
 

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

Lektor: Amen. Trisagion. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. 
Tropariony, ton 6: 

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, żadnego bowiem 
usprawiedliwienia nie mając, tę oto modlitwę do Ciebie, jako Władcy, grzeszni 
zanosimy: Zmiłuj się nad nami. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
 Panie, zmiłuj się nad nami, w Tobie bowiem mamy nadzieję, nie bądź na 
nas bardzo zagniewany, nie pamiętaj też naszych nieprawości, ale wejrzyj i teraz 
na nas w Twojej łaskawości, i wybaw nas od wrogów naszych, Ty bowiem 
jesteś Bogiem naszym, a my ludem Twoim, wszyscy dziełem rąk Twoich, i 
imienia Twego wzywamy. 
 I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 Bramy miłosierdzia otwórz nam, błogosławiona Bogurodzico, abyśmy 
ufając Tobie nie zginęli, ale przez Ciebie zostali wybawieni z niedoli, Ty jesteś 
bowiem zbawieniem rodu chrześcijańskiego. 

Kapłan: Do Pana módlmy się. 
Lektor: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan: Dziękujemy Tobie, Boże nasz, który z wielkiego miłosierdzia 

Twego wybawiłeś sługę Twego N. z marności życia światowego i wezwałeś go 
czcigodną obietnicą, pozwól bowiem mu żyć godnie w anielskim tym życiu i 
zachowaj go od sieci diabelskich, ciało jego i duszę zachowaj w czystości aż do 
śmierci, aby był Twoją świętą świątynią. Naucz go, aby zawsze wspominał 
Ciebie i Twoje nakazy, daj mu pokorę, miłość i łagodność, dla modlitw 
Najświętszej Władczyni naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Marii, i 
wszystkich świętych. Amen. 

Kapłan: Do Pana módlmy się. 
Lektor: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan: Do Twego słodkiego jarzma zbawczego przyjmij, Władco, sługę 

Twego N., i pozwól mu przyłączyć się do owczarni Twych wybrańców, oblecz 
go w poświęconą szatę, cnotą przepasz jego biodra, okaż go ascetą i 
umiarkowanym, i w nas okaż duchowe Twoje łaski, dla modlitw Przeczystej 
Władczyni naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Marii, i wszystkich świętych 
Twoich. Amen. 

Także podstrzyga go w formie krzyża, mówiąc: 
W imię Ojca, Amen, i Syna, Amen, i Świętego Ducha, Amen, teraz i 

zawsze, i na wieki wieków. Amen, 
Ubiera go w riasę i kamiławkę, nic przy tym nie mówiąc. Rozesłanie. 

 
 


