem bardzo osłabliśmy. Pomóż nam, Boże Zbawicielu nasz, ze względu na 
chwałę Twego imienia, Panie, wybaw nas i oczyść nasze grzechy dla Twego 
imienia. Oby nigdy nie powiedzieli poganie: Gdzie jest ich Bóg? Niech stanie 
się jasna wśród pogan przed naszymi oczyma pomsta przelanej krwi Twoich 
sług. Niech dojdzie do Ciebie jęk skowanych, mocą Twego ramienia oszczędź 
synów skazanych na śmierć. Odpłać naszym sąsiadom siedmiokroć w ich 
zanadrze za zniewagę, jaką Tobie wyrządzili, Panie. My zaś, Twój lud i owce 
Twego pastwiska, wyznajemy Ciebie, Boże, na wieki, przez pokolenia i 
pokolenia będziemy głosić Twoją chwałę. 
 Chwała, i teraz. Alleluja (trzy razy). 

Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia tę modlitwę: 
Boże bogów i panie panujących, Stwórco i Twórco wszystkich stworzeń 

widzialnych i niewidzialnych, który Twemu słudze Mojżeszowi nakazałeś, aby 
na wzór tego, co pokazano mu na górze, zbudował arkę z niegnijącego drewna i 



obłożył ją czystym złotem, a w niej umieścił złotą wazę, mającą w sobie 
niebieską mannę, i tablice przykazań, napisane Twoim Boskim palcem, i 
zachować na świadectwo przyszłym pokoleniom. Wszystko to było obrazom i 
spełniło się we wcieleniu Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy 
Jego ciało, poczęte przez działanie Ducha Świętego w przeczystej Dziewicy i 
uduchowione, całe napełniłeś Bóstwem. Pokornie prosimy Ciebie, Boże 
wszechwładny, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego pochodzi 
wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, abyś ten relikwiarz (lub: relikwiarze; lub: 
naczynie; lub: naczynia) przygotowane do chronienia relikwii Twoich świętych, 
dla modlitw i orędownictwa tychże Twoich świętych, pobłogosławił niebieskim 
Twoim błogosławieństwem i poświęcił, aby chronione w nim relikwie i 
pobożnie czczone przez modlitwy i orędownictwo świętych wyzwalały ze 
wszystkich złych sytuacji, z różnych potrzeb i nieszczęść, ze wszystkich ataków 
wrogów widzialnych i niewidzialnych, z napaści mocą Twoją wyrwij, i będą 
murem obronnym wobec wroga. Zachowaj je nieuszkodzone przez wszystkie 
czarowania, zamawianie oraz chytrość złych i fałszywych ludzi, zaś miasto i 
klasztor, wieś i krainę, gdzie relikwie Twoich świętych w tym naczyniu będą 
godnie chronione, wybaw, zachowaj i strzeż nieuszkodzone przez błyskawice i 
szkodliwe powietrze, od gradu, zarazy, trzęsienia ziemi, potopu, ognia, miecza, 
napaści obcych plemion i walk bratobójczych, i wszelkiej śmiertelnej rany, od 
złych zwierząt i jadowitych gadów i rozlicznych pełzających robaków, i od 
wszelkiego złego losu. Bądź im pomocą, obroną i opieką, wybawiając ich z 
wszelkiego zła, dając im w Twoim błogosławieństwie sprzyjające wiatry, 
pomnożenie plonów ziemi, czasy spokojne i wszelką obfitość, dla modlitw 
przeczystej Twojej Matki i wszystkich Twoich świętych, w których jesteś 
sławiony i wywyższany 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: 
Władco, Boże Ojcze wszechwładny, który za czasów Twego wybrańca 

Mojżesza utulając szemranie ludu i umacniając miłe Tobie kapłaństwo 
Aaronowe, spowodowałeś zakwitnięcie suchej laski Aarona i pozwoliłeś jej 
wydać kwiaty i owoce migdałów, a samą laskę nakazałeś włożyć do arki 
przymierza na znak Twojej mocy i czynienia cudów, która zaś dla nas jest 
obrazem Twego Chrystusa, który na ołtarzu krzyża zmarł i zakwitnął po trzech 
dniach w zmartwychwstaniu, a Jego śmierć była zakwitnięciem Kościoła, i nocą 
oraz dniem owocne kwitnienie przez to obrazowałeś. Gorąco prosimy Ciebie, 
wielce miłosiernego budowniczego i opiekuna rodzaju ludzkiego, abyś wejrzał 
na te naczynia, przygotowane do chronienia relikwii Twoich świętych 



wybrańców i Twoją wszystko uświęcającą łaską w pokropieniu tą wodą 
święconą pobłogosławił i poświęcił, a tam gdzie zostaną one odniesione i będą 
przechowywane, dla modlitw i orędownictwa Twoich świętych, których 
relikwie w nich się skryją, stamtąd usuń wszelkie wrogie działanie, a wszystko 
pożyteczne i dobre tam pomnóż i zachowaj, aby wierny Twój lud obfite 
miłosierdzie i łaski, i Twoje dobrodziejstwa w małej części relikwii Twoich 
świętych jak w całym ich ciele otrzymując, składał Tobie należne 
dziękczynienie i był naśladowcą ich życia dla ich orędownictwa, i wraz z nimi 
stał się godnym dziedzicem Twego królestwa. 

Ekfonesis: Przez łaskę i szczodrobliwość, i przyjaźń do człowieka 
Jednorodzonego Twego Syna, z którym jesteś błogosławiony z Najświętszym, i 
Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan kropi naczynia wodą święconą, mówiąc: 
Poświęcane są te naczynia (lub: to naczynie) łaską Najświętszego Ducha, 

pokropieniem tą wodą święconą, w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen 
(trzy razy). 

Jeśli są relikwie świętych, to wkłada je w naczynia, mówiąc: 
Chwalcie Boga w świętych Jego, chwalcie Go na firmamencie mocy Jego. 

Albowiem święci wysławią się w chwale i rozradują się na swoich łożach. 
Czyta się troparion i kontakion świętych, których są relikwie, a następnie wygłasza 

rozesłanie ze wspomnieniem tychże świętych, i oddaje się relikwiarz tym, którzy przynieśli 
go do poświęcenia. 
 
 


