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OBRZĘD ŚWIĘTEGO BIERZMOWANIA, 
SPRAWOWANY ODDZIELNIE OD ŚWIĘTEGO CHRZTU 

 

Diakon: Pobłogosław, władyko. 
Kapłan: Błogosławione królestwo Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i 

zawsze, i na wieki wieków. 
Chór: Amen. 
Diakon odmawia ektenię, a chór odpowiada po kaŜdym wezwaniu:  

W pokoju do Pana módlmy się. 
O pokój z wysokości i zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się. 
O pokój całego świata, stałość świętych BoŜych Kościołów i zjednoczenie 

wszystkich, do Pana módlmy się. 
 Za tę świątynię i za tych, którzy z wiarą, poboŜnością i bojaźnią BoŜą 
wchodzą do niej, do Pana módlmy się. 

Za metropolitę naszego N., i za biskupa naszego N., za czcigodne 
kapłaństwo, w Chrystusie diakonię, za całe duchowieństwo i lud, do Pana 
módlmy się. 

Aby przez namaszczenie najświętszym, dobro czyniącym i wszystko 
spełniającym mironem została dana nowooświeconemu słudze BoŜemu N. (lub: 
słuŜebnicy BoŜej N.) moc BoŜa na zwycięŜenie i zdeptanie wszystkich 
przeciwnych diabelskich podstępów oraz pokus przychodzących ze świata i z 
ciała, do Pana módlmy się. 

Aby był męŜnym i zwycięskim rycerzem Chrystusa Boga naszego przez 
moc, działanie, łaskę i zstąpienie Świętego Ducha w namaszczeniu świętym 
mironem, do Pana módlmy się. 

Aby przez wszystkie dni swego Ŝycia był zdecydowanym, mocnym i 
niezachwianym w wierze prawosławnej, miłości i nadziei, przez namaszczenie 
najświętszym mironem, do Pana módlmy się. 

Aby została mu dana łaska przez namaszczenie świętym mironem i aby z 
odwagą, bez lęku, i bez zawstydzenia wyznawał przed wszystkimi imię 
Chrystusa Boga naszego, i dla Niego zawsze gotów był cierpieć, i umrzeć z 
miłości, do Pana módlmy się. 

Aby wzrastał we wszystkich cnotach i osiągnął powodzenie w 
przykazaniach Chrystusa Boga naszego przez namaszczenie najświętszym 
mironem, do Pana módlmy się. 

Aby dusza jego zastała zachowana w zbawczej bojaźni, czystości i 
sprawiedliwości przez namaszczenie najświętszym mironem, do Pana módlmy 
się. 

Aby wzrastał w męŜa doskonałego na miarę wzrostu spełnienia 
Chrystusa, mocą, działaniem, łaską i zstąpieniem Najświętszego Ducha, przez 
namaszczenie najświętszym i doskonałym mironem, do Pana módlmy się. 
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O wybawienie go wraz z nami z wszelkiego utrapienia, gniewu i 
niebezpieczeństwa oraz osiągnięcie wraz z nami zjednoczenia wiary i poznania 
Syna BoŜego, do Pana módlmy się. 

WspomóŜ, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, BoŜe, łaską Twoją. 
 Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą 
Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Marię ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, 
sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe Ŝycie nasze Chrystusowi Bogu 
oddajmy. 

Chór: Tobie, Panie. 
Kapłan: Albowiem przynaleŜy Tobie wszelka chwała, cześć i pokłon, Ojcu 

i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
 Chór: Amen. 

Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia modlitwę: 

Błogosławiony jesteś, Panie, BoŜe Wszechmogący, Źródło łask, Słońce 
sprawiedliwości, który zapaliłeś światłość zbawienia będącym w ciemności 
poprzez objawienie się Jednorodzonego Twego Syna i Boga naszego, który nam 
niegodnym dał błogosławione oczyszczenie w świętej wodzie oraz Boskie 
uświęcenie w Ŝyciodajnym namaszczeniu, który i dzisiaj pozwoliłeś na nowo 
zrodzić sługę Twego nowooświeconego przez wodę i Ducha, i dałeś mu 
odpuszczenie grzechów dobrowolnych i mimowolnych. Sam, Władco, Królu 
wszystkich, miłosierny dla wszystkich, daj mu takŜe pieczęć daru Świętego, 
Wszechmocnego i Wielbionego Twego Ducha oraz przyjęcie świętego Ciała i 
najdroŜszej Krwi Twego Chrystusa. Zachowaj go w Twym uświęceniu, umocnij 
w wierze prawosławnej, wybaw od złego i wszystkich jego zakusów, i w 
zbawczej Twojej bojaźni i sprawiedliwości zachowaj jego duszę, aby we 
wszelkim czynie i słowie podobając się Tobie, stał się synem i dziedzicem 
niebieskiego Twego królestwa. Albowiem Ty jesteś Bogiem naszym, Bogiem 
miłosierdzia i zbawienia, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu 
Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
 Po modlitwie namaszcza się ochrzczonego świętym mironem, czyniąc znaki krzyŜa na czole, 
na oczach, na nozdrzach, ustach, obu uszach, piersiach, rękach i nogach, mówiąc: 

 Pieczęć daru Ducha Świętego. Amen. 
 Kapłan z ojcem chrzestnym i ochrzczonym obchodzi naokoło chrzcielnicę i śpiewa się trzy 
razy: 

 Którzy w Chrystusie ochrzczeni są, w Chrystusa przyobleczeni są. 
Alleluja. 

TakŜe prokimenon, ton 3: Pan oświeceniem moim i Zbawcą moim, kogóŜ mam się lękać? 
Stichos: Pan obrońcą Ŝycia mego, kogóŜ się przestraszę? 

Diakon: Oto mądrość! 
Lektor: Czytanie Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian (perykopa 91; 6, 

3-11) 

Diakon: Bądźmy uwaŜni! 
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 Lektor: Bracia, którzy w Chrystusie Jezusie zostaliśmy ochrzczeni, w 
śmierci Jego ochrzczeni jesteśmy. Zatem przez chrzest w śmierci zostaliśmy 
razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe Ŝycie, jak 
Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. JeŜeli bowiem przez śmierć, 
podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo 
będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To 
wiedzcie, Ŝe dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem 
z Nim ukrzyŜowany po to, byśmy juŜ więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto 
bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. OtóŜ, jeŜeli umarliśmy razem z 
Chrystusem, wierzymy, Ŝe z Nim równieŜ Ŝyć będziemy, wiedząc, Ŝe Chrystus 
powstawszy z martwych juŜ więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma juŜ 
władzy. Bo to, Ŝe umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a Ŝe Ŝyje, Ŝyje dla Boga. 
Tak i wy rozumiejcie, Ŝe umarliście dla grzechu, Ŝyjecie zaś dla Boga w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Kapłan: Pokój tobie. 
Diakon: Oto mądrość! Bądźmy uwaŜni! 
Lektor: Alleluja. 

Diakon: Oto mądrość! Stańmy prosto! Wysłuchajmy świętej Ewangelii! 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Chór: I duchowi twemu. 
Kapłan: Czytanie świętej Ewangelii według Mateusza (perykopa 116; 28, 16-20) 

Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 
Diakon: Bądźmy uwaŜni! 

 Kapłan: W owym czasie jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, tam 
gdzie polecił im Jezus. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak 
wątpili. I przystąpiwszy Jezus powiedział im: «Dana Mi jest wszelka władza na 
niebie i na ziemi. Idąc nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i 
Syna, i Świętego Ducha. Ucząc je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, do skończenia świata». Amen. 

Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 
Modlitwy obmycia: 

Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

 Kapłan: Ty, który dałeś słudze Twemu przez święty chrzest wybawienie z 
grzechów i Ŝywot odrodzenia, sam, Władco, Przyjacielu człowieka, racz, by 
światłość Twego oblicza nieustannie jaśniała w jego sercu, szyszak jego wiary 
zachowaj niezdobytym przez wrogów, szatę nieśmiertelności, w którą został 
przyodziany, zachowaj nieskalaną i czystą, strzegąc w nim przez łaskę Twoją 
nienaruszoną pieczęć duchową, i miłosierny bądź dla niego i dla nas według 
wielości dobrodziejstw Twoich. Albowiem błogosławione jest i pełne chwały 
czcigodne, i wspaniałe imię Twoje, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
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Kapłan: Pokój wszystkim. 
Chór: I duchowi twemu. 
Diakon: Głowy wasze skłońcie przed Panem. 
Chór: Przed Tobą, Panie. 

 Kapłan: Ten, który przyodziany został w Ciebie, Chrystusa i Boga naszego, 
wraz z nami przed Tobą skłonił swoją głowę. Zachowaj go jako rycerza 
niezwycięŜonego w walce z na próŜno napastującymi jego i nas mocami zła, i 
okaŜ nas wszystkich zwycięzcami godnymi Twojej niezniszczalnej korony. 
Albowiem przynaleŜy Tobie miłosierdzie i zbawienie, i Tobie chwałę oddajemy 
z Ojcem Twoim niemającym początku, i z Najświętszym i Dobrym, i 
śyciodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

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

 Zostałeś bierzmowany. Zostałeś uświęcony. Zostałeś obmyty imieniem 
Pana naszego Jezusa Chrystusa i Duchem Boga naszego. 
 Kapłan bierze gąbkę umoczoną w wodzie i ociera jego twarz, głowę, piersi, i pozostałe części 
ciała, mówiąc: 

 Zostałeś bierzmowany. Zostałeś uświęcony. Zostałeś obmyty w imię Ojca 
i Syna, i Świętego Ducha. Amen. 

Modlitwa postrzyŜenia włosów. 

Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

 Kapłan: Władco, Panie, BoŜe nasz, który obrazem Twoim uczciłeś 
człowieka, uformowawszy go z duszy rozumnej i ciała, aby ciało słuŜyło 
rozumnej duszy. Głowę jego umieściłeś najwyŜej, a w niej wiele zmysłów 
wzajemnie niewalczących ze sobą. Włosami pokryłeś jego głowę, aby nie 
szkodziły mu zmiany pogody, i wszystkie jego członki właściwie rozmieściłeś, 
aby wszystkimi dziękczynienie składał Tobie, wspaniałemu Artyście. Sam, 
Władco, który poprzez wybrane Twe naczynie, Apostoła Pawła, nakazałeś nam 
czynić wszystko na Twoją chwałę, pobłogosław sługę Twego N., który 
zapoczątkował dzisiaj strzyŜenie włosów swojej głowy, a wraz z nim 
pobłogosław jego ojca chrzestnego i pozwól im zawsze czerpać naukę z Twego 
Zakonu, i czynić to, co odpowiada Tobie. Albowiem jesteś Bogiem 
miłosiernym, Przyjacielem człowieka, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, 
i Świętemu Duchowi, 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, BoŜe nasz, który ze spełnienia kąpieli odrodzenia w Twojej 
łaskawości oświeciłeś wierzących w Ciebie, pobłogosław to dziecko, aby 
zstąpiło na jego głowę Twoje błogosławieństwo. Jak pobłogosławiłeś poprzez 
proroka Samuela króla Dawida, tak i pobłogosław głowę sługi Twego N., ręką 
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moją grzeszną, przychodząc do niego w Duchu Świętym. Niech osiągnie wiek 
sędziwy i siwizną starości odda Tobie chwałę, i ogląda dobra Jeruzalem przez 
wszystkie dni swego Ŝycia. Albowiem przynaleŜy Tobie wszelka chwała, cześć i 
pokłon, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan podstrzyga jego włosy w formie krzyŜa, mówiąc: 

 Podstrzygany jest sługa BoŜy N., w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. 
Chór: Amen. 
Diakon odmawia ektenię, wspominając w niej ojca chrzestnego i nowoochrzczonego: 

 Zmiłuj się nad nami, BoŜe, według wielkiego miłosierdzia Twego, 
prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. 
 Jeszcze módlmy się o miłosierdzie, Ŝycie, pokój, zdrowie, zbawienie i 
odpuszczenie grzechów sługi BoŜego, ojca chrzestnego N. 
 Jeszcze módlmy się za nowo bierzmowanego sługę BoŜego N. 
 Aby Pan zachował go w czystości wyznawania wiary, we wszelkiej 
poboŜności oraz wypełnianiu przykazań Chrystusa, przez wszystkie dni jego 
Ŝycia. 
 Kapłan: Albowiem jesteś Bogiem miłosiernym, Przyjacielem człowieka, i 
Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
 Kapłan: Chwała Tobie, Chryste BoŜe, Nadziejo nasza, chwała Tobie! 
 Chór: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. Panie, zmiłuj się (trzy razy). Pobłogosław. 

Kapłan wygłasza rozesłanie. 


