
Obrzęd na rozpoczęcie budowy świątyni, 

według Wielkiego Euchologionu 
 

Na przyozdobione miejsce, gdzie ma być zbudowana świątynia, przychodzi biskup i 
założywszy epitrachelion oraz omoforion (a jeśli jest to wysłany przez biskupa 
archimandryta, protoprezbiter lub kapłan, którego zechciał wysłać, to zakłada epitrachelion i 
felonion), mówi: 

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

Chór: Amen. 
Także: Trisagion. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. 
Pierwszy kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i 

Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Chór: Amen. 
Okadza wokół miejsce na fundamenty świątyni. Chór natomiast śpiewa troparion 

apolytikon świętego, ku którego czci będzie zbudowana świątynia, i inne tropariony, jakie 
chce przełożony. Następnie staje na miejscu, na którym ma być święty ołtarz, i odmawia tę 
modlitwę: 

Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Panie Boże nasz, który zechciałeś i na tym kamieniu zbudować Twój 

Kościół, sam to, co Twoje, od Twoich Tobie przynoszącym na zbudowanie ku 
Twojej chwale świątyni, odpłać wielością Twoich niebieskich dóbr i 
umocniwszy budowniczych zachowaj ich nieskazitelnymi, a fundamenty 
świątyni nienaruszonymi i nieporuszonymi, i dopełniwszy budowy okaż Twój 
dom, aby w nim pochwalnymi pieśniami i chwałą wysławiać Ciebie, naszego 
prawdziwego Boga. Albowiem przynależy Tobie wszelka chwała, cześć i 
pokłon, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Po modlitwie wygłasza rozesłanie. 
Bierze także jeden z kamieni i zaznaczywszy na nim krzyż, sam kładzie go na 

fundamencie, mówiąc: 
Jej fundamentem jest Najwyższy, Bóg pośrodku niej, i nie zachwieje się, 

pomoże jej Bóg jutro wczesnym rankiem. 
Bierze także przygotowany po temu krzyż i stawia go w miejscu, gdzie ma być święty 

ołtarz, odmawiając tę modlitwę: 
Panie Boże Wszechmocny, który laskę Mojżesza uczyniłeś praobrazem 

czcigodnego i życiodajnego krzyża umiłowanego Twego Syna, Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, sam pobłogosław i poświęć to miejsce mocą i działaniem 
czcigodnego, i życiodajnego, i przeczystego drzewa krzyża, ku odpędzeniu 
demonów i wszelkiej wrogiej mocy, zachowując to miejsce i ten dom, i 
żyjących tutaj, dla modlitw sławnej Władczyni naszej Bogurodzicy i zawsze 
Dziewicy Marii. Albowiem błogosławione jest i wysławione Twoje królestwo, 
Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 



Gdy zostanie zbudowana świątynia i ołtarz zostanie poświęcony, zabiera się krzyż z 
miejsca, gdzie został postawiony, i pisze się na nim co następuje: 

Poświęcony został ołtarz Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa 
Chrystusa w świątyni pod wezwaniem Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa 
Chrystusa (lub: Najświętszej Bogurodzicy; lub: świętego N.) z błogosławieństwa 
Metropolity (lub: Arcybiskupa; lub: Biskupa) N. w roku...., indyktu...., dnia...., na 
pamiątkę świętego N. 

Umieszcza się ów krzyż na wschodniej stronie ku ołtarzowi. 
 


