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KSIĘGA MODLITEWNA 
Z BOGIEM ŚWIĘTYM OKTOECHOS, 

ZAWIERAJĄCA W SOBIE ODPOWIEDNIO 
UPORZĄDKOWANE NABOśEŃSTWA NIEDZIELNE 

OŚMIU TONÓW Z SZEŚCIOMA DNIAMI. 
  

T O N  1  
  

W SOBOTĘ WIECZOREM NA MAŁYCH NIESZPORACH, 
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy cztery stichosy i śpiewamy trzy stichery zmartwychwstania, 
powtarzając pierwszą. Ton 1. 

Poemat świętego ojca naszego Jana z Damaszku. 
 Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w 
Panu. 

Wieczorne nasze modlitwy przyjmij święty Panie, i daj nam odpuszczenie 
grzechów, albowiem Ty jeden objawiłeś w świecie zmartwychwstanie. 

Otoczcie ludzie Syjon i obejmijcie go, oddajcie w nim chwałę Temu, 
który powstał z martwych. On bowiem jest Bogiem naszym, który wybawia nas 
z nieprawości naszych. 

Przyjdźcie ludzie, zaśpiewajmy i pokłońmy się Chrystusowi, sławiąc Jego 
powstanie z martwych, On bowiem jest Bogiem naszym, który wybawia świat z 
oszustwa wroga. 

Chwała, i teraz. Teotokion dogmatikon: 

Bracia, niech radują się stworzenia, niech weseli się rodzaj ludzki z 
tryumfu dziewictwa. Wezwała nas bowiem święta Bogurodzica, chwalebniejsza 
od Cherubinów, nieskalana skarbnica dziewictwa, duchowy raj Drugiego 
Adama, ochrona zjednoczenia dwóch natur, tryumf zbawczego pojednania, arka, 
w której Słowo Przedwieczne prawdziwie przyjęło ciało z Dziewicy, lekki obłok 
Tego, który noszony jest z ciałem. Dla Jej modlitw, Chryste BoŜe, zbaw dusze 
nasze. 

TakŜe: Pogodna Światłości. Prokimenon: Pan zakrólował, ze stichosami. Po: Pozwól, 
Panie, w wieczór ten, kapłan nie mówi ektenii, lecz śpiewamy apostychesy zmartwychwstania: 

Przez mękę Twoją, Chryste, zostaliśmy uwolnieni od cierpień, i przez 
Twoje zmartwychwstanie zostaliśmy wybawieni ze zniszczenia, Panie, chwała 
Tobie. 

I stichery ku czci Najświętszej Bogurodzicy. Prosomion: Niebieskich zastępów. 
Stichos: Wspomnę imię Twoje w kaŜdym pokoleniu i pokoleniu. 

 Dziewico, Matko, Oblubienico, Bogurodzico Mario, przesławna jesteś we 
wszystkich pokoleniach, orędowniczko świata, któraś zrodziła w ciele Syna 
Przedwiecznego Ojca, prawdziwie współistotnego z Duchem, do którego módl 
się, aby nas zbawił. 
 Stichos: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha Twego. 

 Czysta Dziewico, ogarnięci przez róŜne troski, Ciebie jedynie mamy jako 
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jedyną Orędowniczkę, śpiewamy przeto z dziękczynieniem: Wybaw nas, 
Najświętsza Oblubienico Boga, Ty bowiem jesteś ucieczką świata i ochroną 
naszego pokolenia. 
 Stichos: MoŜni narodu będą błagać przed obliczem Twoim. 

 Bogurodzico Dziewico, przez Twoje zrodzenie świat został odnowiony, 
zbawienie wiernych i nieustająca orędowniczko za poboŜnie modlącymi się do 
Ciebie, Przeczysta, nie przestawaj usilnie błagać za tymi wszystkimi, którzy 
śpiewają Tobie. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 Prorok nazwał Ciebie, Dziewico, obłokiem wiecznej światłości, z Ciebie 
bowiem jak deszcz na runo zstąpiło Słowo Ojca i z Ciebie zajaśniało, oświeciło 
świat i zniszczyło oszustwo, Chrystus, Bóg nasz. Módl się za nami do Niego 
usilnie, nie przestawaj, Najświętsza, prosimy Ciebie, którzy wyznajemy Ciebie 
jako prawdziwą Bogurodzicę. 
 TakŜe: Teraz pozwalasz odejść. Trisagion, po Ojcze nasz troparion zmartwychwstania. 
Chwała, i teraz. Teotokion. Mała ektenia i rozesłanie. 

 

� � � � � � � � � � 
  

W SOBOTĘ NA WIELKICH NIESZPORACH, 
po wstępnym psalmie zwykła recytacja Psałterza. Do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy dziesięć 
stichosów i śpiewamy trzy stichery zmartwychwstania Oktoechosu, trzy Anatoliosa i trzy z Menei. 
Jeśli świętujemy świętego z Menei, to: Chwała, z Menei, I teraz, teotokion pierwszego tonu. 

Stichery zmartwychwstania Oktoechosu, ton 1: 
Stichos: Wyprowadź z ciemnicy duszę moją, abym wysławiał imię Twoje. 

Wieczorne nasze modlitwy przyjmij święty Panie, i daj nam odpuszczenie 
grzechów, albowiem Ty jeden objawiłeś w świecie zmartwychwstanie. 
 Stichos: Sprawiedliwi oczekują mnie, aŜ Ty dasz mi odpłatę. 

Otoczcie ludzie Syjon i obejmijcie go, oddajcie w nim chwałę Temu, 
który powstał z martwych, On bowiem jest Bogiem naszym, który wybawia nas 
z nieprawości naszych. 
 Stichos: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, usłysz głos mój. 

Przyjdźcie ludzie, zaśpiewajmy i pokłońmy się Chrystusowi, sławiąc Jego 
powstanie z martwych, On bowiem jest Bogiem naszym, który wybawia świat z 
oszustwa wroga. 
 Stichos: Niech uszy Twoje będą uwaŜne na głos modlitwy mojej. 

Stichery Anatolionsa, ton 1: 

Radujcie się niebiosa, zatrąbcie fundamenty ziemi, zaśpiewajcie radośnie 
góry, oto bowiem Emanuel grzechy nasze przybił do krzyŜa i dając Ŝycie 
zniszczył śmierć, wskrzesiwszy Adama, jako Przyjaciel człowieka. 
 Stichos: JeŜeli będziesz pamiętać o nieprawościach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? Ale u 
Ciebie jest oczyszczenie. 

Temu, który dobrowolnie za nas został cieleśnie ukrzyŜowany, cierpiał, 
został pogrzebany i powstał z martwych, śpiewajmy mówiąc: Umocnij w 
ortodoksji Kościół Twój, Chryste, i obdarz pokojem Ŝycie nasze, jako Dobry i 
Przyjaciel człowieka. 
 Stichos: Dla imienia Twego cierpiałem Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, 
dusza moja ma nadzieję w Panu. 
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Stojąc przy Twoim grobie, gdzie złoŜono śycie, przynieśmy, niegodni, 
naszą chwałę niewypowiedzianej Twojej łaskawości, Chryste BoŜe nasz, 
albowiem Ty, bezgrzeszny, podjąłeś krzyŜ i śmierć, aby dać światu 
zmartwychwstanie, jako Przyjaciel człowieka. 
 Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w 
Panu. 

Słowo bez początku, współwieczne z Ojcem, niewypowiedzianie 
zajaśniało z dziewiczego łona, przyjęło dla nas dobrowolnie krzyŜ i śmierć, i 
zmartwychwstało w chwale, zaśpiewajmy Mu przeto, mówiąc: Panie, Dawco 
Ŝycia, chwała Tobie, Zbawco dusz naszych. 

Inne stichery ku czci Najświętszej Bogurodzicy, poemat Pawła z Amorium, śpiewany, gdy nie 
ma Menei lub na litii [Niech będzie wiadomym, Ŝe w księgach greckich nie ma tych sticher]. 

Stichery, ton 1. Prosomion: Niebieskich zastępów. 
Stichos: Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam wybawi 

Izraela ze wszystkich nieprawości jego. 
Bardziej święta niŜ wszystkie święte Moce, czcigodniejsza od wszystkich 

stworzeń, Matko Boga, Władczyni świata, Ty, która zrodziłaś Zbawiciela, przez 
Twoje modlitwy wybaw nas ze wszystkich grzechów, chorób i 
niebezpieczeństw. 

Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie. 

Bramo dobroci, nie pogardzaj moją pokorną duszą, z wiarą proszę Ciebie, 
Dziewico, lecz szybko ulituj się i wybaw ją z oceanu mych grzechów, odnów 
Twoją łaskę we mnie i oświeć mnie, Przeczysta Dziewico. 
 Stichos: Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska trwa na 
wieki. 

Władczyni, Ty Boga połączyłaś z ludźmi, Ty, jedyna, podniosłaś martwą 
naturę do BoŜej niezniszczalności, Ty wytoczyłaś zbawienie zrodzonym z 
ziemi, Ty, Bogurodzico, uwolnij nas z wszystkich cierpień. 

Chwała, z Menei. I teraz. Teotokion: 

Śpiewajmy Dziewicy Marii, chwale całego świata, owocowi ludzkości, 
która zrodziła Władcę, Bramie niebios, pieśni bezcielesnych duchów i 
umocnieniu wiernych, Ona bowiem objawiła niebo i świątynię Bóstwa; Ona 
zniszczyła barierę wrogości, zaprowadziła pokój i otworzyła królestwo, przez 
Nią mamy umocnienie wiary i Obrońcę, zrodzonego z Niej Pana. Czuwaj, 
przeto, czuwaj ludu BoŜy, On bowiem zwycięŜy wrogów jako Wszechmocny. 

Wejście. Pogodna Światłości. Po wejściu wyznaczony mnich kłania się przełoŜonemu i 
śpiewa prokimenon dnia: Pan zakrólował, w majestat jest obleczony. Stichos: Obleczony jest Pan, 
przepasany potęgą. Stichos: A świat, który umocnił, nie zachwieje się. Stichos: Domowi Twemu, 
Panie, przystoi świętość po wszystkie dni. 

TakŜe zwykła ektenia. Pozwól, Panie, w wieczór ten. Dopełnijmy wieczorną modlitwę 
naszą do Pana. Po ekfonesis śpiewamy sticherę isomelos świętego patrona monasteru. Litia ma 
miejsce w narteksie, podczas niej śpiewamy stichery Pawła z Amorium lub co nakaŜe przełoŜony. 

Po zwykłych modlitwach wchodzimy do świątyni, śpiewając sticherę, ton 1: 

Przez mękę Twoją, Chryste, zostaliśmy uwolnieni od cierpień, i przez 
Twoje zmartwychwstanie zostaliśmy wybawieni ze zniszczenia, Panie, chwała 
Tobie. 

Inne stichery, według alfabetu: 
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 Stichos: Pan zakrólował, w majestat jest obleczony. Obleczony jest Pan, przepasany 
potęgą. 

Niech się radują stworzenia, niech weselą się niebiosa, niechaj narody 
zaklaszczą z weselem w dłonie, bowiem Chrystus nasz Zbawiciel przybił 
grzechy nasze do krzyŜa i uśmierciwszy śmierć dał nam Ŝycie, wskrzesił ród 
upadłego Adama, jako Przyjaciel człowieka. 
 Stichos: A świat, który umocnił, nie zachwieje się. 

Niedościgniony Król niebios i ziemi dobrowolnie został ukrzyŜowany z 
przyjaźni do człowieka. Otchłań spotkawszy Go w swych głębinach napełniła 
się goryczą, a dusze sprawiedliwych przyjęły Go z radością, Adam zaś 
zmartwychwstał widząc w otchłani Ciebie, Stwórcę. O cudzie! JakŜe śmierci 
moŜe zakosztować Ŝycie wszystkich? Lecz On zechciał oświecić świat wołający 
i mówiący: Zmartwychwstały Panie, chwała Tobie. 
 Stichos: Domowi Twemu, Panie, przystoi świętość po wszystkie dni. 

Niewiasty z wonnościami niosąc mirrę z pośpiechem i płaczem 
przybiegły do Twego grobu i nie znalazłszy przeczystego ciała Twego, 
dowiedziały się od anioła o nowym i sławnym cudzie, i mówiły Apostołom: 
Zmartwychwstał Pan, dając światu wielkie miłosierdzie. 

Chwała, z Menei. Jeśli zaś nie, to: Chwała, i teraz, teotokion: 

Oto spełniło się proroctwo Izajasza, bowiem Dziewica porodziła i po 
porodzie Dziewicą pozostała, jak i przed zrodzeniem. Oto Bóg narodził się i 
odnowił naturę. O Bogurodzico, nie odrzucaj modlitwy Twych sług, zanoszone 
Tobie w Twojej świątyni, a skoro Miłosiernego nosiłaś na swych rękach, przeto 
zlituj się nad Twymi sługami i módl się o zbawienie dusz naszych. 

TakŜe: Teraz pozwalasz odejść. Trisagion, po: Ojcze nasz: 
Troparion zmartwychwstania, ton 1: 

Mimo kamienia opieczętowanego przez śydów i Ŝołnierzy strzegących 
przeczystego ciała Twego, zmartwychwstałeś, Zbawco, trzeciego dnia, dając 
światu Ŝycie. Przeto moce niebios wołają do Ciebie, Ŝycia Dawco: Chwała 
zmartwychwstaniu Twemu, Chryste, chwała królestwu Twojemu, chwała 
opatrzności Twojej, jedyny Przyjacielu człowieka. 
 Teotokion: Gdy Gabriel głosił Tobie, Dziewico, „Raduj się”, z jego głosem 
wcielił się w Ciebie, świętą arkę, Władca wszystkich, jak powiedział 
sprawiedliwy Dawid. Okazałaś się większą od nieba, nosiłaś bowiem swego 
Stwórcę. Chwała Temu, który wcielił się w Ciebie, chwała Temu, który narodził 
się z Ciebie, chwała Temu, który wyzwolił nas przez zrodzenie Twoje. 

Ten sam troparion śpiewamy na: Bóg i Pan. I dalszy ciąg naboŜeństwa. 
  

� � � � � � � � � � 
  

W SOBOTĘ NA POWIECZERZU, 
mówi kapłan: Błogosławiony Bóg nasz. I my: Amen. Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Królu Niebieski. Trisagion. Po: Ojcze nasz, Panie, zmiłuj się, dwanaście razy. Chwała, i teraz. 
Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu (trzy razy). Psalm 50: Zmiłuj się nade mną, 
BoŜe. Psalm 79: BoŜe, pospiesz mi ku pomocy. Psalm 142: Panie, usłysz modlitwę moją. 
Następnie: Chwała na wysokościach Bogu. Panie, byłeś nam ucieczką z pokolenia na pokolenie. 
Pozwól nam, Panie, w noc tę ustrzec się od grzechu. TakŜe: Wierzę w jednego Boga. 
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Następnie śpiewamy kanon ku czci Najświętszej Bogurodzicy. Ton 1. 
Pieśń 1 

Hirmos: Izrael został wybawiony z gorzkiej niewoli, nieprzebyte morze przebył jak suchy 
ląd, widząc wroga tonącego śpiewa pieśń łaskawcy Bogu, czyniącemu cuda wyciągniętą prawicą, 
albowiem się wysławił. 

Refren: Najświętsza Bogurodzico, wybaw nas. 

Ulękły się z bojaźnią zastępy anielskie wysławiając Ciebie, Królowo 
wszystkich, kaŜdy bowiem rozum śpiewa Tobie pochwały ze względu na Twoją 
łaskawość jako Matce Stworzyciela, gdyŜ rodząc Chrystusa przewyŜszyłaś 
wszelki porządek natury. 

Dręczony okropnymi pokusami i uciskany przez wrogów, z płaczem 
wzywam, nieszczęsny: Z wysoka wyciągnij mi szczodrą Twoją rękę, 
wybawiając mnie i pozwalając Ŝyć bez nieszczęść, dla Twoich modlitw. 

Chwała. Tajemne grzechy duszy ulecz lekarstwem miłosierdzia i wycisz 
Ŝądze ciała, Bogurodzico, odwróć włócznie i strzały wrogów, wbijając je mocno 
w ich serca. 

I teraz. Dawne pastwisko, zgubne dla ludzi, zniszczyło rodząc Twoje 
dziewicze łono, przeto całe stworzenie teraz raduje się, Przeczysta, albowiem 
zostało oŜywione i zgodnie opiewa Twego Syna i Boga. 

Pieśń 3 
Hirmos: Niech się śmiertelny człowiek nie chwali mądrością i bogactwem, ale wiarą w 

Pana, prawowiernie wzywając do Chrystusa Boga i zawsze śpiewając: Na opoce Twoich 
przykazań umocnij mnie, Władco. 

Wielki Jakub śpiąc niegdyś w drodze i widząc aniołów schodzących po 
drabinie na ziemię, Dziewico, zadziwił się i po obudzeniu jawnie przedstawił 
Ciebie jako bramę niebios. 

W czasie wstrzemięźliwości rzucony w pokusy, nieszczęsny, i dręczony 
burzami podniet, wołam: Biada mi! Ty, która zrodziłaś Boga i podniosłaś nasz 
róg, wybaw mnie Twoimi modlitwami. 

Chwała. Z niebios wyciągnąwszy mocną rękę, o Królu wszystkich, 
Chryste, głowy moich cielesnych i duchowych wrogów rzuć pod nogi tym, 
Jezusie mój, którzy wiernie głoszą Twoją Matkę Bogurodzicą. 

I teraz. Dawno temu Izajasz oczyściwszy się węglem Ducha z Twego łona, 
szczodrobliwa Dziewico, wzywał do Syna zrodzonego, którego w czasach 
ostatecznych bez męŜa zrodziłaś ze względu na mnie. 

Pieśń 4 
Hirmos: Dawno temu Habakuk usłyszał Twój cudowny głos, Chryste, i z lękiem wołał: 

Bóg przyjdzie od Boga i Święty z góry ocienionej czaszy, aby zbawić wybranych, chwała mocy 
Twojej, Panie. 

Ciebie, jako najpiękniejszą i najczystszą wśród niewiast, jako 
przychodzącą z pustyni i Dziecię Chrystusa niosącą na ręku, Matko BoŜa, 
przedstawiał wódz świata, wołając: Chwała mocy Twojej, Panie. 

Nakłoń do mnie Twego ucha, Łaskawa, i zobacz moje uciemięŜenie i 
pomnoŜenie nieszczęść, ku Tobie bowiem, Władczyni, kieruję oko duchowe i z 
płaczem klękając teraz modlę się, wołając: Przerwij wzburzenie ataków na 
mnie. 
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Chwała. Wiedząc, Ŝe jesteś murem niezwycięŜonym, przyciągnięty 
wstawiennictwem przybiegam teraz do Ciebie, Twój sługa, i strzały wraŜe 
uwaŜam za dziecinne i niedziałające, o Szczodra, przeto radując się wołam: 
Chwała, Matko BoŜa, Twemu zrodzeniu. 

I teraz. Moc NajwyŜszego ocieniła Ciebie, Dziewico, zstąpieniem BoŜego 
Ducha, i wtedy w nadprzyrodzony sposób Pan wszystkich ciało i duszę 
oŜywiwszy przyłączył do siebie, pozostając w tejŜe naturze. 

Pieśń 5 
Hirmos: Niech Twoja Światłość niezachodząca, Chryste, zajaśnieje sercom śpiewającym 

Tobie z wiarą, dając nam pokój przewyŜszający rozum, przeto z nocy niewiedzy idąc ku dniu 
Twojej Światłości, wysławiamy Ciebie, Przyjacielu człowieka. 

Niegdyś Daniel przewidział Ciebie jako BoŜą niesieczoną górę, 
Wysławiona, zawołał wyraźnie o kamieniu odsieczonym od Ciebie w zrodzeniu 
Boga, Chrystusa Zbawcy świata, którego teraz czcząc z wiarą, wysławiamy 
Ciebie, Oblubienico BoŜa. 

Upadając pod licznymi atakami, nieszczęsny, z bólem i płaczem serca 
modlę się, Twój sługa, i zuchwale wołam: Wybaw mnie z nieszczęść 
opanowujących moją pokorę, Bogurodzico, i napełnij mnie radością. 

Chwała. Wycisz okropną otchłań moich Ŝądz Twoją władczą modlitwą, 
Dobra, która bez bólów zrodziłaś Chrystusa, abym trwając w ciszy duszy przez 
pozostałe moje Ŝycie wysławiał Ciebie w pieśniach. 

I teraz. Powiedz, jak Boga nosisz na ręku? Jak karmisz Tego, który 
wszystko trzyma w ręce, o Dziewico błogosławiona? Ja jestem czystą takŜe po 
zrodzeniu – rzecze – rodząc Chrystusa Boga, odmieniając dług Adama i 
Pramatki. 

Pieśń 6 
Hirmos: Cały opanowany jestem przez niezmierzone Ŝądzę i jak wieloryb grzechów 

spadam, lecz wyprowadź mnie ze zniszczenia, BoŜe, jak dawno temu Jonasza, i daj mi 
nieustraszoną wiarę, abym ze słowem chwały i zbawionym duchem złoŜył Tobie ofiarę. 

Nie odstępując od pobytu w łonie Ojca, w łonie Matki Syn Przedwieczny 
w czasach ostatecznych, przed wiekami będący z Ojcem, przyszedł z łona 
Dziewicy, wszystko wprowadzając do Ŝycia wiecznego z niewypowiedzianej 
łaskawości. 

Związany wrogimi łańcuchami złości, do wrzeciądzów otchłani jestem 
zrzucony, biada mi, ale przyjdź, zjaw się z niebios, czysta BoŜa Dziewico, 
podnosząca mnie Twoimi modlitwami, Twego sługę, i podaj pomocną dłoń 
opiewającemu Twoje BoŜe zrodzenie. 

Chwała. Wpadłem w jamę zguby, nieszczęsny, i liczne zwierzęta obstąpiły 
mnie, lecz Twoimi modlitwami, Władczyni, odwróć kamienie i zachowaj 
Twego sługę niedotkniętego szkodą, nosiłaś bowiem w swoim łonie Chrystusa, 
który jest kamieniem węgielnym. 

I teraz. Dawno temu chór proroków ogłosił, Dziewico, obrazy Twego 
zrodzenia, nazywając Ciebie świetlistym obłokiem, świecznikiem, naczyniem 
manny, ołtarzem, rosą niebieską, chlebem, manną, bramą, tronem, pałacem, 
Ŝyciem i rajem, jako rodzącą Chrystusa. 
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TakŜe: Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz. 
Katyzma poetycka, ton 1: 

Wszyscy znamy Ciebie jako Matkę BoŜą, prawdziwą Dziewicę takŜe po 
zrodzeniu, z miłością przybiegając do Twojej łaskawości, Ciebie bowiem mamy 
jako Orędowniczkę, grzeszni, i Ciebie zdobyliśmy jako wybawienie w 
pokusach, jedyną Nieskalaną. 

Pieśń 7 
Hirmos: Dzieci przeszły niegdyś przez ognisty piec nie do zniesienia jak przez pałac, 

walcząc o poboŜność okazały się świętymi i zgodnie śpiewając pieśń wołali: Ojców BoŜe, 
błogosławiony jesteś. 

Przedwieczny przechodząc przez Twoją bramę nie do przebycia, Królowo 
wszystkich, czyste i nienaruszone zachował Twoje znamiona, Czysta, takŜe po 
zrodzeniu, przeto wołamy: Ojców naszych BoŜe, błogosławiony jesteś. 

Wrzucony jestem w piec siedmiokrotnie palący płomieniami, przez 
zgubne dla duszy nieszczęścia, lecz sama ześlij mi rosę, łaskawa Władczyni, 
Twoimi modlitwami, abym wołał: Błogosławiony Bóg ojców naszych. 

Chwała. Zestarzały przez Ŝądze, niesłabnące ataki i bóle, doszedłszy do 
zachodu mego Ŝycia nie mam wspólnoty z cnotami, poŜerany jestem przez 
lenistwo, wołam do Ciebie, Władczyni: Pocieszycielko ludzi, zmiłuj się nade 
mną. 

I teraz. Trójcy w jedności prawowiernie słuŜąc, Ciebie Matko Dziewico 
czysta głosząc rodzącą w ciele Boga, ludzie BoŜy śpiewajcie: Ojców naszych 
BoŜe, błogosławiony jesteś. 

Pieśń 8 
Hirmos: Pokazując obraz nadprzyrodzonego cudu dawno temu ognisty piec zrosiła rosa, 

ogień nie spalił bowiem młodych dzieci, okazując bez nasienia zrodzenie Chrystusa z Dziewicy, 
przeto śpiewając wołamy: Niech całe stworzenie błogosławi Pana i wywyŜsza na wszystkie wieki. 

Słowo najprawdziwsze kapłana przedstawiło Twoje zrodzenie, Dziewico, 
zaiste bowiem zrodziłaś Słowo BoŜe i nie otworzył Twego łona, Dziewico, 
przez które przeszedł, przeto radując się opiewamy Ciebie zgodnie jako 
Bogurodzicę, i wywyŜszamy, Czysta, na wszystkie wieki. 

Ciernie niegodnie wyrosłe w mojej duszy, spal BoŜym ogniem, 
Przeczysta, i Twoimi modlitwami skieruj mnie ku cnotom, abym przynosił 
owoce Chrystusowi, z Ciebie bowiem na zawsze wyrósł Ŝywy kwiat, który 
upiększa całe stworzenie, przeto Ciebie, czystą Bogurodzicę, czcimy na 
wszystkie wieki. 

Chwała. Uleczenie okropnych cierpień bezboleśnie daj mi szybko, 
Bogurodzico, wpadłem bowiem w bóle i nieszczęścia, przyzywam Twoją 
szybką pomoc, nieszczęsny, płacząc, przeto pospiesz wyrwać mnie, Przeczysta, 
i wybaw z wszelkiej męki, abym błogosławiąc opiewał Twoje zrodzenie. 

I teraz. Dawno temu przedstawiała Ciebie zakwitła laska Aarona, 
Dziewico, Ty bowiem jedyna zrodziłaś zakwitnięciem bez męŜa, przyjąwszy do 
łona niebiański deszcz, przeto weseląc się Tobie, Bogurodzico, zgodnie wszyscy 
śpiewamy i wywyŜszamy na wszystkie wieki. 

Pieśń 9 
Hirmos: Niewypowiedziana tajemnica Dziewicy, okazała się bowiem niebem, tronem 
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cherubinów i świetlistym pałacem Chrystusa Boga Wszechmogącego, przeto poboŜnie 
uwielbiamy Ją jako Bogurodzicę. 

Przesławna jest tajemnica Dziewicy, bowiem Tego, którego nie mogą 
ogarnąć wyŜsze moce niebios, zmieściłaś w łonie. Przeto zgromadziwszy się 
czcimy Ją i z wiarą weseląc się uwielbiamy. 

Widząc Ciebie jedyną jako wyŜszą od niebios BoŜą zorzę, Przeczysta, 
tron cherubinów, pałac i święte łoŜe, wysławiając Ciebie, uwielbiamy Chrystusa 
Boga, którego zrodziłaś z czystego łona. 

Chwała. Wokół mnie wiele utrapień, atakują mnie teraz złe i okropne 
grzechy oraz choroby, rzuciły mnie do jamy. Przeto modlę się do Ciebie w 
goryczy mojej duszy, Najświętsza Bogurodzico, znajdź mi wybawienie. 

I teraz. Daj pokój światu, Chryste, dla modlitw czcigodnej Dziewicy 
BoŜej, zrzucając wraŜą moc i otaczając nas niewypowiedzianą ciszą zachowaj 
na wieki. 

TakŜe: Zaprawdę godnym to jest. Trisagion. Po: Ojcze nasz kontakion według tonu. Panie, 
zmiłuj się, czterdzieści razy. I modlitwa: Chryste BoŜe, który w kaŜdym czasie i w kaŜdej godzinie. 
Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz. Czcigodniejszą od cherubinów. W imię Pańskie 
pobłogosław, ojcze! TakŜe modlitwa: Nieskalana, czysta, dziewicza, i dalej jak zwykle oraz prośby. 

 

� � � � � � � � � � 
  

W NIEDZIELĘ RANO, POCZĄTEK MESONIKTIKONU. 
 Kapłan: Błogosławiony Bóg nasz. I my mówimy: Amen. Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała 
Tobie. Królu Niebieski. Trisagion. Najświętsza Trójco. Ojcze nasz. Kapłan: Albowiem Twoje jest 
królestwo. Panie, zmiłuj się, dwanaście razy. Chwała, i teraz. Przyjdźcie, pokłońmy się, trzy razy. 
Psalm 50: Zmiłuj się nade mną, BoŜe. 

TakŜe Kanon ku czci Świętej i śyciodajnej Trójcy, 
mający akrostych: Jedną opiewam Ciebie trójsłoneczną istotę. 

Poemat Mitrofana. 
Pieśń 1 

Hirmos: Twoja zwycięska prawica wspaniale wysławiła się w mocy, ona bowiem, o 
Nieśmiertelny, jako wszechmocna starła przeciwników i otworzyła Izraelitom nową drogę na 
głębokości morza. 

Refren: Najświętsza Trójco, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Jedną trójhipostatyczną zasadę nieustannie sławią serafini, niemającą 
początku, zawsze będącą, Stwórcę wszystkich, nieosiągalną, którą wszelki język 
z wiarą opiewa w pieśniach. 

OkaŜ ludziom Twoje jedyne trójjaśniejące Bóstwo, który dawno temu 
stworzyłeś człowieka, uczyniłeś go na swój obraz, dając mu jako Przyjaciel 
człowieka rozum, słowo i ducha. 

Chwała. Z wysoka pokazując jedyną władzę w Trzech BoŜych 
Hipostazach, powiedziałeś Ojcze do równego Tobie Syna i Ducha: Niech 
przyjdą i zgromadzą się, połączymy ich narody. 

I teraz. Teotokion: Rozum bowiem jest niezrodzony, jak Ojca obrazowo 
przepowiedzieli mądrzy, Słowo zaś współniemające początku, tej samej natury 
Syn i Duch Święty, który w Dziewicy sprawił wcielenie Słowa. 

Pieśń 3 
Hirmos: Ty jeden znasz ludzkiej natury słabość i we współczuciu w nią się przybrałeś, 
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przepasz mnie mocą z wysoka, abym zaśpiewał Tobie, Święty: Duchowa świątynio 
niewypowiedzianej Twojej chwały, Przyjacielu człowieka. 

Ty dawno temu jawnie objawiłeś się Abrahamowi jako trójhipostatyczny, 
jedyny naturą Bóstwa, najprawdziwszą teologię obrazowo okazałeś i z wiarą 
śpiewamy Tobie, jednej zasadzie Boga trójsłonecznego. 

Z Ciebie zrodzona, niezniszczalny Ojcze, zajaśniała Światłość ze 
Światłości, Syn niezmienny i BoŜy Duch, Światłość wyszła, jedynemu Bóstwu 
trójhipostatycznej Światłości z wiarą kłaniamy się i sławimy. 

Chwała. Jedyna nadprzyrodzona Trójca w niewypowiedziany sposób 
przewyŜszająca rozum, sławiona przez rozumne istoty, trójświętymi głosami 
bezustannie śpiewającymi chwałę, które zgodnie wysławiają wraz z nami 
trójhipostatycznego Pana. 

I teraz. Teotokion: Z Ciebie w czasie bez nasienia przyszedł przekraczający 
czas, Niewidzialny upodobnił się do nas, nauczywszy nas o jednej naturze i 
panowaniu Ojca, Syna i Ducha, przeto sławimy Ciebie, Bogurodzico. 

Panie, zmiłuj się, trzy razy. 
Katyzma poetycka, ton 1: 

Prosomion: śołnierze strzegący Twego grobu. 

Ojcu i Synowi pokłońmy się wszyscy, i Duchowi Prawemu, równej czci, 
chwała Trójcy niestworzonej i nadboskiej mocy, którą sławią zastępy 
bezcielesnych, Ją to dzisiaj takŜe ludzie z bojaźnią wiernie wysławiają. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Skieruj nas na drogę pokuty, schodzących ciągle na 
bezdroŜa złości i gniewających łaskawego Pana, nieznająca małŜeństwa 
błogosławiona Mario, ucieczko zrozpaczonych ludzi, mieszkanie Boga. 

Pieśń 4 
Hirmos: Jako górę przez BoŜą łaskę ocienioną ujrzał Ciebie Habakuk proroczymi 

oczyma i ogłosił, Ŝe z Ciebie wyjdzie Święty Izraela, na nasze zbawienie i odnowienie. 
 Zajaśniej mi, Najświętsza Trójco trójsłoneczna, jaśnieniami Twoimi, 

działającymi z woli BoŜej, w oczach serca objawia się dobroć przewyŜszająca 
rozum Najświętszej Trójcy, pełnego światłości i słodkiego zjednoczenia. 

Najpierw niebiosa umocniłeś, Panie, i całą ich moc słowem Twoim 
sprawczym i Ducha ustami współistotnymi, z nimi panujesz nad wszystkim w 
trójjaśniejącej jednej zasadzie Bóstwa. 

Chwała. PoniewaŜ stworzyłaś mnie na Twój obraz i na podobieństwo, 
Najświętsza i wszystko czyniąca Trójco, niepoplątana jedności, daj rozum i 
oświeć mnie, abym czynił Twoją świętą wolę, łaskawą w mocy i doskonałą. 

I teraz. Teotokion: Zrodziłaś Jednego z Trójcy, Przeczysta, Boga 
NajwyŜszego Syna, który ze względu na nas wcielił się w Ciebie, oświecając 
zrodzonych z ziemi trójsłonecznego Boga niezachodzącą Światłością i 
jaśnieniem. 

Pieśń 5 
Hirmos: O Chryste, który przez jasność swego przyjścia oświeciłeś swym krzyŜem krańce 

świata, oświeć światłością Twojej Boskiej wiedzy serca tych, którzy śpiewają Tobie według 
prawosławnej wiary. 

Ty, który najpierw zechciałeś oświecić świat anielski bezpośrednio 
nieprzystępną Twoją dobrocią, Twoją Światłością oświeć, Trójco jedyna i 
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panująca, takŜe tych, którzy prawowiernie Tobie śpiewają. 
Teraz jedną trójsłoneczną naturę Najświętszej Trójcy opiewają ci, których 

stworzyłaś z łaskawości, prosząc o wybawienie z grzechów, pokus, utrapień i 
bólów. 

Chwała. Sławimy z wiarą Ojca, Syna i Ducha Świętego, jedną naturę i 
Bóstwo, dzielone i niepodzielne, jedynego Boga stworzeń niewidzialnych i 
widzialnych. 

I teraz. Teotokion: Wszystkie dawno temu spisane mowy proroków, 
Przeczysta, głosiły Twoje zrodzenie niewypowiedziane i nie do opisania, które 
poznaliśmy, tajemnicę jednego i trójsłonecznego Bóstwa. 

Pieśń 6 
Hirmos: Otoczyła nas głębia otchłani, nie ma nas kto wyzwolić, policzono nas jak owce na 

rzeź prowadzone, zbaw lud Twój, BoŜe nasz, Ty bowiem jesteś mocą słabych i uleczeniem. 
Trójca nadprzyrodzona jako mająca jednakową moc, w toŜsamości 

pragnienia, jest jednością prostą i niepodzielną, Ty bowiem zachowaj nas Twoją 
mocą (dwa razy). 

Chwała. Ty wszystkie wieki z niebytu stworzyłaś swoim pragnieniem jako 
Dobra, niedościgniona Trójco, takŜe człowieka stworzyłaś, i teraz wybaw mnie 
z wszelkich utrapień 

I teraz. Teotokion: Byłaś domem niezachodzącego Słońca, które stworzyło i 
ustawiło wszystkie światła nieba, Wszechmocnego Przeczysta Dziewico 
Oblubienico BoŜa, wybaw mnie dzisiaj z omroczenia Ŝądz. 

Panie, zmiłuj się, trzy razy. 
Katyzma poetycka, ton 1: 

Prosomion: śołnierze strzegący Twego grobu. 

Trójcy Świętej i niepodzielnej naturze w Trzech Osobach dzielonej i 
niepodzielnej, trwającej nierozdzielnie w istocie Bóstwa, pokłońmy się, ludzie, z 
bojaźnią i sławmy najłaskawszego Boga jako Stwórcę i Władcę. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Ulecz moją nieszczęsną duszę, Czysta, i ulituj się, 
w głębię duszy wpełzło bowiem mnóstwo grzechów, Najczystsza, przeto w 
straszny czas śmierci wyrwij mnie oskarŜającym demonom i z wszelkiej męki. 

Pieśń 7 
Hirmos: Ciebie, Matkę Boga, wierni rozpoznajemy z wiarą, jako duchowy ognisty piec, 

jak WywyŜszany zbawił Trzech Młodzieńców, tak odnowił świat w Twym łonie, Wszechmocny, 
Bóg ojców naszych, bowiem chwalebnie się wysławił. 

Słowo BoŜe, współistotne jaśnienie wszechmogącego Boga, jak obiecałeś, 
uczyń łaskawe wesele jako miłosierny, z Ojcem Twoim i Duchem i uczyń mnie 
strasznym dla biesów i Ŝądz (dwa razy). 

Chwała. Aby pokazać nam głębię Twego miłosierdzia, Władco, Syna 
Twego posłałeś do naszej pokory, aby znowu odtworzył pierwszą światłość, lecz 
i teraz poucz mnie BoŜym Duchem. 

I teraz. Teotokion: Ten, który jest noszony na tronie cherubinów, Król 
wszystkich, w Twoim łonie dziewiczym zamieszkał, Przeczysta, wybawiając 
wszystkich ze zniszczenia jako Przyjaciel człowieka, lecz i teraz zachowaj mnie 
Twymi modlitwami. 
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Pieśń 8 
Hirmos: Pokazując obraz nadprzyrodzonego cudu dawno temu ognisty piec zrosiła rosa, 

ogień nie spalił bowiem młodych dzieci, okazując bez nasienia zrodzenie Chrystusa z Dziewicy, 
przeto śpiewając wołamy: Niech całe stworzenie błogosławi Pana i wywyŜsza na wszystkie wieki. 

Łaskawym poleceniem niebiosa rozpostarłeś jako skórę, Panie 
wszystkich, trójhipostatyczny i wszechwładny, takŜe i ziemi nakazałeś głębię 
Twoją wszechmocną dłonią, przeto i sługi Twoje umocnij miłością i Twoją 
wiarą, Przyjacielu człowieka, abyśmy Ciebie sławili na wieki (dwa razy). 

Chwała. Oświeć BoŜą Światłością śpiewających Tobie, trójsłoneczna 
Światłości Osób, jedna zaś naturą, aby patrzeli zawsze na Twoje promienie 
Światłości, którymi nasycę się Twoją słodką i obfitą chwałą oraz będę Ciebie 
wiernie wywyŜszał na wieki. 

I teraz. Teotokion: Syn Twój, Przeczysta Bogurodzico, wzniósł na niebiosa 
ludzką naturę, którą przyjął bez zmiany, z ogromu łaskawości wybawiwszy z 
dawnego zniszczenia, przeto z dziękczynieniem wołamy do Niego: Niech całe 
stworzenie błogosławi Pana i wywyŜsza na wszystkie wieki. 

Pieśń 9 
Hirmos: Obraz Twego czystego zrodzenia pokazał Krzew gorejący i niespalający się, i 

teraz wygaś w nas piec gwałtownych pokus, prosimy, abyśmy Ciebie, Bogurodzico, nieustannie 
wywyŜszali. 

Zbaw, Zbawco stworzeń, Twoje zmysłowe i duchowe sługi z wrogiego 
ataku i uciemięŜenia, Najświętsza Trójco Jednoistotna i zachowaj Twoją 
owczarnię bezpieczną od podstępów (dwa razy). 

Chwała. Aby pokazać niezmierzoną głębię Twojej łaskawości, dałeś nam 
obietnice zbawcze dla Twoich sług, trójsłoneczny i jedyny BoŜe wszechmocny, 
które pozwól nam spełnić. 

I teraz. Teotokion: Wejrzyj na nasze modlitwy, Ty w trzech Hipostazach 
jeden będący BoŜe, w którego prawdziwie wierzymy, i daj Twoim sługom 
pocieszenie, dla modlitw przeczystej i wysławianej Bogurodzicy. 

Następnie przyśpiewy Grzegorza Synaity, mówione na kanonach ku czci Trójcy we wszystkie 
niedziele: Zaprawdę godne to jest, podane pod koniec tej księgi. I dalszy ciąg mesonitikonu wraz z 
rozesłaniem. 
  

� � � � � � � � � � 
  

NA JUTRZNI PO SZEŚCIU PSALMACH. 
 Bóg i Pan, według tonu 1, i mówimy troparion zmartwychwstania, dwa razy, i teotokion jeden 
raz, podane na wielkich nieszporach. TakŜe zwykła recytacja Psałterza. 

Po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie zmartwychwstania, ton 1: 

śołnierze strzegący Twego grobu, Zbawco, stali się jakby martwi od 
jasności anioła, który zjawił się głosząc niewiastom zmartwychwstanie. 
Sławimy Ciebie, zwycięzcę zniszczenia, przypadamy do Ciebie, powstałego z 
grobu, jedynego Boga naszego. 
 Stichos: Powstań, Panie, BoŜe mój, niech wzniesie się ręka Twoja, nie zapominaj na 
zawsze o ubogich Twoich. 

O Łaskawco, dobrowolnie przygwoŜdŜony do krzyŜa, zostałeś złoŜony w 
grobie jako martwy, Dawco Ŝycia, i przez swoją śmierć zniszczyłeś władzę 
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śmierci, Wszechmocny. ZadrŜeli przed Tobą straŜnicy bram otchłani i od 
wieków umarli zostali z Tobą podniesieni, jedyny Przyjacielu człowieka. 
 Chwała, i teraz. Teotokion: Wiemy, Ŝe Ty jesteś Matką Boga, prawdziwą 
Dziewicę takŜe po Twym zrodzeniu. Z miłością przybiegamy do Twej 
łaskawości, w Tobie bowiem, grzeszni, mamy Orędowniczkę, Ty jesteś dla nas 
w pokusach zbawieniem, jedyna Najczystsza. 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 1: 
Prosomion: Mimo kamienia opieczętowanego. 

Niewiasty o poranku przyszły do grobu i ujrzały anioła, który im się 
objawił i przeraziły się. śycie zajaśniało w grobie, cud je zadziwił, przeto poszły 
i głosiły uczniom zmartwychwstanie. Chrystus jako jedyny silny i potęŜny 
zniewolił otchłań i podniósł wszystkich podległych zniszczeniu, krzyŜem swym 
zniszczywszy lęk przed potępieniem. 
 Stichos: Wysławiać będę Ciebie, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cuda 
Twoje. 

Na krzyŜu zostałeś przygwoŜdŜony, śycie wszystkich, i zaliczony między 
umarłych, Nieśmiertelny Panie. Zmartwychwstałeś, Zbawco, trzeciego dnia, 
Adama podniosłeś ze zniszczenia, przeto moce niebios wołają do Ciebie, 
Chryste, Dawco Ŝycia, chwała Twemu zmartwychwstaniu, chwała Twemu 
uniŜeniu, jedyny Przyjacielu człowieka. 
 Chwała, i teraz. Teotokion: Mario, godne mieszkanie Władcy, podnieś nas, 
którzy wpadliśmy w przepaść strasznej rozpaczy, grzechów i trosk. Ty bowiem 
jesteś zbawieniem i pomocą grzeszników, mocnym orędownictwem, i zbawiasz 
sługi Twoje. 

TakŜe: Błogosławieni nieskalani w drodze. Następnie tropariony: Anielski sobór zadziwił 
się, widząc Ciebie pośród umarłych, podane na końcu tej księgi. TakŜe mała ektenia. 

Hypakoe, ton 1: 

Pokuta łotra zdobyła raj, płacz zaś niewiast z wonnościami radość ogłosił, 
albowiem zmartwychwstałeś, Chryste BoŜe, dając światu wielkie miłosierdzie. 

Anabatmi. Antyfona 1: 

 Gdy cierpię wołam do Pana, usłysz moje boleści. 
Mieszkańcy pustyni nieustannie pragną Boga, gdyŜ daleko są od marności 

świata. 
Chwała, i teraz. Świętemu Duchowi cześć i chwała, jak Ojcu wraz z Synem 

przynaleŜy, śpiewamy przeto jedynej władzy Trójcy. 
Antyfona 2: 

 Wzniosłeś mnie na góry przykazań Twych, oświeć mnie, BoŜe, łaskami, 
abym śpiewał Tobie. 

Weź mnie w Twoją prawicę, o Słowo, zachowaj mnie i ochraniaj, aby nie 
spalił mnie ogień grzechów. 

Chwała, i teraz. Przez Ducha Świętego odnawia się całe stworzenie i 
powraca do swego pierwotnego stanu, gdyŜ On jest w mocy równy Ojcu i 
Synowi. 

Antyfona 3: 

 Uradowałem się, kiedy mi powiedzieli: Pójdziemy do domu Pańskiego. 
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W domu Dawida bojaźń wielka, tam bowiem postawiono trony, tam sądzi 
się wszystkie plemiona i narody ziemi. 

Chwała, i teraz. Świętemu Duchowi cześć, pokłon, chwała i panowanie, jak 
przynosić naleŜy Ojcu i Synowi, Trójca jest bowiem jednej natury, lecz Trzy są 
osoby. 

Prokimenon, ton 1: Teraz powstanę, mówi Pan, dam zbawienie i śmiało będę w nim 
poczynał. Stichos: Słowa Pańskie są słowami czystymi. Wszystko, co oddycha, niechaj chwali 
Pana. Kolejna Ewangelia jutrzni. 

Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy, pokłońmy się świętemu Panu 
Jezusowi, jedynemu bezgrzesznemu. KrzyŜowi Twemu kłaniamy się, Chryste, i 
święte zmartwychwstanie Twoje śpiewamy i sławimy. Ty bowiem jesteś 
Bogiem naszym, oprócz Ciebie innego nie znamy, imię Twoje wyznajemy. 
Przyjdźcie, wszyscy wierni, pokłońmy się świętemu zmartwychwstaniu 
Chrystusa: Oto bowiem przez krzyŜ nadeszła radość dla całego świata. Zawsze 
błogosławiąc Pana, śpiewamy Jego zmartwychwstanie, albowiem 
przecierpiawszy ukrzyŜowanie, śmiercią śmierć zniweczył. 

Psalm 50: Zmiłuj się nade mną, BoŜe. 
 Chwała. Dla modlitw Apostołów, o Miłosierny, oczyść liczne grzechy nasze. 
 I teraz. Dla modlitw Bogurodzicy, o Miłosierny, oczyść liczne grzechy nasze. 
 TakŜe, ton 6: Zmiłuj się nade mną, BoŜe, w wielkim miłosierdziu Twoim, w 
ogromie litości Twojej oczyść nieprawość moją. 

TakŜe stichera: Powstał Jezus z grobu, jak i przepowiedział, dał nam Ŝycie 
wieczne i wielkie miłosierdzie. 

Zbaw, BoŜe, lud Twój. I ekfonesis: Przez miłosierdzie, łaskę i przyjaźń do 
człowieka. 

Kanony: ku czci zmartwychwstania na cztery, ku czci krzyŜa i zmartwychwstania na trzy, ku 
czci Bogurodzicy na trzy i Menei na cztery. Jeśli świętujemy pamięć świętego, to na sześć, krzyŜa i 
zmartwychwstania na dwa i Bogurodzicy na dwa. 

Kanon ku czci Zmartwychwstania. Ton 1. 
Pieśń 1 

Hirmos: Twoja zwycięska prawica wspaniale wysławiła się w mocy, ona bowiem, o 
Nieśmiertelny, jako wszechmocna starła przeciwników i otworzyła Izraelitom nową drogę na 
głębokości morza. 
 Refren: Chwała, Panie, świętemu Twemu zmartwychwstaniu! 

Troparion: Na początku Twe ręce przeczyste z prochu Bosko mnie uczyniły 
i te ręce Ty rozpostarłeś na krzyŜu, wzywając z ziemi moje zniszczalne ciało, 
które wziąłeś z Dziewicy. 

Ze względu na mnie podjąłeś śmierć, który dałeś mi duszę przez BoŜe 
tchnienie, swoją duszę oddałeś śmierci, i odrzuciwszy wieczne więzy 
wskrzesiwszy mnie z sobą wysławiłeś mnie niezniszczalnością. 

Teotokion: Raduj się, źródło łask, raduj się, drabino i bramo niebios, raduj 
się, świeczniku, złota wazo, dziewicza góro, która zrodziłaś światu Chrystusa, 
Dawcę Ŝycia. 

Kanon ku czci krzyŜa i zmartwychwstania. 
Pieśń 1, ton ten sam. 

Hirmos: Chrystus się rodzi, sławcie! Chrystus z niebios, spotykajcie! Chrystus na ziemi, 
wysławiajcie! Śpiewaj Panu cała ziemio, z weselem zaśpiewajcie ludzie, bowiem się wysławił. 
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Chrystus przebóstwia mnie wcielając się, Chrystus podnosi mnie uniŜając 
siebie, Chrystus, Dawca Ŝycia, wyzwala mnie z cierpień, sam cierpiąc w 
ludzkiej naturze, przeto śpiewam hymn dziękczynny, bowiem się wysławił. 

Chrystus ukrzyŜowany mnie podnosi, Chrystus umierając wskrzesza mnie 
wraz z sobą, Chrystus daje mi Ŝycie, przeto z radością klaszcząc rękoma, 
śpiewam Zbawicielowi zwycięski hymn, bowiem się wysławił. 

Teotokion: Dziewico, Ty Boga poczęłaś, Chrystusa urodziłaś w dziewictwie, 
Syn Jednorodzony wcielił się w Ciebie, Przeczysta. Jedna Hipostaza 
Jednorodzonego w dwóch naturach poznawanego Syna, bowiem się wysławił. 

Kanon ku czci Najświętszej Bogurodzicy. 
Pieśń 1, ton ten sam. 

Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania. 

JakiŜ godny Ciebie hymn przyniesie Tobie nasza niemoc, jedynie hymn 
radości, którego nauczył nas Gabriel: Raduj się, Bogurodzico Dziewico i 
Oblubienico niezaślubiona. 

Zawsze dziewiczej Matce Króla mocy niebieskich z czystego serca 
zaśpiewajmy wierni w duchu: Raduj się, Bogurodzico Dziewico i Oblubienico 
niezaślubiona. 

O Najczystsza, niezmierzona i niezbadana jest tajemnica Twego 
zrodzenia. W wierze niezachwianej ofiarujemy Tobie te słowa: Raduj się, 
Bogurodzico Dziewico i Oblubienico niezaślubiona. 

Kanon z Menei. 
Katabasja: Otworzę me usta i napełnię się duchem, zaśpiewam mój poemat Matce Króla, 

świetliście zatryumfuję, i ciesząc się wyśpiewam wszystkie Twoje cuda. 
Pieśń 3 

Hirmos: Ty jeden znasz ludzkiej natury słabość i we współczuciu w nią się przybrałeś, 
przepasz mnie mocą z wysoka, abym zaśpiewał Tobie, Święty: Duchowa świątynio 
niewypowiedzianej Twojej chwały, Przyjacielu człowieka. 

O najlepszy Panie, ulitowałeś się nad upadłym i zechciałeś zstąpić aŜ do 
mnie, podniosłeś mnie przez ukrzyŜowanie, abym śpiewał Tobie, Święty: 
Duchowa świątynio niewypowiedzianej Twojej chwały, Przyjacielu człowieka. 

Chryste, Ty jesteś Ŝyciem hipostatycznym i w moje ciało zniszczalne 
przybrałeś się jako miłosierny Bóg, zstąpiwszy do prochu śmierci, Władco, 
zniszczyłeś władzę śmierci i martwy z martwych powstałeś trzeciego dnia, 
przybierając mnie w niezniszczalność. 

Teotokion: Dziewico, Ty przez Ducha Świętego poczęłaś Boga w łonie i 
pozostałaś nietkniętą po przejściu ognia pałającego, Ciebie MojŜesz, Dawca 
Zakonu, zapowiedział przez krzew gorejący, który przyjął ogień nie do 
zniesienia. 

Inny kanon. 
Hirmos: Przed wiekami z Ojca zrodzonemu niezniszczalnie Synowi i w czasach 

ostatecznych wcielonemu bez nasienia w Dziewicę Chrystusowi Bogu zawołajmy: Podnieś nasz 
róg, Święty jesteś, Panie. 

Chrystusowi Bogu, który na swoje ramiona wziął zbłąkaną owcę i przez 
drzewo przekreślił jej grzech, zaśpiewajmy: Ty, który podniosłeś nasz róg, 
Święty jesteś, Panie. 
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Wierni, słuŜmy Duchowi BoŜemu w całej prawdzie, bowiem On wywiódł 
z otchłani Wielkiego Pasterza, Chrystusa, i pod swą BoŜą władzą mądrze 
prowadzi narody przez Apostołów. 

Teotokion: Synowi, który zechciał wcielić się w Dziewicę bez nasienia i 
który przez swoją BoŜą moc zachował swą Matkę w dziewictwie, i czystości 
takŜe po narodzeniu, Bogu wszystkiego zaśpiewajmy: Święty jesteś, Panie. 

Inny kanon. 
Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania. 

Słusznie nazywamy Ciebie, Dziewico, lekkim obłokiem, zgodnie ze 
słowami Proroka: Pan zstąpił bowiem na Ciebie, aby zrzucić tryumfujące boŜki 
Egiptu, dzieła ludzkich rąk, i oświecić przez to tych, którzy Mu słuŜą. 

Ciebie chór Proroków słusznie nazywa zapieczętowanym źródłem, 
zamkniętą bramą, o najgodniejsza czci, jasno opisując nam znaki Twego 
dziewictwa, zachowanego po porodzie. 

Gabriel stał się godnym ujrzeć, na ile jest to moŜliwe, Inteligencję, która 
przekracza całą naturę i skierował do Ciebie słowo radości, Przeczysta 
Dziewico, jasno głosząc Twoje poczęcie Słowa i zwiastując Twoje 
niewypowiedziane zrodzenie. 

Kanon z Menei. 
Katabasja: Bogurodzico, Ŝywe i nieskalane źródło, umocnij tych, którzy Tobie śpiewają, i 

w Twej Boskiej sławie uczyń godnymi wieńców chwały. 
Pieśń 4 

Hirmos: Jako górę przez BoŜą łaskę ocienioną ujrzał Ciebie Habakuk proroczymi 
oczyma i ogłosił, Ŝe z Ciebie wyjdzie Święty Izraela, na nasze zbawienie i odnowienie. 

KtóŜ jest tym Zbawcą, który przybywa z Edomu, noszący wieniec 
cierniowy, ubrany w szatę skrwawioną, wiszący na drzewie, To jest Święty 
Izraela, na nasze zbawienie i odnowienie. 

Ludu niepokorny, zobacz i zawstydź się, bowiem Ten, którego podstępnie 
Ŝądałeś od Piłata, by jako złodzieja podnieść na krzyŜu, zniszczył moc śmierci i 
powstał z grobu jako Bóg. 

Teotokion: O Dziewico, wiemy, Ŝe jesteś drzewem Ŝycia, bowiem z Twego 
łona nie zajaśniał owoc ludzkiej śmierci, ale radość Ŝycia wiecznego, na 
zbawienie nas, śpiewających Tobie. 

Inny kanon. 
Hirmos: Laska z korzenia Jessego i kwiat, który z niej zajaśniałeś z Dziewicy, Chryste, z 

góry chwały ocienionej czaszy przyszedłeś wcieliwszy się z nieznającej męŜa, niematerialny 
BoŜe, chwała mocy Twojej, Panie. 

KtóŜ jest ten, który nadchodzi z Edomu, z winnicy Bosor, ubrany w szatę 
skrwawioną? On jest piękny, bo jest Bogiem i człowiekiem, nosi szatę czerwoną 
od krwi ciała. Wierni, zasiewajmy Mu: Chwała mocy Twojej, Panie. 

Chrystus okazał się Arcykapłanem przyszłych dóbr, zniszczył bowiem 
nasz grzech i przez swoją własną śmierć pokazał nam dziwną drogę do lepszej, i 
doskonalszej arki, wszedłszy jako nasz Poprzednik do świętego przybytku. 

Teotokion: O najchwalebniejsza, Ty wypłaciłaś dawną winę Ewy u Nowego 
Adama, który objawił się ze względu na nas, zjednoczywszy w sobie przez 
czyste poczęcie duchowe i rozumne ciało. Z Ciebie narodził się Chrystus Pan w 
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jednej Osobie i dwóch naturach. 
Inny kanon. 

Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania. 

Niebo, słuchaj o cudach, zwaŜ, ziemio, bowiem córka zniszczalnego 
Adama, upadłego i zrodzonego z ziemi, oddana jest swemu Bogu jako 
Rodzicielka Stwórcy, na nasze zbawienie i odnowienie. 

O najchwalebniejsza, opiewamy Twoją tajemnicę, wielką i przedziwną. 
Na Ciebie zstąpił Ten, który ukrył to przed mocami niebios, jak deszcz kapiący 
na runo, na zbawienie nas, śpiewających Tobie. 

Święta pośród świętych, najchwalebniejsza Matko Boga, Ty jesteś 
oczekiwaniem ludów i zbawieniem wiernych. Z Ciebie zajaśniał Zbawiciel, 
Dawca Ŝycia i Pan, do którego módl się, aby zbawił sługi Twoje. 

Kanon z Menei. 
Katabasja: Jezus NajwyŜszy Bóg, który zasiada w chwale na tronie Bóstwa, przybywa w 

lekkim obłoku, i swoją najczystszą dłonią zbawia tych, którzy śpiewają: Chryste, chwała mocy 
Twojej. 

Pieśń 5 
Hirmos: O Chryste, który przez jasność swego przyjścia oświeciłeś swym krzyŜem krańce 

świata, oświeć światłością Twojej Boskiej wiedzy serca tych, którzy śpiewają Tobie według 
prawosławnej wiary. 

śydzi zabili na drzewie krzyŜa Wielkiego Pasterza owiec, Pana, a On 
uwolnił z mocy śmierci wierne baranki pogrzebane w otchłani. 

Przez swój krzyŜ, o mój Zbawco, ogłosiłeś dobrą nowinę pokoju, 
zwiastowałeś uwolnienie jeńcom, o Chryste. Ty zawstydziłeś mającego władzę, 
okazawszy go nagim i złupionym, przez Twoje Boskie zmartwychwstanie. 

Teotokion: Nie pogardzaj, o najchwalebniejsza, modlitwami tych, którzy 
błagają z wiarą, lecz przyjmij je i przedstaw Twemu Synowi, jedynemu Bogu i 
Łaskawcy, Ty bowiem jesteś naszą Orędowniczką, Przeczysta Dziewico. 

Inny kanon. 
Hirmos: Będąc Bogiem świata, Ojciec łask Anioła Wielkiej Rady swojej posłał nam, 

dającego pokój i kierującego nas ku światłości poznania Boga, od nocy czuwając sławimy Ciebie, 
Przyjacielu człowieka. 

O bogactwo i głębio BoŜej mądrości! Pan zawstydził mędrców, wybawił 
nas z ich przebiegłości, dobrowolnie cierpiąc niemoce ciała przez swoją własną 
moc, Dawca Ŝycia, oŜywiwszy martwych wskrzesił ich. 

Bóg nasz dla nas połączył się z ludzkim ciałem, został ukrzyŜowany, 
umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał, ze swoim ciałem Chrystus wstępuje 
w jasność, do Ojca, skąd i przyszedł, i zbawia tych, którzy poboŜnie Mu słuŜą. 

Teotokion: O Dziewico przeczysta, święta świętych, Ty zrodziłaś świętego 
świętych, Chrystusa, który wszystkich oświeca, naszego Zbawcę. Przeto Ciebie, 
Królowo i Władczyni wszystkich, Matką Stwórcy stworzeń głosimy. 

Inny kanon. 
Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania. 

Widząc Ciebie weselą się moce niebios, a z nimi radują się zgromadzenia 
ludzi, gdyŜ są one zjednoczone przez Twoje zrodzenie. Słusznie więc sławimy 
Ciebie, Dziewico, Matko Boga. 
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Niech wszystkie ludzkie języki i myśli kierują się ku pochwale zaiste 
ozdoby rodu ludzkiego. Dziewica stoi sławiona przez tych, którzy z wiarą 
wyśpiewują Jej cuda. 

Sławna jest pieśń mędrców, pochwała Dziewicy, Matki Boga, bowiem 
stała się Ona świątynią chwały NajwyŜszego, przeto słusznie Ją sławimy. 

Kanon z Menei. 
Katabasja: Wszystko ulękło się Boskiej Twojej chwały, Oblubienico niezaślubiona, Ty 

bowiem nosiłaś w swym łonie Boga rządzącego wszystkimi rzeczami i zrodziłaś Przedwiecznego 
Syna, który pokój daje wszystkim Ciebie sławiącym. 

Pieśń 6 
Hirmos: Otoczyła nas głębia otchłani, nie ma nas kto wyzwolić, policzono nas jak owce na 

rzeź prowadzone, zbaw lud Twój, BoŜe nasz, Ty bowiem jesteś mocą słabych i uleczeniem. 
Przez grzech naszego pierwszego stworzonego, Panie, bardzo zostaliśmy 

zranieni, ale przez ranę, którą Ty za nas zostałeś zraniony, jesteśmy uleczeni, o 
Chryste, Ty bowiem jesteś mocą słabych i uleczeniem. 

Wyprowadziłeś nas z otchłani, Panie, zniszczywszy jadowite monstrum, i 
mocą swą zrzuciłeś Jego potęgę, Wszechmocny, Ty bowiem jesteś Ŝycie, 
światłość i zmartwychwstanie. 

Teotokion: O Dziewico przeczysta, w Tobie radują się praojcowie naszego 
rodu, przez Ciebie bowiem został im zwrócony Eden, utracony przez grzech, Ty 
bowiem jesteś czysta po narodzeniu, jak i przed nim. 

Inny kanon. 
Hirmos: Ze swego wnętrza wyrzucił Jonasza morski zwierz, którego pochłonął, w 

Dziewicy zaś zamieszkało Słowo, które przyjęło ciało, przeszło zachowując ją nienaruszoną, a 
nie ucierpiawszy zniszczenia Rodzicielkę zachowało niezniszczalną. 

Inteligencja niematerialna i niecierpiętliwa, Chrystus nasz Bóg, 
zjednoczył się z ludzką inteligencją, pośrednicząc między naturą BoŜą i 
ocięŜałym ciałem. Bez Ŝadnego zniesienia róŜnicy On całkowicie zjednoczył się 
ze mną, aby mnie, upadłemu, dać zbawienie przez ukrzyŜowanie. 

Upada Adam złowiony za piętę, pomylił się w swym zamiarze bycia 
Bogiem, ale zmartwychwstaje i przebóstwia się przez swój związek ze Słowem, 
przez mękę jest wyzwolony z męki, a wysławiony Pan zasiada na tronie jako 
Syn, wraz z Ojcem i Duchem Świętym. 

Teotokion: Nie opuszczając łona Przedwiecznego Ojca zamieszkał i przyjął 
ciało w łonie czystej Dziewicy i niemający matki wciela się bez ojca, Bóg 
rządzący sprawiedliwie, którego pochodzenie ród budzący bojaźń i 
niewypowiedziany. 

Inny kanon. 
Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania. 

Zastępy niebieskie stają w posłudze przy Twym zrodzeniu, o zawsze 
Dziewico, i słusznie są zadziwione Twym macierzyństwem bez nasienia, Ty 
bowiem jesteś czysta po narodzeniu, jak i przed nim. 

O Przeczysta, z Ciebie wzięło ciało Słowo, które przedtem było 
bezcielesne, które stworzyło świat ze swej woli i wyprowadziło zastępy 
bezcielesne swoją mocą z niebytu jako Wszechmocne. 

Zabity został wróg przez Ŝyciodajny Twój owoc, Łaski Pełna, i zdeptana 
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została otchłań, a my, skowani, zostaliśmy uwolnieni, przeto wołamy: Zniszcz 
męki mego serca! 

Kanon z Menei. 
Katabasja: Obchodząc z łaski Boga to Boskie i chwalebne święto Bogurodzicy, przyjdźcie, 

zaklaszczmy w dłonie, sławiąc z wiarą zrodzonego z Niej Boga. 
Kontakion: Powstałeś z grobu w chwale jako Bóg i świat podniosłeś ze sobą, 

rodzaj ludzki opiewa Ciebie jako Boga, śmierć zniknęła, Adam raduje się, 
Władco, Ewa teraz uwolniona z więzów weseląc się woła: Ty, Chryste, jesteś 
tym, który wszystkim daje zmartwychwstanie. 

Ikos: Śpiewajmy Wszechmocnemu Bogu, zmartwychwstałemu trzeciego 
dnia, który starł bramy otchłani i będących od wieków w grobach podniósł, 
ukazał się niewiastom niosącym wonności, im pierwszym mówiąc, jak zechciał: 
„Radujcie się!” i Apostołom głosi radość, jako jedyny Dawca Ŝycia. Przeto 
niewiasty z wiarą głoszą uczniom znaki zwycięstwa, otchłań jęczy, śmierć 
płacze, świat zaś weseli się i wszyscy radują się wraz z nim, Ty bowiem, 
Chryste, wszystkim dałeś zmartwychwstanie. 

Pieśń 7 
Hirmos: Ciebie, Matkę Boga, wierni rozpoznajemy z wiarą, jako duchowy ognisty piec, 

jak WywyŜszany zbawił Trzech Młodzieńców, tak odnowił świat w Twym łonie, Wszechmocny, 
Bóg ojców naszych, bowiem chwalebnie się wysławił. 

Ulękła się ziemia, ukryło się słońce, mrokiem otoczyło się światło, 
rozdarła się zasłona świątyni, kamienie rozpadły się, gdy Sprawiedliwy zawisnął 
na krzyŜu, Bóg ojców naszych, bowiem chwalebnie się wysławił. 

Ty byłeś jakby bez pomocy i umarły pośród umarłych, dobrowolnie za 
nas podniesiony, wszystko uwolniłeś władczą ręką i wskrzesiłeś ze sobą, Bóg 
ojców naszych, bowiem chwalebnie się wysławił. 

Teotokion: Raduj się, źródło wody zawsze Ŝywej, Raduj się, raju rozkoszy, 
Raduj się, murze obronny wiernych, Raduj się, Oblubienico niezaślubiona, 
Raduj się, radości całego świata, przez którą zajaśniał nam Bóg ojców naszych, 
bowiem chwalebnie się wysławił. 

Inny kanon. 
Hirmos: PoboŜnie wychowane dzieci odrzuciły bezboŜne polecenie i nie ulękły się kary 

ognia, lecz stojąc pośród płomieni śpiewały: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś. 
Dawno juŜ temu ziemia była przeklęta, sczerwieniona krwią Abla 

zabitego przez brata, ale skropiona przez BoŜy zdrój i Twoją Krew, otrzymała 
błogosławieństwo i radując się woła: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś! 

Niech płacze wrogi Bogu lud Ŝydowski, z powodu zabicia Chrystusa, a 
ludy niech się weselą, klaszczą w dłonie i wołając: Ojców BoŜe, błogosławiony 
jesteś! 

Oto zajaśniał niewiastom z wonnościami anioł i zawołał: Przyjdźcie i 
zobaczcie znaki zmartwychwstania Chrystusa, całun i grób, i zawołajcie: Ojców 
BoŜe, błogosławiony jesteś! 

Inny kanon. 
Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania. 

O Bogurodzico, Jakub proroczo zobaczył Ciebie jako drabinę, przez 
Ciebie bowiem WywyŜszany objawił się na ziemi i zamieszkał z ludźmi według 
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swojej woli, chwalebny ojców Bóg i wysławiony! 
Raduj się, Przeczysta, z Ciebie bowiem wyjdzie Pasterz, zaprawdę 

odziany w skórę Adama, w całe moje człowieczeństwo, według niezbadanego 
współczucia, chwalebny ojców Bóg i wysławiony! 

Ty zaprawdę jesteś Nowym Adamem, z czystej Twojej Krwi 
Przedwieczny Bóg stał się człowiekiem, którego teraz błagaj, aby mnie odnowił, 
zniszczonego, gdy wołam: Chwalebny ojców Bóg i wysławiony! 

Kanon z Menei. 
Katabasja: Nie zechcieli adorować stworzeń w miejsce Stwórcy, przyjaciele Boga, lecz 

męŜnie pokonawszy groźny ogień, śpiewali pełni radości: Chwalebny ojców BoŜe i Panie, 
błogosławiony jesteś! 

Pieśń 8 
Hirmos: W piecu dzieci izraelskie jak w tyglu bardziej błyszczały niŜ złoto cnotą 

poboŜności i głosiły: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go 
na wieki. 

Z Twojej woli stworzyłeś i przemieniłeś wszystko przez Twoją mękę, 
Słowo BoŜe, zmieniłeś ciemność śmierci w Ŝycie wieczne i Tobie nieustannie 
wszystkie dzieła Pańskie Panu śpiewamy, i wywyŜszamy na wszystkie wieki. 

O Chryste, który powstałeś z grobu trzeciego dnia, Ty zniszczyłeś 
zniszczenie i przekleństwo rozbiłeś, i zrujnowałeś bramy i fortece otchłani. 
Wszystkie dzieła bez przerwy Tobie śpiewają, Panie, i wywyŜszają na wszystkie 
wieki. 

Teotokion: Śpiewajmy Tej, która przez BoŜe oświecenie bez nasienia i 
ponad prawami natury zrodziła najdroŜszą perłę, Chrystusa, i mówimy: 
Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie na 
wszystkie wieki. 

Inny kanon. 
Hirmos: Pokazując obraz nadprzyrodzonego cudu dawno temu ognisty piec zrosiła rosa, 

ogień nie spalił bowiem młodych dzieci, okazując bez nasienia zrodzenie Chrystusa z Dziewicy, 
przeto śpiewając wołamy: Niech całe stworzenie błogosławi Pana i wywyŜsza na wszystkie wieki. 

Przyjdźcie, ludzie, pokłońmy się miejscu, na którym stały przeczyste nogi 
i na drzewie były rozciągnięte Boskie i oŜywiające dłonie Chrystusa, dla 
zbawienia wszystkich ludzi, otoczmy Ŝyciodajny grób i zaśpiewajmy: Niech 
wszelkie stworzenie błogosławi Pana i wywyŜsza na wszystkie wieki. 

OskarŜa nieprawych śydów niesłuszne oskarŜenie i zabicie Pana. On, 
którego policzyli z oszustami, powstał jako Wszechmocny, wyśmiawszy 
bezsensowne pieczęcie, przeto radując się zaśpiewajmy: Niech wszelkie 
stworzenie błogosławi Pana i wywyŜsza na wszystkie wieki. 

Triadikon: Serafini bezcieleśni głoszą trzykroć świętym jedynego Pana 
Boskiej chwały, z bojaźnią właściwą sługom Trójhipostatyczne sławią Bóstwo, 
a my z nimi poboŜnie zaśpiewamy: Niech wszelkie stworzenie błogosławi Pana 
i wywyŜsza na wszystkie wieki. 

Inny kanon. 
Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania. 

Wszyscy śpiewamy pełnej światła sali weselnej, z której Władca 
wszystkich, Chrystus, wyszedł jako Oblubieniec, i głosimy: Wszystkie dzieła 
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Pańskie, Panu śpiewajcie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 
Raduj się, chwalebny tronie Boga, Raduj się, murze obronny, przez który 

będącym w ciemnościach zajaśniała światłość Chrystusa, Ciebie 
błogosławiącym i śpiewającym: Wszystkie dzieła Pańskie, Panu śpiewajcie i 
wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 

Ty zrodziłaś Pana, przyczynę naszego zbawienia, błagaj Go, Dziewico 
chwalebna, za tymi, którzy gorliwie śpiewają: Wszystkie dzieła Pańskie, Panu 
śpiewajcie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 

Kanon z Menei. 
Chwalimy, błogosławimy i kłaniamy się Panu, śpiewając i wywyŜszając Go na wszystkie wieki. 

Katabasja: PoboŜne dzieci w ognistym piecu zostały zbawione przez zrodzenie 
Bogurodzicy, wtedy zwiastowane przez obraz, a teraz spełnione. Ono to podnosi wszystkich 
śpiewających: Wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie Panu i wywyŜszajcie Go na wieki. 

TakŜe śpiewamy Pieśń Bogurodzicy: Uwielbia dusza moja Pana, ze stichosem: 
Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od Serafinów, któraś bez 
zmiany Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, wysławiamy. 

Pieśń 9 
Hirmos: Obraz Twego czystego zrodzenia pokazał Krzew gorejący i niespalający się, i 

teraz wygaś w nas piec gwałtownych pokus, prosimy, abyśmy Ciebie, Bogurodzico, nieustannie 
wywyŜszali. 

JakŜe bezboŜni i niepokorni ludzie dokonawszy zło usprawiedliwią się z 
hardego i nieczystego czynu? Na drzewie osądzili bowiem sprawiedliwego Pana 
Chwały, którego godnie wywyŜszamy. 

Zbawco, Baranku nieskalany, który wziąłeś grzechy świata, sławimy 
Ciebie, zmartwychwstałego trzeciego dnia Pana Chwały, którego godnie 
wywyŜszamy z Ojcem i BoŜym Twoim Duchem. 

Teotokion: Zbaw lud Twój, który nabyłeś najdroŜszą Krwią Twoją, daj 
prawowiernym moc przeciwko wrogom, i Kościołom Twym daj pokój, 
Przyjacielu człowieka, dla modlitw Bogurodzicy. 

Inny kanon. 
Hirmos: Niewypowiedziana tajemnica Dziewicy, okazała się bowiem niebem, tronem 

cherubinów i świetlistym pałacem Chrystusa Boga Wszechmogącego, przeto poboŜnie 
uwielbiamy Ją jako Bogurodzicę. 

Twój krzyŜ wysławił się, Panie, niewypowiedzianą mocą Twoją, w Tobie 
bowiem niemoc okazała się potęŜniejsza od mocy i przez nią moŜni zostali 
zrzuceni na ziemię, a ubodzy podniesieni na niebo. 

Nasza nieszczęsna śmierć została uśmiercona przez Twoje powstanie z 
martwych, gdy Ty objawiłeś się będącym w otchłani, Chryste, aby dać Ŝycie. 
Przeto Ciebie jako Ŝycie, zmartwychwstanie i hipostatyczną światłość śpiewając 
wywyŜszamy. 

Triadikon: Natura bez początku i bez końca poznawana jest w Trzech 
Osobach, jednych i BoŜych Hipostazach, Ojciec, Syn i Duch, jedno tylko 
Bóstwo, w którym mamy nadzieję zbawienia. 

Inny kanon. 
Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania. 

O Dziewico, Ty wyszłaś z korzenia Dawida, według proroctw, ale 
zaprawdę to Ty wysławiłaś Dawida, gdyŜ zrodziłaś obiecanego Pana Chwały, 
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którego godnie wywyŜszamy. 
Wszelkie granice chwały są zwycięŜone, Przeczysta, przez wielkość Twej 

chwały, Władczyni. Przyjmij od Twych niegodnych sług przynoszoną Tobie z 
gorliwością pieśń chwały. 

Cuda Twoje przewyŜszają wszelkie zrozumienie, Ty bowiem, jedyna 
Dziewico, bardziej niŜ słońce dałaś wszystkim poznanie najnowszego cudu 
Twego niedoścignionego zrodzenia, Przeczysta, przeto wszyscy Ciebie 
wywyŜszamy. 

Kanon z Menei. 
Katabasja: KaŜdy zrodzony z ziemi niech się raduje oświecony w duchu, niech tryumfują 

bezcielesne duchy, czcząc święte odejście BoŜej Matki, i niech śpiewają: Raduj się, 
błogosławiona Bogurodzico, czcigodna Dziewico! 
Po katabasji mała ektenia. TakŜe: Święty Pan Bóg nasz, trzy razy. Eksapostilarion zmartwychwstania. 

Do psalmów pochwalnych dodajemy stichery, ton 1: 
Stichos: Wypełnij na nich wyrok zapisany, chwała ta będzie dla wszystkich świętych 

Jego. 
Opiewamy, Chryste, Twoją zbawczą mękę i sławimy Twoje 

zmartwychwstanie. 
 Stichos: Chwalcie Pana w świątyni Jego, chwalcie Go na firmamencie mocy Jego. 

Panie, Ty przecierpiałeś krzyŜ i zniszczyłeś śmierć, i powstałeś z 
martwych, obdarz nasze Ŝycie pokojem, jako jedyny Wszechmocny. 
 Stichos: Chwalcie Go dla mocy Jego, chwalcie Go dla wielkiego majestatu Jego. 

Chryste, Ty zniewoliłeś otchłań i wskrzesiłeś człowieka przez Twoje 
zmartwychwstanie, uczyń nas godnymi czystym sercem opiewać Ciebie i 
sławić. 
 Stichos: Chwalcie Go dźwiękiem trąby, chwalcie Go na harfie i gęślach. 

Sławimy Twoje Boskie współczucie, Chryste, i śpiewamy Tobie: 
Urodziłeś się z Dziewicy i nie rozłączyłeś się z Ojcem, cierpiałeś jako człowiek, 
dobrowolnie wstąpiłeś na krzyŜ i zmartwychwstałeś z grobu, wychodząc zeń jak 
z weselnej komnaty, aby zbawić świat, Panie, chwała Tobie! 

Inne stichery Anatoliosa, ton 1: 
 Stichos: Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie. 

Gdy zostałeś przygwoŜdŜony na drzewie krzyŜa, wtedy uśmierciłeś 
władzę wroga, stworzenie zadrŜało z bojaźni przed Tobą i otchłań została 
zniewolona przez władzę Twoją, zmarłych wskrzesiłeś z grobów i łotrowi 
otworzyłeś raj, Chryste BoŜe nasz, chwała Tobie! 
 Stichos: Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach gromkich. 
Wszystko, co oddycha, niechaj chwali Pana. 

Płacząc i biegnąc święte niewiasty doszły do Twego grobu, znalazły grób 
otwarty i dowiedziały się od anioła o nowym i przesławnym cudzie, i głosiły 
Apostołom: Zmartwychwstał Pan, dając światu wielkie miłosierdzie. 
 Stichos: Powstań, Panie BoŜe mój, niech wzniesie się ręka Twoja, nie zapominaj na 
zawsze o ubogich Twoich. 

Chryste BoŜe, kłaniamy się Boskim ranom Twojej męki i zbawczej 
ofierze Bosko dopełnionej na Syjonie, gdy nadeszło wypełnienie czasów. Słońce 
śpiących w ciemności oświeciło sprawiedliwych, prowadząc ku niezachodzącej 
światłości, Panie, chwała Tobie! 
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Stichos: Wysławiać będę Ciebie, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cuda 
Twoje. 

Rodzie Ŝydowski, lubiący tumult, słuchaj! Gdzie jest Ten, który przyszedł 
do Piłata? Niech powiedzą o tym straŜe. Gdzie są pieczęcie grobowe? Gdzie 
został przeniesiony pogrzebany? Gdzie został sprzedany niesprzedajny? Jak 
został skradziony skarb? Dlaczego, nieprawi, kłamiecie o zmartwychwstaniu 
Zbawcy? Powstał bowiem z martwych, wolny pośród zmarłych, i daje światu 
wielkie miłosierdzie. 

Chwała. Eotinon Ewangelii zmartwychwstania. 

 I teraz. Błogosławiona jesteś, Bogurodzico Dziewico, albowiem przez 
Tego, który z Ciebie przyjął ciało otchłań została zniewolona, Adam został 
wezwany, klątwa zniesiona, Ewa uwolniona, śmierć uśmiercona, i myśmy oŜyli, 
przeto donośnie śpiewamy: Błogosławiony jesteś, Chryste BoŜe, który tak 
zechciałeś, chwała Tobie! 

Wielka doksologia. TakŜe troparion zmartwychwstania: 

Dzisiaj zbawienie światu, śpiewamy powstałemu z grobu Przywódcy 
Ŝycia naszego. Zniszczył bowiem śmiercią śmierć, dał nam zwycięstwo i wielkie 
miłosierdzie. 

Ektenie i rozesłanie. 
Na L i t u r g i i  Błogosławieństwa. Ton 1: 

 Stichos: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Wróg przez pokarm wywiódł Adama z raju, Chrystus natomiast krzyŜem 
łotra wprowadził do niego, wołającego: Wspomnij mnie, gdy przyjdziesz w 
Twoim królestwie. 
 Stichos: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga ujrzą. 

Kłaniam się Twoim cierpieniom, wysławiam teŜ z Adamem i łotrem 
zmartwychwstanie, głosem radosnym wołam do Ciebie: Wspomnij mnie, Panie, 
gdy przyjdziesz w Twoim królestwie. 
 Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani. 

 Zostałeś ukrzyŜowany, Bezgrzeszny, i dobrowolnie złoŜony w grobie, ale 
zmartwychwstałeś jako Bóg, podnosząc ze sobą Adama wołającego: Wspomnij 
mnie, gdy przyjdziesz w Twoim królestwie. 
 Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo 
niebieskie. 
 Świątynię Twego ciała wskrzesiłeś po złoŜeniu w grobie na trzy dni, z 
Adamem i tych wskrzesiłeś, którzy pochodzą od Adama, Chryste BoŜe, 
wołających: Wspomnij nas, gdy przyjdziesz w Twoim królestwie. 
 Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego 
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię. 
 Niewiasty z wonnościami bardzo wcześnie przyszły płacząc na Twój 
grób, Chryste BoŜe, i znalazły anioła siedzącego w białych szatach, i 
wołającego: Kogo szukacie? Chrystus zmartwychwstał, juŜ nie płaczcie! 
 Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach. 

Twoi Apostołowie, Panie, na górze, gdzie nakazałeś im przyjść, Zbawco, 
widząc Ciebie pokłonili się, a Ty ich posłałeś do narodów, aby je nauczali i 
chrzcili. 
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Chwała. Triadikon: Pokłońmy się Ojcu i wysławmy Syna, opiewajmy razem 
Najświętszego Ducha, wołając i mówiąc: Najświętsza Trójco, zbaw nas 
wszystkich! 

I teraz. Teotokion: Matkę Twoją przywołujemy Tobie w modlitwach, ludzie 
Twoi, Chryste, Jej modlitwami daj nam Twoje łaski, Dobry, abyśmy wysławiali 
Ciebie, który zajaśniałeś nam z grobu. 

Prokimenon, gon 1: Niech będzie, Panie, miłosierdzie Twoje nad nami, jak mieliśmy 
nadzieję w Tobie. Stichos: Radujcie się sprawiedliwi w Panu, prawym przynaleŜy chwała. 

Alleluja: Bóg dający mi zemstę i poddający mi narody. Stichos: Który wywyŜszasz 
zbawienie króla i czynisz miłosierdzie pomazańcowi swemu Dawidowi, i potomstwu Jego na 
wieki. 

 

� � � � � � � � � � 
 

W NIEDZIELĘ WIECZOREM, 
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy stichery rozrzewniające. Ton 1: 

Prosomion: Chwalebni męczennicy. 
 Stichos: JeŜeli będziesz pamiętać o nieprawościach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? Ale u 
Ciebie jest oczyszczenie. 

Wszystko stworzyłeś Twoim słowem i duchem z łaskawości, Panie, takŜe 
mnie cielesnego uczyniłeś duchowym, abym sławił Twoje święte wszechmocne 
imię. Ja zaś najbardziej mymi haniebnymi czynami zawsze zniewaŜam Ciebie, 
lecz proszę, abyś mnie oszczędził. 
 Stichos: Dla imienia Twego cierpiałem Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, 
dusza moja ma nadzieję w Panu. 

Poznaj twoją BoŜą szlachetność i niezniszczalną ojczyznę, nieszczęsna 
duszo, i staraj się zawsze osiągać ją czynami, aby nic ze zniszczalnych rzeczy 
nie zniewoliło ciebie, masz bowiem lepszą cząstkę, a ciało jest ziemią i 
zniszczalne, przeto oby gorsze nie zwycięŜyło lepszego. 
 Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w 
Panu. 

Idź, nieszczęsna moja duszo, ku Najłaskawszemu, przystąp z gorącymi 
łzami, wyznaj wszystkie grzechy popełnione przez Ciebie przed sądem i 
miłosiernym uczyń, nieszczęsna, twego Stwórcę, wyproś przebaczenie zanim 
Pan zamknie tobie drzwi. 

Inne stichery bezcielesnym, prosomion ten sam: 
Stichos: Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam wybawi 

Izraela ze wszystkich nieprawości jego. 
Bezcieleśni aniołowie, stojący przed BoŜym tronem i oświecani stamtąd 

Światłością, mający świetliste i zawsze jaśniejące oblicza, będący drugą 
światłością, módlcie się do Chrystusa, aby dał naszym duszom pokój i wielkie 
miłosierdzie. 

Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie. 

Nieśmiertelni aniołowie, Ŝycie zaiste wieczne, od pierwszego śycia 
przyjęte, we wszystkim bogaci, pełni wiecznej chwały, jesteście świętymi 
widzami wiecznej mądrości, napełnieni Światłością i krąŜący wokół Światłości i 
Ją wielbiący. 
 Stichos: Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska trwa na 
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wieki. 
Archaniołowie, aniołowie, księstwa, trony, panowania, sześcioskrzydli 

serafini i wieloocy cherubini BoŜy, organy mądrości, moce i władze BoŜe, 
módlcie się do Chrystusa, aby dał naszym duszom pokój i wielkie miłosierdzie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Mario nieskalana i przewyŜszająca wszelki rozum, 
czcigodny rydwanie, mnie obciąŜonego wieloma grzechami i uciskanego, 
popraw w pokucie Twoim moŜnym orędownictwem, moŜesz bowiem to uczynić 
jako Matko Tego, który wszystko moŜe. 

TakŜe: Pogodna Światłości. Następnie prokimenon: Oto błogosławcie teraz Pana, wszyscy 
słudzy Pańscy. Stichos: Stojący w świątyni Pańskiej, na dziedzińcach domu Boga naszego. TakŜe: 
Pozwól, Panie. I ektenia. 

TakŜe stichery na stichownie, rozrzewniające. Ton 1: 

Skoro głębia licznych moich grzechów, Zbawco, okropnie mnie pogrąŜa, 
podaj mi dłoń jak Piotrowi, zbaw mnie, BoŜe, i zmiłuj się nade mną. 

Stichos: Do Ciebie wznoszę oczy moje, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług 
zwrócone są na ręce ich panów i jak oczy słuŜącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Bogu, Bogu 
naszemu, dopóki nie ulituje się nad nami. 

Skoro w złych myślach i czynach zostałem osądzony, Zbawco, daj mi 
myśl nawrócenia, BoŜe, abym wołał do Ciebie: Zbaw mnie, łaskawy 
Dobroczyńco, i zmiłuj się nade mną. 

Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy 
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków. 

Dla modlitw wszystkich świętych i Bogurodzicy, daj nam Twój pokój, 
Panie, i zmiłuj się nad nami, albowiem jeden jesteś szczodry. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Radości zastępów niebieskich i na ziemi mocne 
orędownictwo ludzi, przeczysta Dziewico, zbaw nas, którzy do Ciebie 
przybiegamy, albowiem po Bogu w Tobie pokładamy nadzieję. 

TakŜe: Teraz pozwalasz odejść Twemu słudze. Trisagion. Po: Ojcze nasz, troparion 
świętemu. Chwała, i teraz, troparion teotokion. Następnie ektenia i rozesłanie. 

 

� � � � � � � � � � 
 

W NIEDZIELĘ NA POWIECZERZU, 
kapłan mówi: Błogosławiony Bóg nasz. My zaś: Amen. Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Królu Niebieski. Ciąg dalszy jak zwykle. 

TakŜe: Kanon modlitewny do Najświętszej Bogurodzicy. Ton 1. 
Pieśń 1 

Hirmos: Twoja zwycięska prawica wspaniale wysławiła się w mocy, ona bowiem, o 
Nieśmiertelny, jako wszechmocna starła przeciwników i otworzyła Izraelitom nową drogę na 
głębokości morza. 

W niewypowiedziany sposób poczęłaś Boga i w nadprzyrodzony 
zrodziłaś Go, przeczysta Władczyni, który wybawił ludzi z grzechu, przeto 
modlę się do Ciebie: Wybaw mnie z licznych grzechów. 

PogrąŜany w głębię niezliczonych grzechów, bied i bólów, karmię się 
Twoim wstawiennictwem i modlitwą: Nieskalana, skieruj mnie ku ciszy BoŜej 
pokuty. 

Chwała. Orędownictwo całego mego Ŝycia, wybaw mnie z wielu 
nieszczęść, abym śpiewał Tobie dziękczynną pieśń, czysta Bogurodzico, i 
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wyrwij mnie z przyszłej męki. 
I teraz. Utul burzę otaczających mnie napadów i pokus, nieskalana Matko 

Zbawiciela, Stwórcy i Boga naszego, dając mi łaskę zbawienia i oczyszczenia. 
Pieśń 3 

Hirmos: Ty jeden znasz ludzkiej natury słabość i we współczuciu w nią się przybrałeś, 
przepasz mnie mocą z wysoka, abym zaśpiewał Tobie, Święty: Duchowa świątynio 
niewypowiedzianej Twojej chwały, Przyjacielu człowieka. 

Widzenie Twojej czystej postaci jest słodyczą aniołów, dla ludzi jest zaś 
zbawcze i straszne dla złych duchów, przeto oświecamy duszę z wiarą czcząc i 
całując Bogurodzicę. 

Z Twojej dziewiczej krwi ciało swoje ukształtował Stwórca i Pan, do 
którego módl się, Nieskalana, aby z niewypowiedzianego miłosierdzia ulitował 
się nade mną, zniszczonym przez hańbiące czyny. 

Chwała. Jesteś straŜniczką mego Ŝycia i murem niezwycięŜonym, po 
zgonie odnajdę Twoją opiekę i niezwycięŜone orędownictwo, prowadzące do 
Boga i dające Ŝywot wieczny oraz chwałę, Nieskalana. 

I teraz. Poczęcie bez nasienia, Czysta, i niezniszczalne zrodzenie, Bóg 
bowiem jawnie się rodzi, przyzywając upadek ludzkiej natury, przeto opiewamy 
Ciebie jako prawdziwą Bogurodzicę. 

Pieśń 4 
Hirmos: Jako górę przez BoŜą łaskę ocienioną ujrzał Ciebie Habakuk proroczymi 

oczyma i ogłosił, Ŝe z Ciebie wyjdzie Święty Izraela, na nasze zbawienie i odnowienie. 
Pociąga mnie niepowstrzymane dąŜenie do zła, przez działanie wroga i 

złe obyczaje, pomóŜ mi, Władczyni, aby nie do końca zgubny napadał na mnie, 
przez śmierć zabraniając mi pokuty. 

Cały czas mego Ŝycia straciłem w złym nierządzie i okropnych ranach, 
ich działania prowadzą pokorną moją duszę, przeto pomóŜ mi, Bogurodzico 
Dziewico. 

Chwała. Usłysz mój boleściwy głos, Nieskalana, który z głębi duszy 
zanoszę jęcząc i daj mi odpuszczenie win, które popełniłem, nieszczęsny, myślą 
i bezsensownymi obyczajami. 

I teraz. Władczyni świata, Bogurodzico, pomóŜ mi, zły wróg pochłania 
mnie strasznymi wspomnieniami i myślami, które rozłączają mnie z Bogiem, nie 
zostawiaj więc mnie, ani teŜ nie odrzucaj. 

Pieśń 5 
Hirmos: O Chryste, który przez jasność swego przyjścia oświeciłeś swym krzyŜem krańce 

świata, oświeć światłością Twojej Boskiej wiedzy serca tych, którzy śpiewają Tobie według 
prawosławnej wiary. 

Oto mam gotową pomoc do zbawienia, przeto przypadam do Ciebie i 
wołam ze łzami: Bogurodzico, wybaw mnie od strzał obcego i przyszłego 
badania. 

Ty jesteś moją mocą, Ty chwałą i radością, Ty straŜniczką jesteś moją, 
wspomoŜycielką, ucieczką i niezwycięŜoną orędowniczką, najświętsza 
Bogurodzico Dziewico, przeto zbaw Twego sługę. 

Chwała. Skalałem moją nieszczęsną duszę Ŝądzami, oczyść mnie przez 
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pokropienie Twoją modlitwą, Bogurodzico przeczysta, dając świetlistą szatę 
Twego zbawienia. 

I teraz. W moim Ŝyciu jesteś dla mnie sterniczką wybawiającą z fal wielu 
nieszczęść i w moim odejściu, błagam Ciebie, stań przy mnie zbawiając mnie, 
Matko Chrystusa Boga. 

Pieśń 6 
Hirmos: Otoczyła nas głębia otchłani, nie ma nas kto wyzwolić, policzono nas jak owce na 

rzeź prowadzone, zbaw lud Twój, BoŜe nasz, Ty bowiem jesteś mocą słabych i uleczeniem. 
Dziewicza Bogurodzico przeczysta, wyciągnij do mnie swoją dłoń i 

wyrwij mnie z głębi zła, którą szaleństwem zdobyłem dla mojej duszy, 
nieszczęsny, swoimi Ŝądzami. 

Powstań na pomoc Twemu słudze, Czysta, mającemu swoją nadzieję z 
Bogiem w Twoim niezwycięŜonym wspomoŜeniu, aby nie przemógł wróg, 
wziął i zgubił mnie. 

Chwała. Chorych uzdrowienie, upadłych powstanie, grzesznych 
oczyszczenie, Bogurodzico, we łzach błagam Ciebie, przypadam i wołam do 
Ciebie: Jako Mocna sama wybaw mnie, ginącego. 

I teraz. Zmiłuj się, Czysta, nad moją pokorną duszą, uprzedź i wyrwij, 
zabierz ją od złego, który pragnie posłać ją do przepaści ze względu na zło, 
albowiem bardzo się leniła. 

TakŜe: Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz. 
Katyzma poetycka, ton 1: 

Prosomion: śołnierze strzegący Twego grobu. 

Mamy w Tobie orędowniczkę przed Panem, Czysta, i przybiegamy do 
Twojej świętej cerkwi, prosząc Ciebie o pomoc, zawsze Dziewico, wyprowadź 
nas ze złości biesów, mąk i strasznego osądzenia, błogosławiących Ciebie. 

Pieśń 7 
Hirmos: Ciebie, Matkę Boga, wierni rozpoznajemy z wiarą, jako duchowy ognisty piec, 

jak WywyŜszany zbawił Trzech Młodzieńców, tak odnowił świat w Twym łonie, Wszechmocny, 
Bóg ojców naszych, bowiem chwalebnie się wysławił. 

Byłaś BoŜą arką, Władczyni, albowiem poczęłaś w łonie i urodziłaś 
ciałem, jedyna Nieskalana, przeto wybaw nas z mąk i chorób, utrapień i 
kłopotów, gdyŜ masz wielką siłę i moc. 

Powstrzymaj, Czysta, nie do zniesienia ból mojej nieszczęsnej duszy, 
dając mi prawdziwą radość, Władczyni, rozwiązując mętną falę moich 
grzechów, Ty bowiem jesteś moją ucieczką i wybawieniem. 

Chwała. Całą nadzieję mego zbawienia składam w Tobie, Ciebie bowiem 
mam jako wspomoŜenie i niezwycięŜoną basztę, umocnienie i mocny 
fundament, przeto mam nadzieję przez Ciebie otrzymać królestwo, Władczyni. 

I teraz. Byłaś wschodem Słońca Chwały, czysta Władczyni, przez Ciebie 
bowiem objawił się Ten, który wyzwolił z ciemności i niewiedzy, i cuchnących 
grzechów, przeto wołam do Ciebie: Wyzwól mnie z ciemności zewnętrznej. 

Pieśń 8 
Hirmos: W piecu dzieci izraelskie jak w tyglu bardziej błyszczały niŜ złoto cnotą 

poboŜności i głosiły: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go 
na wieki. 
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Okropne wzburzenie Ŝądz zasmuca moją duszę, Bogurodzico, która 
zrodziłaś przyczynę i dawcę ciszy oraz pokoju, Czysta, w pokoju zachowując 
napełnij mnie łagodną radością i weselem. 

Objawiłaś się nam jako Pośredniczka zbawienia, Bogurodzico, rodząc 
Zbawcę i Władcę wszystkich, przeto błagam Ciebie: Moją pokorną duszę uczyń 
godną zbawienia, abym wiernie śpiewał Tobie przez wszystkie wieki. 

Chwała. Ty, która w niewypowiedziany sposób poczęłaś Stwórcę 
wszystkich i Boga, wybaw mnie ze zniszczenia i wszelkich pokus, i pozwól 
zawsze wołać: Błogosławcie wszystkie dzieła Pana, śpiewajcie i wywyŜszajcie 
Go na wieki. 

I teraz. Zrodziłaś wszystkich Stwórcę i Boga, Dziewico, módl się do Niego 
o darowanie oczyszczenia grzechów i wybawienie z utrapień, pokus, wiecznego 
ognia i osądzenia tych, którzy nieustannie sławią Twoją chwałę. 

Pieśń 9 
Hirmos: Obraz Twego czystego zrodzenia pokazał Krzew gorejący i niespalający się, i 

teraz wygaś w nas piec gwałtownych pokus, prosimy, abyśmy Ciebie, Bogurodzico, nieustannie 
wywyŜszali. 

Nieskalana Matko BoŜa, otwórz mi Twoje miłosierne łono i wybaw mnie 
z paszczy duchowego wilka, szukającego jak mnie zgubić i zniszczyć, przeto 
błagam Ciebie: Zmiłuj się nade mną, nie zmuszaj mnie do odwrotu, Twego 
zawstydzonego sługę.  

Bądź Orędowniczką całego mego Ŝycia i WspomoŜycielką, wybaw mnie, 
Najczystsza, z licznych ataków i trosk oraz bluźnierstw wrogów, a takŜe z 
wiecznego ognia. 

Chwała. Jedyne nawiedzenie chorych, jedyna poprawo upadłych, 
Władczyni, jedyna ku Bogu przewodniczko i wejście, jedyna orędowniczko 
wiecznych dóbr, zmiłuj się nade mną, jedynym, który zgrzeszył bardziej od 
wszystkich. 

I teraz. Przyjmij teraz moją płaczliwą modlitwę i daj mi odpuszczenie 
grzechów oraz licznych złości, które uczyniłem, Bogurodzico, przez wszystkich 
opiewana Władczyni, ginę bowiem ostatecznie z niezmiernej rozpaczy. 

TakŜe: Zaprawdę godnym to jest, ciąg dalszy i rozesłanie. 
 

� � � � � � � � � � 
 

W PONIEDZIAŁEK RANO, 
po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy rozrzewniające. Ton 1: 

W nieprawościach jestem poczęty, marnotrawny, nie śmiem spojrzeć na 
wyŜyny nieba, ale odwaŜając się na Twoją przyjaźń do człowieka, wołam: BoŜe, 
oczyść mnie grzesznego, i zbaw mnie. 

Stichos: Panie, w zapalczywości Twojej nie oskarŜaj mnie, ani w gniewie Twoim nie karz 
mnie. 

Jeśli sprawiedliwy z ledwością się zbawi, to gdzieŜ podzieję się ja, 
grzeszny, który nie poniosłem cięŜaru i upału dnia? Jednak policz mnie z 
najemnikami jedenastej godziny i zbaw mnie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Przeczysta Bogurodzico, błogosławiona na 
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niebiosach i wysławiana na ziemi, raduj się, Oblubienico Dziewicza. 
Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka. Ton 1: 

Prosomion: śołnierze strzegący Twego grobu. 

Objęcia ojcowskie otwórz dla mnie, poszczącego, marnotrawnie moje 
spędziłem Ŝycie, na bogactwo niewyczerpane patrząc Twych łask, Zbawco, 
teraz oto upokorzonego nie odrzuć serca, do Ciebie bowiem, Panie, wołam z 
rozrzewnieniem: Ojcze, zgrzeszyłem na niebo i przed Tobą. 

Stichos: Panie, w zapalczywości Twojej nie oskarŜaj mnie, ani w gniewie Twoim nie karz 
mnie. 

Trybunał Twój straszny i Sąd Twój sprawiedliwy, czyny moje okropne, 
ale Ty, Miłosierny, uprzedziwszy mnie zbaw i wyzwól z męki, wybaw z losu 
stojących po lewicy i pozwól stać po Twojej prawicy, Sędzio 
najsprawiedliwszy. 

TakŜe męczennikom: 
Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela. 

Cierpienia wysławione godnością koron, sławni cierpiętnicy zostali przez 
Ciebie ukoronowani, Panie, gdyŜ cierpliwie znosząc rany zwycięŜyli 
nieprawych i mocą BoŜą z niebios przyjęli zwycięstwo, ich modlitwami wyzwól 
i mnie od niewidzialnego wroga, Zbawco, i zbaw mnie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Kieruj moją nieszczęsną duszą, Czysta, i ulituj się 
nad nią, gdyŜ z powodu mnóstwa grzechów wpełzła w głębię zguby, 
Nieskalana, i w straszną godzinę śmierci, ale Ty wyrwij mnie oskarŜającym 
demonom i z wszelkiej męki. 

Inne katyzmy, gdy ma miejsce trzecia recytacja Psałterza. Ton 1: 
Prosomion: śołnierze strzegący Twego grobu. 

Szaleńczo oddaliłem się od Ciebie, Szczodry, w nierządzie spędziłem 
moje Ŝycie, zawsze trudziłem się dla niedorzecznych Ŝądz, lecz przyjmij mnie 
dla modlitw aniołów, Ojcze łaskawy, jak marnotrawne dziecko, i zbaw mnie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Dziewico przewyŜszająca niematerialne zastępy i 
chóry anielskie, Ty jedyna przyjmujesz od nich godną pochwałę, Przeczysta, 
lecz z aniołami módl się do Twego Syna, aby wybawił mnie z cierpień, 
jedynego osądzonego. 

Kanon rozrzewniający, mający akrostych: Grzechów moje skalanie obmyj, Słowo. 
Poemat kyr Józefa. Ton 1. 

Pieśń 1 
Hirmos: Twoja zwycięska prawica wspaniale wysławiła się w mocy, ona bowiem, o 

Nieśmiertelny, jako wszechmocna starła przeciwników i otworzyła Izraelitom nową drogę na 
głębokości morza. 

Zniszcz mnóstwo moich grzechów według wielości Twych zmiłowań, 
Chryste, proszę Ciebie, i daj mi pomysł nawrócenia, abym sławił Twoją 
łaskawość przewyŜszającą rozum. 

Objawiłeś się na ziemi ze względu na miłosierdzie zmiłowań jako 
wcielony człowiek, przeto przyjmij mnie, Słowo BoŜe, gdyŜ zgrzeszyłem 
bardziej niŜ inni ludzie, teraz w pokucie przypadam do Twoich łask. 

TakŜe męczennikom: Naśladując zabicie Chrystusa dobrowolnie cierpiącego, 
Sławni, przecierpieliście róŜnorodne cierpienia i śmierć, zawsze chwalebni, 
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przeto otrzymaliście Ŝycie nieśmiertelne, męczennicy. 
Męczennikom: Ogień BoŜej miłości przesławnie nosząc w sobie, 

męczennicy, nie ulękliście się ognia, ale gorącymi bólami spaliliście wszelką 
materię wielobóstwa. 

Teotokion: Zastępy bezcielesnych opiewają z nami Ciebie, Dziewico przez 
wszystkich sławiona, zrodziłaś bowiem Nieogarnionego, wcielonego w Twoje 
łono, pozostając Dziewicą jak i przed zrodzeniem, Oblubienico BoŜa. 

Drugi kanon ku czci bezcielesnych, mający akrostych: Pierwszy aniołom śpiew. 
Poemat kyr Teofana. Ton 1. 

Pieśń 1 
Hirmos ten sam. 

Radośnie stoicie przed tronem Władcy, najświętsi aniołowie, Ojcu 
współniemającego początku i Jego Wielkiej Rady Anioła, natchnijcie mnie 
słowem, wam śpiewającego, modlę się (dwa razy). 

Zwierciadła światła BoŜego i trójsłonecznej świecy jaśnienie w sobie 
przyjmujący, jak to moŜe być zrozumiałe, anielskie zastępy jako pierwsze 
zamyśliwszy stworzył je BoŜy rozum. 

Teotokion: Upiększający jako Bóg przełoŜonych zastępów wyŜszych mocy, 
zamieszkał w Twoim łonie, Bogurodzico, nieznającej małŜeństwa i wyŜszej od 
serafinów, i bez zmiany stał się ciałem. 

Pieśń 3 
Hirmos: Ty jeden znasz ludzkiej natury słabość i we współczuciu w nią się przybrałeś, 

przepasz mnie mocą z wysoka, abym zaśpiewał Tobie, Święty: Duchowa świątynio 
niewypowiedzianej Twojej chwały, Przyjacielu człowieka. 

Powstań, idź, o duszo! Zawołaj do Twego Stwórcy, który zna wszystkie 
twoje tajemnice, i pokaŜ owoce pokuty, aby zmiłował się nad tobą szczodry Pan 
i wybawił z wiecznego ognia. 

Oczyść, jedyny dobry, oczyść i zbaw mnie, jak celnik z bojaźnią wołam 
do Ciebie, bowiem wlokąc mnóstwo grzechów przygniatany jestem ich 
cięŜarem i napełniam się ogromnym wstydem. 

Męczennikom: Mądrością i prawdziwym rozumem napełniani męczennicy 
mądrość helleńską uczynili głupią, mądrością zniszczyli złość i cięŜko 
ucierpiawszy radując się godnie przyjęli korony zwycięstwa. 

Męczennikom: Cierpiętnicy wyznawali jedną naturę Trójcy Osób, zniszczyli 
BoŜą wiarą oszustwo wielobóstwa i okazali się światłami oświecającymi serca 
wszystkich promieniami łaski. 

Teotokion: Święta BoŜa Oblubienico czysta, święcie zrodziłaś 
spoczywającego w świętych Syna i Słowo Ojca współniemającego początku, i 
uświęcającego w Świętym Duchu tych, którzy poboŜnie Go błogosławią. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Serafini zbliŜają się bezpośrednio do Światłości BoŜej i nasycają się nią, 
pierwszymi jaśnieniami, stworzeni wcześniej od innych świecą i są wtórnymi 
światłami, przebóstwiani przez Bóstwo (dwa razy). 

Pragnąc gorliwie opiewać anielską jasność i przez nich od Boga 
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podawaną pomoc, prośmy w czystości rozumu i najczystszymi ustami, wierni, 
abyśmy otrzymali ich jaśnienie. 

Teotokion: Stałaś się godną widzenia nadprzyrodzonego rozumu, jak 
przystoi, i Gabriel przyniósł Tobie, Dziewico nieskalana, głos radości, jawnie 
głosząc Tobie poczęcie Słowa i przepowiadając Twoje niewypowiedziane 
zrodzenie. 

Pieśń 4 
Hirmos: Jako górę przez BoŜą łaskę ocienioną ujrzał Ciebie Habakuk proroczymi 

oczyma i ogłosił, Ŝe z Ciebie wyjdzie Święty Izraela, na nasze zbawienie i odnowienie. 
Do kogóŜ upodobnię ciebie, nieszczęsna moja duszo, czyniąca okropne 

dzieła i nie czyniąca dobrych? Nawróć się, zawołaj do dobrowolnie 
wywyŜszonego ze względu na ciebie: Znawco serc, ulituj się i zbaw mnie. 

Zbawco, który określiłeś pokutę nawracającym się, daj mi ją, Dobry, 
przed końcem Ŝycia dając mi rozrzewnienie i westchnienia, jak dawno temu 
nierządnicy całującej Twoje nogi, Władco. 

Męczennikom: Męczennicy napełniwszy się wodami duchowymi, okazali się 
rzekami wody Ŝywej na znak BoŜy, wysuszyli Duchem mętne potoki oszustwa i 
napoili myśli wiernych. 

Męczennikom: Wielkich wysiłków podjęli się BoŜy męczennicy, 
przecierpieli bowiem ogień i miecz, i wszystkie okrutne męki, dla ich modlitw, 
Słowo BoŜe, wybaw ze strasznej męki wiecznej tych, którzy z wiarą Tobie 
śpiewają. 

Teotokion: Odwiecznie z Ojca niezrodzonego rodzi się Syn i ma zrodzenie 
w czasie, wcielając się w Ciebie, Dziewico, chcąc zakończyć czasową bitwę 
ludzi, będąc ponad dniami i latami. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Trony, cherubinów i serafinów jako pierwsze napełniając pięknem BoŜej 
zorzy, pośrednicząc jaśnieją przyjmując od Boga Światłość i teraz śpiewają: 
Chwała mocy Twojej, Panie (dwa razy). 

Śpiewając troistej jedności Bóstwa troistymi świętymi i nieustannymi 
głosami, serafini objawiają najczystszą tajemnicę teologii i uczą prawdziwej 
wiary. 

Teotokion: Ten, który wszelkie stworzenie przewyŜsza zrozumieniem, w 
sposób przekraczający rozum zamieszkał w Twoim czystym łonie, czyniąc je 
Ŝyciodajnym pałacem przez cud na ziemi. 

Pieśń 5 
Hirmos: O Chryste, który przez jasność swego przyjścia oświeciłeś swym krzyŜem krańce 

świata, oświeć światłością Twojej Boskiej wiedzy serca tych, którzy śpiewają Tobie według 
prawosławnej wiary. 

Wpadłem w zniszczenie Ŝądz i lękam się Twego sprawiedliwego Sądu, 
sprawiedliwy Panie, przeto modlę się: Umocnij mnie, abym czynił dobre dzieła, 
usprawiedliwiające mnie. 

Nieznane i tajemne sprawy mego serca Ty znasz, BoŜe mój, Stwórco i 
Panie, nie osądzaj przeto mnie w godzinie Sądu, gdy przyjdziesz sądzić 
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wszystkich. 
Męczennikom: Święci mając kontakt z ogniem pokazali rozpalenie Twoją 

Boską miłością, przez to zraszani oczekiwaniem przyszłych dóbr weselili się, 
mając Boga w sercu. 

Męczennikom: Skrapiani nadzieją dóbr szczęśliwości, męczennicy 
przecierpieli rozrywanie członków i wielce chytrego oraz mocnego zadławili 
swoimi Ŝyłami cierpienia. 

Teotokion: Wymowne usta nie będą mogły opowiedzieć cudu Twego 
niewypowiedzianego zrodzenia, Oblubienico BoŜa, bowiem rodzisz w 
niewypowiedziany sposób i w swoich objęciach nosisz Tego, który wszystko 
trzyma w swojej ręce. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Rozpalani BoŜą miłością panowania, księstwa i moce, wtórne zastępy, 
niemilknącymi ustami wysławiają jedną naturę i moc Boga (dwa razy). 

Duch rządzi chórami archaniołów, aniołów i księstw z niezliczonymi 
zastępami, którzy czcząc jedną trójhipostatyczną oświecającą naturę, są przez 
nią uczeni. 

Teotokion: Upiększona zostałaś bardziej, niŜ wszelka wspaniałość anielska, 
bowiem poczęłaś Stwórcę aniołów i Pana, przeczysta Matko BoŜa, który w 
niewypowiedziany sposób wcielił się w Twoje łono i został zrodzony przez 
Ciebie. 

Pieśń 6 
Hirmos: Otoczyła nas głębia otchłani, nie ma nas kto wyzwolić, policzono nas jak owce na 

rzeź prowadzone, zbaw lud Twój, BoŜe nasz, Ty bowiem jesteś mocą słabych i uleczeniem. 
Święty Lekarzu Chrystusie, ulecz Ŝądze mego serca i obmyj mnie z 

wszelkiego skalania strumieniami rozrzewnienia, Jezusie mój, abym śpiewał i 
wywyŜszał Twoją łaskawość. 

Chryste, mnie błądzącego na drogach zguby i wpadającego w jamę 
grzechów, nawróć i skieruj ku prawym ścieŜkom Twoich czcigodnych 
usprawiedliwień, abym Ciebie sławił. 

Męczennikom: Jesteście zaiste drogocennymi kamieniami, gdyŜ obrzucani 
kamieniami nie wyrzekliście się Kamienia śycia, ani teŜ nie złoŜyliście ofiary 
kamiennym boŜkom, chwalebni i ukoronowani męczennicy Pańscy. 

Męczennikom: Odnowiwszy dusze pługiem wiary, męczennicy, cierpień kłos 
duchem BoŜym stokrotny zrodziliście i staliście się godni błogosławionego 
pokarmu. 

Teotokion: Okazałaś się wyŜszą od ognistych sług, rodząc Ogień 
wcześniejszy od wszelkiego stworzenia, przeczysta Dziewico, mająca 
pierwszeństwo, błogosławiona wśród niewiast i radością otoczona przez Boga. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Chóry bezcielesnych, Panie, stojąc przed Twoim tronem, Przyjacielu 
człowieka, głosami anielskimi nieustannie Ciebie czczą, Ty bowiem jesteś ich 
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mocą, Chryste, i śpiewam (dwa razy). 
Widząc Twoje oblicze niezwykłego piękna, nadboską wspaniałość Twojej 

BoŜej Światłości, aniołowie są oświecani, Ty bowiem jesteś ich Światłością i 
radością. 

Teotokion: W Ciebie wcielił się przedtem będący bezcielesnym Słowem, 
Przeczysta, który wszystko czyni ze swej woli i zastępy bezcielesnych 
wyprowadził z niebytu jako wszechmocny. 

Pieśń 7 
Hirmos: Ciebie, Matkę Boga, wierni rozpoznajemy z wiarą, jako duchowy ognisty piec, 

jak WywyŜszany zbawił Trzech Młodzieńców, tak odnowił świat w Twym łonie, Wszechmocny, 
Bóg ojców naszych, bowiem chwalebnie się wysławił. 

Dawno temu Daniel poskromił lwy mając za swą towarzyszkę cnotę, 
przeto naśladuj go, o duszo, i wroga zawsze ryczącego jak lew oraz chcącego 
ciebie objąć uczyń bezsilnym, zawsze patrząc ku Bogu. 

Ogromem nierządu strasznie skalałem duszę, Panie, ale Ty, Chryste, 
mający niezwykłą łaskawość, przyjmij mnie jak marnotrawnego i ulituj się nad 
śpiewającym: Wysławiany ojców BoŜe i wywyŜszany. 

Męczennikom: Prawem Chrystusa umocnieni, mocą BoŜą zniszczyliście rady 
bezboŜnych, niezwycięŜeni męczennicy, i umierając śpiewaliście: Wysławiany 
ojców BoŜe, błogosławiony jesteś. 

Męczennikom: Męczennicy jaśniejący zorzą Bóstwa, Panie, i rozpalani 
troistą Światłością, jawnie rozpędzili ciemność męki i mgłę oszustwa, 
śpiewając: Wysławiany ojców BoŜe i wywyŜszany. 

Teotokion: Prawa natury odnawiają się w Tobie, bowiem Dawcę Prawa 
Chrystusa zrodziłaś poza prawami ciała, Nieskalana, dającego wybawienie 
wszystkim śpiewającym Prawodawcy: Wysławiany ojców BoŜe i wywyŜszany. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Ty jesteś Światłością niemającą początku, Władco, z Ojca Światłości 
zajaśniawszy, zastępy aniołów światłością oświeciłeś czyniąc ich zwierciadłami 
przyjmującymi Twoje niezachodzące jaśnienie, wysławiany ojców BoŜe i 
wywyŜszany. 

Panie wszystkich, jawnie zbawiasz rodzaj ludzki przez pośrednictwo 
aniołów, dałeś ich bowiem wszystkim wierzącym i prawowiernie Tobie 
śpiewającym, wysławiany ojców BoŜe i wywyŜszany. 

Język i rozum nie moŜe opowiedzieć Twoich cudów, Władco, i 
wspaniałych czynów, Ty bowiem oświeciłeś wszelką piękność mocy anielskich, 
wysławiany ojców BoŜe i wywyŜszany. 

Teotokion: W Ciebie, Czysta, wcielił się Syn, który dawno temu bez matki z 
Ojca zrodzony i bez Ojca stał się podobnym nam ze względu na nas, któremu 
teraz słuŜą pułki bezcielesnych jako wysławianemu ojców Bogu i 
wywyŜszanemu. 

Pieśń 8 
Hirmos: W piecu dzieci izraelskie jak w tyglu bardziej błyszczały niŜ złoto cnotą 

poboŜności i głosiły: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go 
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na wieki. 
Wybawicielu mój, łaskawy Chrystusie, teraz wybaw mnie z wszelkiej 

mgły grzechów i wszelkich pokus, wołającego: Błogosławcie Pana wszystkie 
dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 

Gdy zechcesz przyjść w chwale sądzić świat, Chryste, takŜe i mnie połącz 
ze stojącymi Twymi wybrańcami, wołającego i mówiącego: Błogosławcie Pana 
wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 

Męczennikom: Przyszliście do ziemi Chrystusowej, święci męczennicy, na 
ziemi bowiem wielce cierpieliście i przyjęliście Ŝycie niebiańskie, śpiewając: 
Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie na 
wszystkie wieki. 

Męczennikom: Zrzuciliście zniszczalne ciała i w szatę nieśmiertelności jako 
zwycięzcy męczennicy przyoblekliście się w Chrystusa, z wysoka wzywając: 
Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie na 
wszystkie wieki. 

Teotokion: Świętymi głosami z oddali Ciebie przepowiadano, Przeczysta, Ŝe 
będziesz Matką Boga, który wszystko stworzył, Jemu to śpiewamy: 
Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie na 
wszystkie wieki. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Oświecone promieniami trójsłonecznego piękna i bliskie Światłości 
zastępy aniołów, wierni, naśladując śpiewamy: Błogosławcie Pana wszystkie 
dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 

Jako źródło wszystkich dóbr, mające źródło w Bogu, BoŜa moc wywodzi 
światła wtóre, przyjmujące pierwszą Światłość i wołające: Błogosławcie Pana 
wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 

Pierwszy Rozum i Stwórca nadświatowe rozumy anielskie w 
nadprzyrodzony sposób ukształtował, wyraźnie zbliŜające się i wołające: 
Wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie Panu i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 

Teotokion: Niewypowiedzianie z Ojca zrodzonego przed wiekami w 
niewypowiedziany sposób wcielonego zrodziłaś nam, Dziewico najnieskalańsza, 
któremu śpiewamy: Wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie Panu i wywyŜszajcie 
na wszystkie wieki. 

Pieśń 9 
Hirmos: Obraz Twego czystego zrodzenia pokazał Krzew gorejący i niespalający się, i 

teraz wygaś w nas piec gwałtownych pokus, prosimy, abyśmy Ciebie, Bogurodzico, nieustannie 
wywyŜszali. 

Jak Kananejska wołam do Ciebie: Zmiłuj się nade mną, Słowo, bowiem 
duszę mam biedną przez ataki demonów i szaleńczo czyniącą nieprawości oraz 
nie odczuwającą Twojej BoŜej bojaźni, wielce cierpliwy. 

Postaw, Panie, na kamieniu Twoich nakazów nogi mojej duszy i obal 
węŜa, który bezwstydnie chce mnie splamić, wybaw mnie z jego złości, jako 
dobry i wielce miłosierny. 
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Męczennikom: JuŜ dawno temu, męczennicy, przez niestałą wodę pokus i 
burzę okrutnych ran przeszedłszy, osiągnęliście na niebiosach królewską 
przystań, rozkoszując się BoŜą ciszą. 

Męczennikom: Męczennicy jaśniejący, staliście się godni Światłości 
Niezachodzącej i zamieszkaliście w Kościele pierworodnych, radujecie się z 
chórami anielskimi, z którymi módlcie się za nami do Dawcy Ŝycia. 

Teotokion: Nosisz wszystko noszącego i karmisz dającego wszystkim 
pokarm, wielka to i budząca bojaźń, przekraczająca rozum Twoja tajemnica, 
Arko czcigodnej Świątyni, Dziewico Bogurodzico, przeto z wiarą Ciebie 
uwielbiamy. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Uczestnicy Twojej niewypowiedzianej chwały, bezcielesne rozumy 
stworzyłeś, Zbawco, i teraz nimi chronisz Twój lud, z wiarą i miłością 
przybiegający do Ciebie, aby Ciebie, Władco, nieustannie uwielbiać. 

Poślij Twego anioła pokoju, zachowującego Twoją owczarnię, jesteś 
bowiem sprawcą pokoju i miłości, w mądrości zachowujesz wiarę i wszystkie 
herezje niszczysz Twoją mocą. 

Będąc słodyczą, Opiewany, niebieską słodką Światłość zasadź w Twoich 
Kościołach, Władco, i daj im poboŜne trwanie, aby Ciebie, Zbawcę, nieustannie 
wielbili. 

Teotokion: Chóry anielskie teraz bez przerwy czczą Twoje zrodzenie, 
Przeczysta, stoją bowiem w porządku i patrząc sycą się Jego radością i Ciebie, 
Bogurodzico, nieustannie uwielbiają. 

TakŜe: Zaprawdę godnym to jest, mała ektenia i fotagogikon. TakŜe zwykłe psalmy. 
Na stichownie stichery rozrzewniające, ton 1: 

Inny świat oczekuje ciebie, duszo, i Sędzia chce ujawnić twoje tajemne i 
okropne czyny. Nie pozostawaj więc tutaj, ale uprzedź, wołając do Sędziego: 
BoŜe, oczyść mnie i zbaw mnie. 

Stichos: Nasyć nas o poranku łaskawością Twoją, Panie, i rozradujemy się, i 
rozweselimy. Przez wszystkie dni nasze weselić się będziemy, rozradujemy się za dni, w których 
nas upokorzyłeś, za lata, w które widzieliśmy zło. Wejrzyj na sługi Twoje i na dzieła Twoje, i 
kieruj synami ich. 

Nie odrzucaj mnie, Zbawco mój, opanowanego przez grzeszne lenistwo, 
podnieś moje myśli ku pokucie i okaŜ mnie doświadczonym pracownikiem 
Twojej winnicy, daj mi zapłatę jedenastej godziny i wielkie miłosierdzie. 

Stichos: Niech będzie światłość Pana Boga naszego nad nami, i dzieło rąk naszych 
udoskonal w nas, i dzieło rąk naszych umocnij. 

Męczennikom: Przyjdźcie ludzie, wszyscy uczcijmy w pieśniach i śpiewach 
duchowych cierpiętników Chrystusowych, światła świata i głosicieli wiary, 
zawsze tryskające źródło, z którego płyną wiernym uzdrowienia, ich 
modlitwami daj pokój Twemu światu, Chryste BoŜe, i duszom naszym wielkie 
miłosierdzie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: 
Prosomion: Niebieskich zastępów. 

Świętsza od wszystkich świętych mocy, czcigodniejsza od wszystkich 
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stworzeń, Bogurodzico Władczyni świata, która zrodziłaś Zbawiciela, wybaw 
nas z niezliczonych grzechów i nieszczęść, jako Łaskawa, dla Twoich modlitw. 

TakŜe: Dobrze jest wyznawać Pana. Trisagion. Po: Ojcze nasz troparion świętemu, ektenia i 
rozesłanie. Pierwsza godzina i rozesłanie. 

W poniedziałek na L i t u r g i i  Błogosławieństwa. Ton 1: 
 Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani. 

 Wróg przez pokarm wywiódł Adama z raju, Chrystus natomiast krzyŜem 
łotra wprowadził do niego, wołającego: Wspomnij mnie, gdy przyjdziesz w 
Twoim królestwie. 
 Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo 
niebieskie. 
 Z łaskawości Twojej daj mi źródło rozrzewnienia, Chryste BoŜe, 
oczyszczające mnie z wszelkiego skalania ogromnym złem, i uczyń mnie, 
Łaskawco, uczestnikiem Twego królestwa. 
 Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego 
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię. 

Przywołujemy w modlitwie zastępy Twoich aniołów, Chryste Zbawco, 
okaŜ nam przez nich miłosierdzie jako Najłaskawszy, pogardzając wszystkimi 
naszymi grzechami, popełnionymi świadomie i nieświadomie. 

Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach. 

Męczennikom: Strumieniami waszej krwi zatopiliście duchowego faraona, 
teraz zaś wytaczacie strumienie cudów, wysuszające głębię niemocy, przeto 
jesteście błogosławieni. 

Chwała. Ojcu pokłońmy się, Syna wysławmy i Najświętszego Ducha 
wszyscy wierni opiewajmy, wołając i mówiąc: Najświętsza Trójco, zbaw nas. 

I teraz. Teotokion: Ty, która zrodziłaś wieczną Światłość, prowadź 
Światłością moją duszę zawsze omroczoną przez pokusy demonów i Twoim 
orędownictwem wyzwól z przyszłego ognia. 

 

� � � � � � � � � � 
 

W PONIEDZIAŁEK WIECZOREM, 
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy stichery, ton 1: 

Prosomion: Chwalebni męczennicy. 
 Stichos: JeŜeli będziesz pamiętać o nieprawościach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? Ale u 
Ciebie jest oczyszczenie. 

Całe moje Ŝycie haniebnie spędziłem z nierządnicami, Panie, jak 
marnotrawny z rozrzewnieniem wołam: Ojcze niebieski, zgrzeszyłem, oczyść i 
zbaw mnie, nie odrzucaj mnie, chociaŜ sam oddaliłem się od Ciebie i przez moje 
bezowocne czyny wpadłem teraz w nędzę. 
 Stichos: Dla imienia Twego cierpiałem Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, 
dusza moja ma nadzieję w Panu. 

ZuboŜywszy się będąc bogatym, Chryste, ludzi wzbogaciłeś 
nieśmiertelnością i światłością, przeto mnie zuboŜałego przez Ŝądze Ŝyciowe 
wzbogać cnotami i z ubogim Łazarzem wyznacz mnie, wyrywając mnie z 
okrutnej męki i naleŜnej mi gehenny. 
 Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w 
Panu. 
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Okropnie wzbogaciłem się złością i umiłowałem pokarm, w Ŝyciu 
otrzymałem dobra, Panie, i zostałem osądzony na gehennę, mój wygłodzony 
rozum pogardził Łazarzem porzuconym przed bramami Twoich BoŜych 
czynów, zmiłuj się nade mną. 

Inne stichery, Poprzednikowi. Prosomion ten sam. 
Stichos: Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam wybawi 

Izraela ze wszystkich nieprawości jego. 
Proroku przecudny, Chrzcicielu Chrystusa i Poprzedniku, moje serce 

wysuszone nieprzyzwoitością obmyj rzekami zawsze płynących rzek przez 
wylanie Twoich modlitw i błagam Ciebie, abym zbawiany przez Ciebie, będąc 
wielce chorowitym, uwielbiał Ciebie wywyŜszonego. 

Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie. 

Proroku błogosławiony, na Ciebie składam całą moją nadzieję i Ŝywot 
oczekiwania mego, który chrzciłeś Chrystusa Jezusa, a On wziął otchłań 
grzechu świata, módl się do Niego, Janie, błagam Ciebie, aby oczyścił moje 
serce i zbawił mnie. 
 Stichos: Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska trwa na 
wieki. 

Mądry głosicielu łaski, który wszystkim narodom ogłosiłeś pokutę, 
pozwól mojej nieszczęsnej i oślepionej duszy trwać w pokucie i zawsze czynić 
wolę Pana, BoŜy Poprzedniku, abym wiarą i miłością sławił Ciebie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Baranka, który wziął grzechy całego świata, 
głoszonego wszystkim przez wielkiego Poprzednika, błagaj z nim, Dziewico, 
aby okazał mnie obcym losu kozłów w godzinie Sądu i pozwolił mi, 
niegodnemu, stać z owcami jego prawicy. 

TakŜe: Pogodna Światłości. Prokimenon dnia, ektenia, a następnie: Pozwól, Panie, w wieczór ten. 
Na stichownie stichery pokutne. Ton 1: 

Skoro głębia licznych moich grzechów, Zbawco, okropnie mnie pogrąŜa, 
podaj mi dłoń jak Piotrowi, zbaw mnie, BoŜe, i zmiłuj się nade mną. 

Stichos: Do Ciebie wznoszę oczy moje, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług 
zwrócone są na ręce ich panów i jak oczy słuŜącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Bogu, Bogu 
naszemu, dopóki nie ulituje się nad nami. 

Skoro w złych myślach i czynach zostałem osądzony, Zbawco, daj mi 
myśl nawrócenia, BoŜe, abym wołał do Ciebie: Zbaw mnie, łaskawy 
Dobroczyńco, i zmiłuj się nade mną. 

Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy 
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków. 

Wasze wyznanie na sądzie, święci, opluło moc demonów i wyzwoliło 
ludzi z oszustwa. Przeto mając odcinane głowy, wołaliście: Niech będzie, Panie, 
ofiara dusz naszych przyjemna przed Tobą, Panie, albowiem Ciebie 
umiłowawszy zlekcewaŜyliśmy Ŝycie doczesne, Przyjacielu człowieka. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Dziewico opiewana przez wszystkich, której 
tajemnicę MojŜesz widział proroczymi oczyma jako krzew gorejący i 
niespalający się, Bóstwa bowiem ogień nie spalił Twego łona, Czysta, przeto 
modlimy się do Ciebie jako do Matki Boga naszego, abyś wyprosiła światu 
pokój i wielkie miłosierdzie. 
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TakŜe: Teraz pozwalasz odejść Twemu słudze. Trisagion. Po: Ojcze nasz troparion i rozesłanie. 
 

� � � � � � � � � � 
 

W PONIEDZIAŁEK NA POWIECZERZU, 
Kanon ku czci Najświętszej Bogurodzicy. Ton 1. 

Pieśń 1 
Hirmos: Pieśń zwycięską wszyscy śpiewajmy Bogu, który uczynił przedziwne cuda 

wyciągniętą prawicą i zbawił Izraela, bowiem się wysławił. 
Świętości przeczysta raduj się, Dziewico, piękności aniołów i mieszkanie 

Ducha, nieskalana Oblubienico Ojca niemającego początku i Matko Słowa 
BoŜego. 

Jesteś królową jako córka króla, wydałaś kłos, Bogurodzico Władczyni, i 
Króla Boga zrodziłaś w ciele, i z Nim królujesz. 

Chwała. Twoje zrodzenie opiewa Dawid Psalmista, Izajasz wywyŜsza w 
pieśniach Twoje przeczyste łono, Mario najczcigodniejsza, a lud chrześcijański 
sławi Twoje zrodzenie. 

I teraz. Kościół głosi Twoje zrodzenie w prawosławnej nauce i rzeczach 
BoŜych, Dziewico Oblubienico BoŜa, kłania się bowiem obrazowi wcielenia 
Twego Syna. 

Pieśń 3 
Hirmos: Kamień, który odrzucili budowniczowie, on stał się kamieniem węgielnym, to 

jest kamień, na którym Chrystus umocnił Kościół, który odkupił z pogan. 
Mając chwałę dziewictwa przyoblokłaś się w łaskę Ducha Świętego, 

przeczysta Mario, stając się Bogurodzicą, nowa to i ukryta tajemnica, jak 
bowiem rodzisz Boga w ciele, będąc Dziewicą? 

Dziewico, któŜ opowie, co uczynił Tobie Pan? Tej, którą bowiem przeklął 
w bólach rodzić dzieci, Synem się okazałeś i raduje się upadła niewieścia natura 
w Tobie Bogu ze względu na Bogurodzicę. 

Chwała. Burza grzechów świata została rozwiązana przez Ciebie, 
przeczysta Mario, jedyna Bogurodzico, przeto mając Ciebie jako przystań 
zbawienia, wysławiamy wierni, opiewając Twoje wspaniałości. 

I teraz. Dawno temu prorocy opiewali dziewictwo, Ŝe urodzisz w czasie 
niemającego czasu, Słowo w sposób przewyŜszający słowo, jednego z Trójcy 
Chrystusa Boga naszego, którego obrazy czci Kościół, czysta Matko. 

Pieśń 4 
Hirmos: Przewidując w duchu wcielenie Słowa, proroku Habakuku, głosiłeś wołając: 

Gdy przybliŜą się lata, zostaniesz poznany, gdy nadejdą czasy, okaŜesz się, chwała mocy Twojej, 
Panie. 

Siedmiokroć świetliste zwierciadło BoŜych proroków wielorako opiewa 
Twoje wyobraŜenia, my zaś ich znaki ujrzawszy jako dzieła, zaiste Ciebie 
Bogurodzico widząc wierzymy. 

Godną Matką Boga Ciebie zaiste Dziewico czysta czcząc sławimy, 
właściwe przynosząc Tobie słowa, głoszonej w Prawie i przez proroków: Raduj 
się, otoczona radością, Pan z Tobą. 

Chwała. Oto BoŜa góra, którą widział Habakuk, cień cnót jawnie będący, 
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Bogurodzica zajaśniała w świecie, przez którą my, którzy dawno temu 
odstąpiliśmy przez przestępstwo, teraz przybliŜyliśmy się do Boga. 

I teraz. Błogosławiony język, opiewana Czysta, który stał się godnym czci 
wiernie wysławiać w nauce i czynach Twoje zrodzenie, prawdziwie okazując 
wszystkie obrazy wcielenia Twego Syna. 

Pieśń 5 
Hirmos: Czuwając od poranku opiewamy Ciebie, Chryste BoŜe, ze względu na nas 

wywyŜszonego, który krzyŜ i śmierć przecierpiał w ciele. 
W ukryty sposób tajemnie okazano Ciebie MojŜeszowi w niespalającym 

się krzewie, Bogurodzico Władczyni, bowiem Twoje cielesne łono nie spaliło 
Bóstwo. 

Opiewając Ciebie jako Matkę Słowa BoŜego, Bogurodzico czysta, 
przynosimy Tobie duchowe kwitnące dary, którymi radując się wierzymy. 

Chwała. Nie odrzucaj chwały zanoszonej przez skalane usta, Bogurodzico 
przeczysta, nie ma bowiem ziemi, która odwaŜyłaby się godnie Ciebie opiewać. 

I teraz. Jeden jest w dwóch naturach zrodzony z Dziewicy, jako Bóg 
niewidzialny i jako człowiek dobrowolnie ze względu na nas upodobnił się do 
ludzi. 

Pieśń 6 
Hirmos: Proroka Jonasza naśladując, wołam: Wyzwól moje Ŝycie ze zniszczenia, Dobry, i 

zbaw mnie, Zbawco świata, wołającego: Chwała Tobie! 
Prorok widział Ciebie jako duchowy świecznik, Dziewico, i 

siedmiokrotnie jaśniejący, wyraźnie wskazując na działanie Ducha jaśniejącego 
w Tobie. 

Ty zaiste okazałaś się, Dziewico, drzewem Ŝyciodajnym, owocem Twoim 
uśmierciwszy podstępnego węŜa, zrodziłaś bowiem ludziom Ŝycie, Chrystusa 
Boga. 

Chwała. Skalane usta nie przynoszą Tobie pięknej chwały, czysta Matko 
Boga naszego, zobacz jednak pragnienie mojej duszy i przyjmij je. 

I teraz. Nieprawi miotają się w zgiełku gorzkiej niewiary, gdy tylko 
zobaczą zgromadzenia prawosławnych całujące Twój obraz, Dziewico. 

TakŜe: Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz. 
Katyzma poetycka, ton 1. 

Prosomion: śołnierze strzegący Twego grobu. 

Steruj, Czysta, nieszczęsnym moim Ŝyciem, i okaŜ miłosierdzie duszy, 
Najczystsza, upadłej w licznych grzechach w głębi zguby i w godzinie śmierci 
wyzwól mnie od oskarŜających biesów i strasznej odpowiedzialności. 

Pieśń 7 
Hirmos: Twoich dzieci, Zbawco, będących w piecu, nie dotknął ogień, ani nie nękał, a 

wtedy troje jak jednymi ustami śpiewało i błogosławiło, mówiąc: Błogosławiony Bóg ojców 
naszych. 

Okazałaś się upiększona cnotami, Oblubienico BoŜa, chwałą i czcią 
dziewictwa, bowiem zaiste piękna była dobroć Twoja i Bóg Ciebie wybrał sobie 
za BoŜą Matkę. 

Byłaś berłem prawości, Czysta, najczcigodniejszym berłem królestwa, 
wydałaś owoc, Słowo BoŜe, a ten cud dawno temu jawnie okazał Aaron w 
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zakwitłej lasce. 
Chwała. Licznymi Ŝądzami cielesnymi skalałem ciało, słowo i duszę, jakŜe 

więc będę opiewał Twoje piękno dobroci, Czysta, waham się i lękam, przeto 
sama pomóŜ mi Twoimi modlitwami. 

I teraz. Czczę zjednoczenie Twego wcielenia, Chryste, i obrazowi tego 
kłaniam się poboŜnie, bowiem Bóg Przedwieczny z Dziewicy stał się 
człowiekiem bez zmiany, sam doskonały w obu naturach. 

Pieśń 8 
Hirmos: Tego, którego lękają się aniołowie i wszystkie zastępy jako Stwórcy i Pana, 

opiewajcie kapłani, wysławiajcie dzieci, błogosławcie ludzie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 
Niech będzie opiewana BoŜa świętość, przez którą świat został 

wybawiony ze zniszczenia, wstańcie wszyscy niegdyś upadli, Maria bowiem 
zrodziła Chrystusa, który jest zbawieniem. 

Śpiewamy Tobie, Przeczysta i Matko BoŜa, i któŜ nie sławi Ciebie zaiste 
jako dobrej, będącej nadzieją naszych dusz, przeto przyjmij naszą modlitwę, 
Najświętsza. 

Chwała. Rozradujcie się dzisiaj pieśniami, wierni, wysławiajcie aniołowie 
wraz z ludźmi, albowiem diabeł pada i rozpacza, Maria bowiem rodzi nam 
nadzieję zbawienia. 

I teraz. Nie opisujcie Bóstwa, nie lŜyjcie, ślepi, jest bowiem proste i 
niedostrzegalne, przedstawiając obraz ciała kłaniam się i z wiarą sławię 
Dziewicę rodzącą Boga. 

Pieśń 9 
Hirmos: Świetlisty obłok, w którym Władca wszystkich jak deszcz zstąpił z niebios na 

runo i wcielił się ze względu na nas, niemający początku stał się człowiekiem, uwielbiajmy 
wszyscy Czystą jako Matkę Boga. 

Raduj się, Mario, wielki cudzie całego stworzenia. Raduj się, córko 
Dawidowa, Matko zaś Pana. Raduj się, śpiewie Gabriela. Raduj się, ucieczko i 
umocnienie, pomocy wszystkich, Najświętsza, będących na ziemi grzeszników. 

Śpiewa w duchu BoŜym i wyśpiewuje dziękczynną pieśń cudny Joachim i 
BoŜa Anna, albowiem widzieli na ziemi Matkę Stwórcy, gdy urodziła się córka 
Maria, Jej modlitwami zbaw nasz wszystkich jako Bóg. 

Chwała. O Najświętsza Dziewico, Matko NajwyŜszego Boga! Twoje 
zrodzenie na ziemi objawiło zbawienie grzesznym i pokornym, przez Ciebie 
bowiem zbawiamy się wierząc, przeto zbawiaj mnie i teraz, i we wszystkich 
etapach mego Ŝycia. 

I teraz. Wcielone Słowo pozostało bez zmiany, przeto z wiarą śpiewam 
Jemu w dwóch naturach i w jednej Hipostazie, głosząc Go zaprawdę jako Boga i 
człowieka, pieśń układając. 

TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i pokłon. Trisagion i dalej jak zwykle oraz rozesłanie. 
 

� � � � � � � � � � 
 

WE WTOREK RANO PO SZEŚCIU PSALMACH, 
po: Bóg i Pan, troparion świętemu, jeśli jest. Chwała, i teraz, teotokion według tonu troparionu. Jeśli 
zaś nie ma, to mówimy troparion dnia. Chwała, i teraz, teotokion dnia. 
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Po pierwszej recytacji Psałterza katyzma poetycka. Ton 1: 

W nieprawościach jestem poczęty, marnotrawny, nie śmiem spojrzeć na 
wyŜyny nieba, ale odwaŜając się na Twoją przyjaźń do człowieka, wołam: BoŜe, 
oczyść mnie grzesznego, i zbaw mnie. 

Stichos: Panie, w zapalczywości Twojej nie oskarŜaj mnie, ani w gniewie Twoim nie karz 
mnie. 

Jeśli sprawiedliwy z ledwością się zbawi, to gdzieŜ podzieję się ja, 
grzeszny, który nie poniosłem cięŜaru i upału dnia? Jednak policz mnie z 
najemnikami jedenastej godziny i zbaw mnie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Bez matki zrodzonego na niebiosach, co 
przewyŜsza sens i słowa, na ziemi bez ojca zrodziłaś Syna, do którego módl się, 
aby zbawił nasze dusze. 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka. Ton 1: 

Objęcia ojcowskie otwórz dla mnie, poszczącego, marnotrawnie moje 
spędziłem Ŝycie, na bogactwo niewyczerpane patrząc Twych łask, Zbawco, 
teraz oto upokorzonego nie odrzuć serca, do Ciebie bowiem, Panie, wołam z 
rozrzewnieniem: Ojcze, zgrzeszyłem na niebo i przed Tobą. 

Stichos: Panie, w zapalczywości Twojej nie oskarŜaj mnie, ani w gniewie Twoim nie karz 
mnie. 

Widząc bogactwo cnót Hioba podkopać i ukraść je zamierzył podstępnie 
wróg sprawiedliwych, i zniszczył kolumnę ciała, ale nie ukradł skarbu 
duchowego, znalazł bowiem uzbrojoną nieskalaną duszę, mnie zaś obnaŜywszy 
zniewolił, uprzedzając więc koniec wybaw mnie od podstępnego wroga, 
Zbawco, i zbaw mnie. 

Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela. 

Jako męŜni rycerze i jednomyślnie wierzący, nie ulękliście się, święci, 
gróźb prześladowców, gorliwie przyszliście do Chrystusa, wziąwszy czcigodny 
krzyŜ i skończywszy bieg przyjęliście z niebios zwycięstwo. Chwała 
umacniającemu was. Chwała koronującemu was. Chwała czyniącemu przez was 
wszystkim uzdrowienia. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Rozpacz Niniwitan uprzedziłeś, ogłoszony zakaz 
prowadząc obok i gniew zwycięŜyło Twoje miłosierdzie, Panie, zmiłuj się teraz 
nad ludźmi i Twoją owczarnią, władczą dłonią zrzuć naszych wrogów, 
modlitwami Bogurodzicy daj nam Twoje miłosierdzie. 

Po trzeciej recytacji Psałterza katyzma poetycka. Ton 1: 
Prosomion: śołnierze strzegący Twego grobu. 

W zbójców wpadłem myślami i okradłem rozum, a moją duszę zraniłem 
grzechami, leŜę nieuleczony, Jezusie wielce miłosierny, lecz modlitwami 
Poprzednika rozlej Twoje miłosierdzie i ulecz okropne rany mojej duszy. 

Ty, który dawno temu strumieniami Jordanu chrzciłeś, Janie, 
oczyszczenie całego świata, podnieś mnie, pogrąŜonego przez liczne grzechy, i 
obmyj z wszelkiego skalania, modląc się zawsze do Przyjaciela człowieka, jako 
Ŝyczliwy orędownik. 

Chwała, i teraz. Teotokion: NiezamęŜna czysta Bogurodzico Dziewico, jedyna 
orędowniczko wiernych i opieko, wybaw nas wszystkich z nieszczęść, 
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zmartwień i trudnych sytuacji, mających w Tobie, Dziewico, nadzieję i nasze 
dusze zbaw Twoimi BoŜymi modlitwami. 

Kanon pokutny, mający akrostych: Przyjmij, Chryste, słowa modlitwy mojej. 
Poemat Józefa. Ton 1. 

Pieśń 1 
Hirmos: Pieśń zwycięską wszyscy śpiewajmy Bogu, który uczynił przedziwne cuda 

wyciągniętą prawicą i zbawił Izraela, albowiem wysławił się. 
Zniewolony Ŝądzami grzechu przypadam do Ciebie, Panie, abyś okazał 

mnie wolnym od nich, sławiącego gorliwie Twoją łaskawość. 
Zraniony jestem włócznią grzechu, nieszczęsny, i umarłem, a widząc 

mnie leŜącego wróg raduje się, ale Ty, który wskrzeszasz martwych, oŜywiwszy 
zbaw mnie. 

Męczennikom: Wysławione zostały chóry cierpiętników, czcigodnymi 
swymi członkami wysławiwszy Chrystusa, wzgardziwszy ciałem i przez 
cierpienia zniszczywszy zniszczalność. 

Męczennikom: Kolumny i mury poboŜności, sławni męczennicy, 
niezachwiani pozostaliście w atakach wrogów, dla modlitw cierpiętników, BoŜe, 
zmiłuj się nad nami wszystkimi. 

Teotokion: Jako ognisty tron nosisz Stwórcę, Dziewico, jako uduchowiona 
arka i piękny pałac mieszczący Króla, będącego takim jak my poza zmianą i 
połączeniem. 

Inny kanon ku czci świętego wielkiego Proroka Jana Poprzednika, mający akrostych: 
Usłysz głos wołających do Ciebie, błogosławiony. 

Pieśń 1 
Hirmos ten sam. 

Byłeś głosem Słowa, błogosławiony, przeto głosy nasze, które do Ciebie 
kierujemy, przyjmij Poprzedniku, wyzwalając nas ode złego Twoim 
wstawiennictwem. 

Jak poranek, jak słońce zajaśniawszy oświecasz krańce ziemi i omraczasz 
złe duchy, przeto odpędź mrok od naszych dusz. 

śycie nasze przemija jak martwe, głosiłeś Poprzedniku, przeto umartw 
zabijające mnie Ŝądze i okaŜ mnie uczestnikiem BoŜej Światłości, 
błogosławiony. 

Teotokion: Jedyna wiecznego Syna zrodziłaś wcielonego w czasie, 
przeczysta Władczyni, ulecz wieloletnie Ŝądze mojej nienasyconej duszy. 

Pieśń 3 
Hirmos: Kamień, który odrzucili budowniczowie, on stał się kamieniem węgielnym, to 

jest kamień, na którym Chrystus umocnił Kościół, który odkupił z pogan. 
Widząc moją niemoc przyoblokłeś się w nią, widząc okropny nieporządek 

mojej duszy zwaŜ na mój głos, Chryste wielce miłosierny, i przemień tę 
brzydotę w porządek, Zbawco. 

Jezusie, który zbawiłeś marnotrawnego, zbaw mnie, który jedyny 
przekroczyłem Twoje zbawcze prawa i bezmyślnie popełniałem wszelkie 
grzechy, i zostałem swymi myślami oddalony od Ciebie, Dobry, czyniąc siebie 
obcym Tobie. 

Męczennikom: Chóry bezcielesnych zadziwiły się zaiste waszemu męstwu, 
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święci, jak przesławnie cierpieliście na Sądzie i umierając ciałem wszystkich 
bezcielesnych wrogów zrzuciliście BoŜą mocą. 

Męczennikom: Jeszcze zaczerwienieni ranami krwawymi, jeszcze oblewani 
kroplami krwi, cierpiętnicy, stanęliście przed Panem radując się przed Królem 
nieśmiertelnym, który ukoronował was jako zwycięzców. 

Teotokion: Zrodziłaś, którego Ojciec rodzi przed wszystkimi wiekami, 
karmiłaś wszystkich karmiciela nie znając pokusy męŜa, przesławny to cud, 
nowa tajemnica łaski BoŜej, przeto kaŜda dusza wiernych sławi Ciebie. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Z niepłodnej i nierodzącej Poprzedni święcie zajaśniał, okazał się owocny 
czynami BoŜymi, przeto serce moje bezpłodne we wszystkim uczyń owocnym 
w dobru, abym zawsze z wiarą sławił Ciebie. 

Niebieskim chlebem umocnij moje serce, błogosławiony, osłabione przez 
złe myśli, i daj mi gorliwie pełnić pragnienia szczodrego Boga, abym zawsze z 
wiarą sławił Ciebie. 

Głosiłeś Baranka, który wziął grzechy świata, błogosławiony proroku, 
odciąŜ moich grzechów cięŜkie brzemię, błagam, dając mi rozrzewnienie 
oczyszczające skalanie Ŝądz. 

Teotokion: W całego Adama przyoblekło się z Ciebie Słowo, Bogurodzico, 
które przyszło w ciele, módl się przeto do Niego, Bogurodzico, abyśmy zostali 
wybawieni z wszelkich ataków i wiecznego ognia. 

Pieśń 4 
Hirmos: Przewidując w duchu wcielenie Słowa, proroku Habakuku, głosiłeś wołając: 

Gdy przybliŜą się lata, zostaniesz poznany, gdy nadejdą czasy, okaŜesz się, chwała mocy Twojej, 
Panie. 

Bogactwo, które mi dałeś, Chryste, roztrwoniłem czyniąc rzeczy 
haniebne, stałem się nagi, przyobleczony w nieprzystojne czyny, przeto wołam 
do Ciebie: Upiększ mnie pierwotną szatą, rozrzewniając mnie BoŜą łaską. 

Zostałem strącony przez szaleństwo i strasznie upadłem, leŜę na ziemi 
chory nieuleczony, podnieś mnie, będący powstaniem upadłych, i na opoce 
zbawczej pokuty umocnij, Chryste, moje serce. 

Męczennikom: Upodobniliście się do Chrystusa podniesionego na krzyŜu, 
przyjmując rany i zarazem weseląc się, cierpiętnicy, i krwawymi chmurami 
powstrzymaliście chmury wielobóstwa, tocząc strumienie uzdrowień. 

Męczennikom: Przepłynąwszy sucho morze mąk i gorzkie spiętrzenie fal, 
BoŜy cierpiętnicy, karmieni nadzieją zbawienia dąŜyliście do wiecznej 
przystani, napełnieni wszelką nadzieją. 

Teotokion: Zastępy anielskie zadziwiły się widząc Ciebie, gdy niewidzialny 
postacią przez Ciebie stał się dla nas widzialny, Dziewico, Rodzicielko Boga, do 
którego módl się, abyśmy wszyscy zostali zbawieni, z wiarą sławiący Ciebie. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Utkawszy sobie szatę zbawienia w obnaŜeniu cielesnym, Chrzcicielu 
Pana, przyoblecz mnie, obnaŜonego z wszelkich dobrych czynów, błagam, w 
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szatę sprawiedliwości i wesela. 
Zroś mnie kroplą zbawienia, Poprzedniku, zmęczonego rozpaleniem się 

pokus, który zanurzyłeś w strumieniach Jordanu słodyczy potoku Jezusa, Dawcę 
Ŝycia, abym godnie sławił Ciebie. 

Ani anioł, ani pośrednik, Zbawco nasz, ale sam Pan przyszedł na ziemię, 
któremu przygotowałeś prawe drogi, błogosławiony, do którego módl się teraz, 
aby pokazał mi ścieŜki kierujące ku królestwu. 

Teotokion: Okazałaś się świętą świątynią BoŜą w Ciebie wcielonego w 
sposób przewyŜszający rozum, Dziewico, przeto módl się do Niego, aby 
oczyścił nas ze skalania grzechu, abyśmy okazali się świątynią i mieszkaniem 
BoŜego Ducha. 

Pieśń 5 
Hirmos: Twój pokój daj nam, Synu BoŜy, innego bowiem poza Tobą Boga nie znamy, 

imię Twoje wyznajemy, albowiem jesteś Bogiem Ŝywych i umarłych. 
Napełniłem się licznymi i okropnymi upadkami grzesznymi, Władco 

szczodry i wielce miłosierny, zmiłuj się nade mną osądzonym i nie odrzucaj 
mnie od Twego oblicza. 

Celnika usprawiedliwiłeś, który westchnął, Chryste, a ja naśladując go 
biję się w piersi i wołam do Ciebie: Oczyść mnie, jedyny łaskawy i szczodry. 

Męczennikom: Święci Twoi, Panie, okazali się światłami nie 
wprowadzającymi w błąd, przepędzając głęboką noc oszustwa i oświecając cały 
świat cudowną światłością. 

Męczennikom: Jako drogocenne kamienie Ciebie, Kamień Ŝywota, Władco, 
umiłowali męczennicy dręczeni mękami i zniszczyli całą budowlę oszustwa. 

Teotokion: W dwóch wolach jednego z Najświętszej Trójcy zrodziłaś, 
Nieskalana, mającego jedną Hipostazę, do którego módl się gorliwie, abyśmy 
wszyscy zbawili się. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Zamieszkałeś na pustyni, Poprzedniku Chrystusa, jak dawno temu Eliasz, 
przeto serce moje spustoszone przez grzechy, umocnij Najłaskawszy BoŜą 
troską. 

Jako kolumna niezniszczalna i mur wiernych byłeś, wielki Poprzedniku 
Chrystusa, okaŜ moje myśli, chwiejące się pod atakami zwodziciela, 
niezachwianymi. 

Martwym twoim głosem głosiłeś Światłość, która ze Światłości zajaśniała 
na ziemi, błogosławiony, i będący w ciemności zostali oświeceni, przeto oświeć 
mnie, okropnie omroczonego. 

Teotokion: Dawid głosił Ciebie Królową Dziewicą, Przeczysta i Czcigodna, 
przeto proszę Ciebie, uczyń mnie dziedzicem niebieskiego królestwa, abym 
Ciebie uwielbiał. 

Pieśń 6 
Hirmos: Proroka Jonasza naśladując, wołam: Wyzwól moje Ŝycie ze zniszczenia, Dobry, i 

zbaw mnie, Zbawco świata, wołającego: Chwała Tobie! 
Skruszone zostały kości mojej nieszczęsnej duszy i skurczyłem się pod 
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brzemieniem moich Ŝądz, przeto pomóŜ mi, Chryste, jedyna pomocy 
wszystkich. 

Wpadłem w głębię okropieństw i burzę Ŝądz, wołam do Ciebie, 
wszechmocny Chryste: Wyprowadź mnie mocną Twoją dłonią i zbaw mnie. 

Męczennikom: Tłumy wybranych, mnóstwo świętych cierpiętników 
duchowo zdeptało tłumy wrogów i połączyło się z tłumami niebieskich duchów. 

Męczennikom: Wysuszywszy głębię bezboŜnictwa cierpiętnicy odziedziczyli 
potok słodyczy, przeto wysuszcie rozlanie mego grzechu. 

Teotokion: Świętym namiotem okazałaś się Mario, uświęć jedyną skalaną 
Ŝądzami nieszczęsną moją duszę i uczyń mnie uczestnikiem BoŜej Chwały. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Chrzcicielu, który głosiłeś pokutę na ziemi, kierując mnie na drogi pokuty 
ku światłości i wybaw mnie z przepaści oszustwa. 

Skoro otchłań zatopiłeś w strumieniach rzeki, wysusz otchłań moich Ŝądz, 
dając mi źródło łez, Poprzedniku głosicielu Chrystusa. 

Ze duszy i Ŝądz ciała, ataków Ŝycia i wszelkich pokus oraz utrapień 
wybaw mnie, Poprzedniku Pana. 

Teotokion: Matko BoŜa i najlepsza wśród niewiast, błagam Ciebie gorliwie, 
nie pogardzaj mną, Czysta, ale ulituj się i zachowaj mnie, nienaruszonego przez 
wszelkie szkody. 

Pieśń 7 
Hirmos: Twoich dzieci, Zbawco, będących w piecu, nie dotknął ogień, ani nie nękał, a 

wtedy troje jak jednymi ustami śpiewało i błogosławiło, mówiąc: Błogosławiony Bóg ojców 
naszych. 

Hiob doświadczył cierpień i niezachwiany zniósł wszelkie ataki złego jak 
kolumna najmęŜniejsza, jego to zawsze naśladuj, o duszo, i w Ŝaden sposób nie 
zniechęcaj się w opresjach. 

Zostałem zwycięŜony przez rozkosze cielesne i stałem się pozbawiony 
rozumu będąc rozumnym. Słowo BoŜe, które nierządnicę wybawiło słowem, 
wybaw mnie nieszczęsnego, abym śpiewał błogosławiąc Twoją łaskawość. 

Męczennikom: Mądrzy męczennicy zostali wybawieni krwią ze względu na 
cierpiącego za nas ciałem, za którego zechcieliście gorliwie wylać swoją krew, 
przeto nieustannie z Nim królujecie. 

Męczennikom: Przez przecierpienie świętych mąk znaleźliście się w pałacu, 
mądrzy, w którym radośnie spoczął Chrystus, jedyny Król i Pan, 
doprowadzający was do niebieskich przybytków. 

Teotokion: Ze wszystkich pokoleń Chrystus wybrał Ciebie jedyną za swoje 
mieszkanie, opiewaną przez wszystkich jako czcigodną i czystą, i z Ciebie 
zajaśniawszy jak słońce, oświecił całą ziemię. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Byłeś jako przepiękny orędownik starego i nowego, Chrzcicielu, oręduj za 
zniszczałym przez grzechy, aby całego mnie odnowił, modląc się Chrystusa, 
Odnowiciela wszystkich. 
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Głosząc pokutę objawiłeś się na ziemi, Poprzedniku Chrystusa i 
Chrzcicielu, którego błagając wszystkich umocnij Twymi modlitwami, abyśmy 
wybawili się z ogromu zła, gdyŜ zawsze grzeszymy. 

Ty przeszedłeś ciasną drogę, przebywając wszelką wstrzemięźliwość, 
mądry, i jasnością świetlistej wizji Boga cały oświeciłeś się, której nauczyć się i 
nam pozwól, błagając Chrystusa. 

Jedną naturę Trójcy wierni sławimy, Ojca niemającego początku, Syna i 
Ducha, jedną królującą Istotę, jedno panowanie, jedną zasadę i śycie wszystkim 
dające Ŝycie. 

Teotokion: Zanieś modlitwę Bogu, Poprzedniku, aby odrzucił nasze grzechy 
i niezliczone upadki oraz wyzwolił nas z wiecznego męczącego ognia. 

Pieśń 8 
Hirmos: Tego, którego lękają się aniołowie i wszystkie zastępy jako Stwórcy i Pana, 

opiewajcie kapłani, wysławiajcie dzieci, błogosławcie ludzie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 
WąŜ oszust nagim uczynił mnie ze wszystkich cnót złą radą, upiększ mnie 

teraz szatą cnót, Zbawco, któryś obnaŜył jego zło. 
Chcąc przyjść sądzić rodzaj ludzki, Sędzio sprawiedliwy, w godzinie 

budzącej bojaźń, nie posyłaj mnie osądzonego w ogień gehenny, ale zlituj się i 
zbaw mnie. 

Męczennikom: Was, chwalebni cierpiętnicy Pańscy, ani ból, ani nieszczęścia, 
ani miecz, ani ogień nie mogły odłączyć w Ŝaden sposób od miłości Chrystusa, 
który umiłował was z powodu łaskawości. 

Męczennikom: Ciałem wydani bezcielesnemu wrogowi, zrzuciliście go, 
męŜni cierpiętnicy, i teraz z bezcielesnymi wespół radujecie się, uleczając Ŝądze 
dusz i ciał. 

Teotokion: Znalazłszy Ciebie jako kwiat na padole Ŝycia, w Ciebie wcielił 
się Ten, który wszystkich powołuje do Ŝycia, teraz otocz nas wonnością cnót i 
czystości, Rodzicielko Boga. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Ja jeden zgrzeszyłem bardziej od wszystkich zrodzonych na ziemi, ja 
jeden przekroczyłem Twoje prawo, Panie, przeto ze względu na Poprzednika 
zlituj się i zbaw mnie. 

Okazałeś zwyczaje aniołów, Chrzcicielu Janie, Anioła Wielkiej Rady 
głosząc krańcom ziemi, przeto Ciebie w pieśniach sławimy na wszystkie wieki. 

Niesprawiedliwie ścięto Twoją głowę, błogosławiony, który głowę 
Chrystusa zanurzyłeś w wodach, umocnij wszystkich nas modlitwami Twoimi, 
abyśmy zdeptali głowę zaprawdę zgubnego oszusta. 

Teotokion: Wybaw mnie z nieprzyzwoitych grzechów i ognistego dręczenia, 
okropnych mąk, zgrzytania zębów i robaka, Dziewico, jedyna orędowniczko 
rodzaju ludzkiego. 

Pieśń 9 
Hirmos: Świetlisty obłok, w którym Władca wszystkich jak deszcz zstąpił z niebios na 

runo i wcielił się ze względu na nas, niemający początku stał się człowiekiem, uwielbiajmy 
wszyscy Czystą jako Matkę Boga. 
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Oto czas pokuty i dobrych czynów, oto dzień, czyń uczynki światłości i 
uciekaj przed ciemnością Ŝądz, odrzuć od swojej duszy sen złego zniechęcenia, 
aby była uczestniczką BoŜej Światłości. 

Wzdycham jak celnik, płaczę jak nierządnica i jak łotr wołam do Ciebie: 
„Wspomnij mnie, Szczodry!”, a takŜe wzywam jak syn marnotrawny: 
„Zgrzeszyłem!” i przypadam do Ciebie jak Kananejska: „Miłosierny, nie 
odrzucaj mnie, Chryste!” 

Męczennikom: Zaiste okazaliście się lekarzami Ŝądz cielesnych i ran 
duchowych, wydawszy cierpliwie ciała na rany i na śmierć, chwalebni 
cierpiętnicy Pańscy, przeto zawsze jesteście uwielbiani. 

Męczennikom: Bardziej od jasności słonecznej zajaśniało cierpienie mądrych 
cierpiętników Chrystusowych, przeto przywódcę ciemności jawnie zgubili 
dzięki łasce i zniszczyli noc bezboŜności, oświecając serca wiernych. 

Teotokion: Oświecającymi jaśnieniami zajaśniałego Słowa i świętego 
Twego łona, Bogurodzico Dziewico, oświecającego krańce świata, oświeć moją 
duszę omroczoną czernią rozkoszy i lenistwem Ŝądz, abym z wiarą śpiewał 
Tobie. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Oto Światłość zajaśniała będącym w ciemności Ŝycia, oto krasomówcza 
jaskółka, wszystkim ogłaszająca wiosnę, wielki Poprzednik Chrystusa, 
orędownik starego i nowego, abyśmy zawsze byli zachowani jego modlitwami. 

Jako przyjaciela Oblubieńca przywodzę orędownika, mając mnóstwo 
grzechów i wołam do Ciebie, Chrzcicielu: Daj mi odcięcie win, błogosławiony, i 
zapal światło mojej duszy, całkowicie wygasłe przez lenistwo. 

Z bezcielesnymi aniołami, czcigodnymi apostołami, ze świętymi 
cierpiętnikami i z prorokami zawsze módl się Poprzedniku do najłaskawszego 
Boga, aby obdarzył nas wiecznymi dobrami, zawsze bogacącymi się przez 
ciebie łaskawym orędownictwem. 

Jaskółko piękna, czcigodny słowiku, najlepszy gołębiu, synogarlico 
kochająca pustynię, Chrzcicielu Pana, roślino pustynna, moją duszę zasuszoną 
przez bezpłodność okaŜ przynoszącą dobre owoce. 

Teotokion: Jak tron cherubinów nosisz wszystko noszącego i karmisz nas 
karmiącego, do którego módl się nieustannie, Czysta, przez Boga obdarzona 
radością, aby zawsze wybawiał swoją owczarnię z trzęsienia ziemi, zniszczenia, 
niewoli i wszelkich nieszczęść. 

TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i pokłon. Ektenia mała i fotagogikon oraz zwykłe psalmy. 
Na stichownie stichery pokutne. Ton 1. 

Inny wiek oczekuje ciebie, duszo, i Sędzia chce ujawnić twoje tajemne i 
okropne sprawy, nie trwaj więc tutaj, ale uprzedź, wołając do Sędziego: BoŜe, 
oczyść mnie i zbaw mnie. 

Stichos: Nasyć nas o poranku łaskawością Twoją, Panie, i rozradujemy się, i 
rozweselimy. Przez wszystkie dni nasze weselić się będziemy, rozradujemy się za dni, w których 
nas upokorzyłeś, za lata, w które widzieliśmy zło. Wejrzyj na sługi Twoje i na dzieła Twoje, i 
kieruj synami ich. 
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Nie wystawiaj mnie na pokusę, Zbawco mój, opanowanego przez 
grzeszne lenistwo, podnieś moje myśli ku pokucie i okaŜ mnie doświadczonym 
pracownikiem Twojej winnicy, daj mi zapłatę jedenastej godziny i wielkie 
miłosierdzie. 

Stichos: Niech będzie światłość Pana Boga naszego nad nami, i dzieło rąk naszych 
udoskonal w nas, i dzieło rąk naszych umocnij. 

Męczennikom: Ci rycerze wielkiego Króla sprzeciwili się nakazom 
prześladowców, męŜnie znieśli cierpienia i zdeptali wszelkie oszustwo, godnie 
zostali ukoronowani przez Zbawcę świata, do którego modlą się za dusze nasze i 
o wielkie miłosierdzie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Nierządnicę, syna marnotrawnego i łotra 
pokonałem, celnika i mieszkańców Niniwy wyprzedziłem w grzechach. Biada 
mi, kim będę? JakŜe uniknę męki, nieszczęsny? Czysta, przypadam do Ciebie, 
ulituj się nade mną z Twego miłosierdzia, aby Twój Syn zbawił mnie jak 
tamtych. 

TakŜe: Dobrze jest wyznawać Pana. Troparion, ektenia i rozesłanie. TakŜe pierwsza godzina 
i zwykłe psalmy, dalszy ciąg i rozesłanie. 

We wtorek na L i t u r g i i  Błogosławieństwa. Ton 1: 
Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani. 

 Wróg przez pokarm wywiódł Adama z raju, Chrystus natomiast krzyŜem 
łotra wprowadził do niego, wołającego: Wspomnij mnie, gdy przyjdziesz w 
Twoim królestwie. 
 Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo 
niebieskie. 
 Nawróć mnie, BoŜe, i wyrwij z męki, kaŜdego dnia grzeszącego i 
przekraczającego Twoje przykazania, abym sławił Twoje niewypowiedziane 
miłosierdzie, Przyjacielu człowieka. 
 Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego 
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię. 

Światłem okazałeś się, BoŜy Poprzedniku, idąc przed Niezachodzącą 
Światłością, która niewypowiedzianie zajaśniała nam ze świetlistego obłoku, 
módl się zawsze do Niej, aby zlitowała się i zbawiła nasze dusze. 

Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach. 

Męczennikom: Przecierpiawszy róŜnorodne męki, chwalebni męczennicy, 
staliście się godnymi wyŜszych niebieskich dóbr, przeto zawsze wielbią was 
wszyscy ludzie. 

Chwała. W Trzech Osobach jedno Bóstwo niepodzielne wszyscy znamy, z 
Ojcem Syna i śywego Ducha, niemających początku, niepomieszanych i na 
wieki zawsze trwających. 

I teraz. Po zrodzeniu, zawsze Dziewico, jak przed zrodzeniem zostałaś 
zachowana, Czysta, rodząc Boga w ciele, do którego módl się, Przeczysta, aby 
wybawił nas z Ŝądz cielesnych i duchowych, błagamy. 

 

� � � � � � � � � � 
 

WE WTOREK WIECZOREM, 
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do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy stichery krzyŜa, ton 1: 
Prosomion: Chwalebni męczennicy. 

 Stichos: JeŜeli będziesz pamiętać o nieprawościach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? Ale u 
Ciebie jest oczyszczenie. 

Na krzyŜu przygwoŜdŜony jako człowiek, Chryste BoŜe, przebóstwiłeś 
ludzką naturę i uśmierciłeś węŜa będącego przyczyną zła, a nas wyzwoliłeś z 
klątwy otrzymanej przez drzewo, jako łaskawy sam stając się klątwą, i 
przyszedłeś, aby wszystkim dać błogosławieństwo i wielkie miłosierdzie. 
 Stichos: Dla imienia Twego cierpiałem Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, 
dusza moja ma nadzieję w Panu. 

Wszystkich przewyŜszyłeś czcią, Władco, zechciawszy pozbawić się czci, 
haniebną przecierpiałeś śmierć na drzewie, przez którą nieśmiertelność stała się 
udziałem rodzaju ludzkiego, który przyjął pierwotne Ŝycie, gdy Ty zmarłeś 
ciałem, Wszechmocny. 
 Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w 
Panu. 

KrzyŜu najczcigodniejszy, oczyszczenie wszystkich wiernych, uświęć 
wszystkich kłaniających się tobie i sławiących Chrystusa, który przeczyste ręce 
wyciągnął na tobie z niewypowiedzianej łaskawości i zgromadził w jedno 
wszystkie krańce ziemi. 

Inne stichery, ton 1: 
Prosomion: Niebieskich zastępów. 

Stichos: Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam wybawi 
Izraela ze wszystkich nieprawości jego. 

Stojąc przy krzyŜu Syna i Twego Boga, i patrząc na Jego wielką 
cierpliwość, płacząc mówiła czysta Matka: Biada mi, najsłodsze Dziecię! 
Dlaczego niesprawiedliwie cierpisz, Słowo BoŜe? Aby zbawić ludzkość. 

Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie. 

Stojąc przy krzyŜu, Oblubienico nieznająca męŜa, i cierpiąc rany serca, 
wołałaś: Nie okazuj mnie bezdzietną, Dziecię moje, która Ciebie zrodziłam, 
Słowo BoŜe, nie pozostawiaj mnie samej, Jednorodzony, Ojcu zawsze 
współbędący. 
 Stichos: Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska trwa na 
wieki. 

Gdy rodziłam Ciebie, nie odczuwałam Ŝadnego bólu, a teraz cierpię, gdy 
widzę Ciebie, Słowo, niesprawiedliwie krzyŜowanego? – gorzko wołała 
Dziewica, płacząc – Biada mi! Nie mogę patrzeć na Ciebie, podniesionego na 
krzyŜu, Przyjacielu człowieka. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Gdy dawno temu widziała swego Syna i 
Władcę na krzyŜu wyciągającego ręce i przebijanego w bok, Matka czysta 
płacząc wzywała: Biada mi! JakŜe cierpisz ludziom odejmując cierpień, 
Przyjacielu człowieka? 

TakŜe: Pogodna Światłości. Następnie prokimenon dnia oraz: Pozwól, Panie, w wieczór ten. 
I ektenia. 

Na stichownie stichery krzyŜa, ton 1: 

KrzyŜ postawiono na miejscu czaszki i zakwitła nam nieśmiertelność w z 
wiecznie płynącego źródła z boku Zbawcy. 
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Stichos: Do Ciebie wznoszę oczy moje, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług 
zwrócone są na ręce ich panów i jak oczy słuŜącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Bogu, Bogu 
naszemu, dopóki nie ulituje się nad nami. 

Murem niezniszczalnym jest dla nas czcigodny krzyŜ Zbawiciela, w nim 
bowiem mając nadzieję zbawiamy się. 

Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy 
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków. 

Męczennikom: O, dobry wasz handel, święci! Albowiem oddaliście krew i 
odziedziczyliście niebiosa, czasowo doświadczani wiecznie się weselicie, zaiste 
dobry był wasz handel, porzuciliście bowiem zniszczalność i przyjęliście 
niezniszczalność, z aniołami weselicie się i nieustannie śpiewacie Trójcy 
Jednoistotnej. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: 
Prosomion: Niebieskich zastępów. 

Widząc Ciebie podniesionego na krzyŜu, Baranku, nieskalana Dziewica 
płacząc wołała: Słodkie moje Dziecię! CóŜ to za nowy i przesławny widok? 
JakŜe Ten, który wszystko trzyma w dłoni, jest na drzewie przygwoŜdŜony 
ciałem? 

TakŜe: Teraz pozwalasz odejść. Trisagion. Po: Ojcze nasz troparion świętemu i rozesłanie. 
 

� � � � � � � � � � 
 

WE WTOREK NA POWIECZERZU, 
Kanon ku czci Najświętszej Bogurodzicy. Ton 1. 

Pieśń 1 
Hirmos: Twoja zwycięska prawica wspaniale wysławiła się w mocy, ona bowiem, o 

Nieśmiertelny, jako wszechmocna starła przeciwników i otworzyła Izraelitom nową drogę na 
głębokości morza. 

Ten, który jest niepoznawalny dla zastępów anielskich, Dziewico 
najczystsza, przyjął ciało z Twego ciała i odnowił ciało zniszczone przez 
pierwsze przestępstwo. 

W pieśniach uwielbiajmy, wierni, Rodzicielkę BoŜego Słowa, która 
poczęła w sposób przewyŜszający słowa, bowiem Najczystsza okazała się 
upiększeniem ludzi i jest orędowniczką nas grzesznych. 

Chwała. Okazałaś się większą od niebios, zawsze Dziewico, bowiem 
pomieściłaś Stwórcę wszystkich, przeto wołam do Ciebie: Wybaw mnie z 
wszelkiej ciasnoty rodzącej śmierć, otoczona radością przez Boga. 

I teraz. Daj nam pomoc, Czcigodna, atakowanym przez burzę utrapień, 
powstrzymaj złe bunty naszych wrogów i daj wszystkim zbawienie wszystkim 
poboŜnie Ciebie sławiący. 

Pieśń 3 
Hirmos: Ty jeden znasz ludzkiej natury słabość i we współczuciu w nią się przybrałeś, 

przepasz mnie mocą z wysoka, abym zaśpiewał Tobie, Święty: Duchowa świątynio 
niewypowiedzianej Twojej chwały, Przyjacielu człowieka. 

Najdoskonalszy wyniszcza się dla nas i niemający początku z Ciebie 
przyjmuje początek, Dziewico nieskalana, Niewidzialny staje się widzialnym, 
karmiący wszystko karmiony jest mlekiem, zamierzając odnowić ludzi. 
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Uleczona zostaje nasza choroba, Dziewico nieznająca małŜeństwa, gdyŜ 
urodziłaś Uzdrowiciela i Pana, który pokazał nam wejście do Ŝycia przez łaskę, 
do którego nieustannie módl się, aby zmiłował się i zbawił swoje sługi. 

Chwała. Ty, która jedyna przebóstwiłaś naturę, Nieskalana, rodząc w 
nadprzyrodzony sposób, módl się do zrodzonego z Ciebie, aby dał nam 
odpuszczenie grzechów i wieczną radość, najświętsza Dziewico, opiewana przez 
wszystkich. 

I teraz. W lenistwie spędziłem Ŝycie, przypadam do Ciebie, Przeczysta, 
abyś swoimi modlitwami podniosła ku Bogu mój rozum i całego mnie 
sczerniałego oświeciła jasnością pokuty, abym sławił Ciebie wiarą i miłością. 

Pieśń 4 
Hirmos: Jako górę przez BoŜą łaskę ocienioną ujrzał Ciebie Habakuk proroczymi 

oczyma i ogłosił, Ŝe z Ciebie wyjdzie Święty Izraela, na nasze zbawienie i odnowienie. 
Wiemy, Ŝe jesteś Boskim pałacem Słowa, które w Tobie zamieszkało 

ciałem, aby odnowić nas zniszczałych przez Ŝądze, przeto czcimy Ciebie, 
Czysta, jako BoŜą Matkę i sławimy z Ciebie zrodzonego. 

Wcielone Słowo zamieszkało w Twoim łonie, Dziewico, i zamieszkawszy 
przepędziło dawną klątwę na naturę ludzką i słowem BoŜym przez połączenie 
wspaniale przebóstwiło, przeto Ciebie opiewamy. 

Chwała. Śmierć podjął Adam, gdy skosztował zniszczalnego owocu, 
Nieskalana, a teraz oŜył przez Twoje zrodzenie i zamieszkał w rajskich 
przybytkach, przeto słusznie Ciebie opiewamy. 

I teraz. Powstrzymałaś potok śmierci rodząc Chrystusa Boga, źródło 
nieśmiertelności, Czysta, módl się przeto do Niego, obdarzona łaską przez Boga, 
aby uzdrowił moją duszę zmarłą przez Ŝądze i zbawił mnie. 

Pieśń 5 
Hirmos: O Chryste, który przez jasność swego przyjścia oświeciłeś swym krzyŜem krańce 

świata, oświeć światłością Twojej Boskiej wiedzy serca tych, którzy śpiewają Tobie według 
prawosławnej wiary. 

Z Twego łona zajaśniało Niezachodzące Słońce, Nieskalana, i rozpędziło 
całą ciemność, rozświetliło ziemię BoŜymi promieniami, przeto słusznie Ciebie 
opiewamy. 

„Raduj się”, wołamy do Ciebie słowami archanioła, Przeczysta, bowiem 
zrodziłaś Anioła Wielkiej Rady, współwiecznego Ojcu, który stał się ciałem, 
aby zbawić człowieka. 

Chwała. Pan zamieszkał w Twoim łonie, Czysta, aby poboŜnie w Niego 
wierzących wybawić z wrogiego panowania, przeto donośnie wszyscy 
opiewamy Ciebie, Przeczysta. 

I teraz. Przyoblekłszy się we mnie Władca przyszedł z Ciebie, Nieskalana, 
i przebóstwił zniszczałą naturę, przeto módl się do Niego, Bogurodzico, aby 
uczynił mnie wolnym od wszelkiego grzechu. 

Pieśń 6 
Hirmos: Otoczyła nas głębia otchłani, nie ma nas kto wyzwolić, policzono nas jak owce na 

rzeź prowadzone, zbaw lud Twój, BoŜe nasz, Ty bowiem jesteś mocą słabych i uleczeniem. 
Bez nasienia poczęłaś Boga w łonie i po przedziwnym zrodzeniu 
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pozostałaś nieskalaną Dziewicą, przeto chwałą sławimy Ciebie, albowiem przez 
Ciebie, Przeczysta, wybawiliśmy się z klątwy. 

Drabiną, którą widział Jakub, górą ocienioną, jaśniejącym obłokiem BoŜej 
Światłości, bramą, przez którą przejdzie jedynie Bóg, błogosławioną między 
niewiastami jesteś Ty, Nieskalana. 

Chwała. Poza prawami natury zrodziłaś, Dziewico nieznająca małŜeństwa, 
hipostatyczne Słowo BoŜe, uleczające naszą chorobę, do którego módl się 
gorliwie, aby zbawiło wszystkich nas. 

I teraz. Przyniósłszy moją chorą przez przestępstwo duszę, wołam do 
Ciebie, Najświętsza, Przesławna, Czysta: Ulecz i zbaw mnie Twoim 
orędownictwem, abym opiewał i uwielbiał Twoje wstawiennictwo. 

Pieśń 7 
Hirmos: Ciebie, Matkę Boga, wierni rozpoznajemy z wiarą, jako duchowy ognisty piec, 

jak WywyŜszany zbawił Trzech Młodzieńców, tak odnowił świat w Twym łonie, Wszechmocny, 
Bóg ojców naszych, bowiem chwalebnie się wysławił. 

Cień Zakonu i przepowiednie głoszących Boga proroków jawnie ogłosiły 
Twoje zrodzenie bez nasienia, Przeczysta, Nieskalana, które opiewając 
wzywamy opiewanego ojców Boga i wywyŜszanego. 

Zrodziłaś Wschód Słońca obdarzona łaską przez Boga, Czysta, 
oświecającego wszystkich wiernych, który umniejszył noc zła, przeto wzywamy 
opiewanego ojców Boga i wywyŜszanego. 

Chwała. Niegdyś krzew niespalający się, Nieskalana, przedstawiał Twoje 
łono, albowiem wcale nie spalił Ciebie ogień Bóstwa, przeto modlę się do 
Ciebie, abyś wybawiła mnie z niegasnącego ognia, a ja bez przerwy będę 
opiewał Twoją wspaniałość. 

I teraz. Matko BoŜa, wiernych pomocy, grzeszących oczyszczenie, 
dawczyni wszystkich dóbr, przyjmij mnie w Twojej łaskawości modlitewnie 
przypadającego do Ciebie z płaczem i proszącego o odpuszczenie moich 
grzechów. 

Pieśń 8 
Hirmos: W piecu dzieci izraelskie jak w tyglu bardziej błyszczały niŜ złoto cnotą 

poboŜności i głosiły: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go 
na wieki. 

Obrazy w Zakonie i dawne przepowiednie, Dziewico, wyraźnie mówiły o 
Tobie jako o Matce Pana, a my widząc teraz spełnienie się rzeczy, śpiewamy 
Tobie zgodnie i wysławiamy na wszystkie wieki. 

Upiększywszy się wszystkimi BoŜymi cnotami zrodziłaś Słowo BoŜe, 
Nieskalana, pięknem BoŜym rozjaśniające serca wszystkich z wiarą 
wysławiających Go w pieśniach na wieki. 

Chwała. Świętymi głosami prorocy z oddali przepowiedzieli, Ŝe będziesz 
Matką Boga, Nieskalana Władczyni, do którego wszyscy wołamy: Błogosławcie 
Pana wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na wieki. 

I teraz. Jako piękna, jako najlepsza Dziewica, bez męŜa zrodziłaś pięknego 
w dobroci Chrystusa, do którego wszyscy wołamy: Błogosławcie Pana 
wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na wieki. 



 52 

Pieśń 9 
Hirmos: Obraz Twego czystego zrodzenia pokazał Krzew gorejący i niespalający się, i 

teraz wygaś w nas piec gwałtownych pokus, prosimy, abyśmy Ciebie, Bogurodzico, nieustannie 
wywyŜszali. 

Dawno temu osądzona natura ludzka przez Twoje nadprzyrodzone 
zrodzenie otrzymała nieśmiertelność i przyjęła poprzednie piękno, przeto 
zgodnie śpiewamy Tobie pieśni radosnymi głosami. 

Nosisz wszystko noszącego i karmisz mlekiem dającego wszystkim 
pokarm, wielka i budząca bojaźń jest Twoja przewyŜszająca rozum tajemnica, 
arko czcigodnego kapłaństwa, Dziewico Bogurodzico, przeto wszyscy Ciebie 
uwielbiamy. 

Chwała. Zapal teraz światłość dla mnie, Przeczysta, leŜącego w lenistwie 
ciemności, oślepionego zamysłami Ŝądz i uczyń głęboki pokój w duszy mojej na 
zawsze, Nieskalana, abym sławił Ciebie. 

I teraz. Lękam się nieuniknionego Sądu i wszystko pamiętającego 
Sędziego, Nieskalana, mam bowiem mnóstwo niezliczone grzechów, Ŝyję w 
lenistwie wszelakich Ŝądz, przeto ulitowawszy się nade mną, Bogurodzico, 
zmiłuj się. 

TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i pokłon. Trisagion i po: Ojcze nasz tropariony, ciąg dalszy i 
rozesłanie. 

 

� � � � � � � � � � 
 

W ŚRODĘ RANO, 
po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie krzyŜa, ton 1: 

Gdy zostałeś ukrzyŜowany, Chryste, zginęła niewola i zdeptana została 
wraŜa moc, albowiem nie anioł, ani człowiek, ale Ty sam Panie zbawiłeś nas, 
chwała Tobie. 

Stichos: WywyŜszajcie Pana Boga naszego i kłaniajcie się podnóŜkowi nóg jego, 
albowiem jest święty. 

Kłaniamy się drzewu Twego krzyŜa, Przyjacielu człowieka, albowiem na 
nim zostałeś ukrzyŜowany, śycie wszystkich, i otworzyłeś raj łotrowi 
przychodzącemu do Ciebie z wiarą, Zbawco, uczyniłeś go godnym pokarmu, 
wyznającego Ciebie: „Wspomnij mnie, Panie”, i jak przyjąłeś jego, przyjmij i 
nas, wołających: Wszyscy zgrzeszyliśmy, nie odrzucaj nas w Twoim 
miłosierdziu. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Owieczka widząc Baranka na krzyŜu, z łotrami 
krzyŜowanego Ciebie, wielce cierpliwe Słowo, i włócznią przebijanego w bok, 
krzycząc macierzyńsko wołała: CóŜ to za straszna i budząca bojaźń tajemnica, 
Jezusie mój, dokonująca się w niewypowiedziany sposób? JakŜe przykrywa 
Ciebie grób, nieopisany BoŜe? Nie zostawiaj mnie, która Ciebie zrodziła, Synu 
mój najsłodszy! 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie, ton 1: 

Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, obdarzaj 
prawowiernych zwycięstwem nad przeciwnikami i przez KrzyŜ Twój ochraniaj 
społeczność Twoją. 
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Stichos: Bóg nasz, Król nasz przed wiekami uczynił zbawienie pośrodku ziemi. 

OręŜ krzyŜa w bitwie objawił się niegdyś poboŜnemu cesarzowi 
Konstantynowi, niezwycięŜone zwycięstwo nad wrogami ze względu na wiarę, 
przed którym drŜą wrogie moce, on jest zbawieniem wiernych i chwałą Pawła. 

Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela. 

Męczennikom: Cierpieniami świętych, którzy dla Ciebie cierpieli, bądź 
ubłagany, Panie, i ulecz wszystkie nasze cierpienia, prosimy Ciebie, Przyjacielu 
człowieka. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Mając Twoje orędownictwo, Czysta, i Twoimi 
modlitwami wybawiani z okropieństw, wszędzie chronieni krzyŜem Twego 
Syna, słusznie wszyscy Ciebie poboŜnie uwielbiamy. 

Po trzeciej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie, ton 1: 
Prosomion: śołnierze strzegący Twego grobu. 

Ciebie, Słowo dobrowolnie powieszone ciałem na drzewie krzyŜa ze 
względu na miłosierdzie zmiłowań, gdy ujrzało Słońce nie mając odwagi 
omroczyło się, przeto moją omroczoną duszę oświeć Twoją niedostępną 
Światłością i zbaw mnie, błagam Ciebie. 

Ty, który wyciągnąłeś na krzyŜu Twoje dłonie, Szczodry, i zgromadziłeś 
narody będące daleko od Ciebie, aby sławiły wielką Twoją łaskawość, przeto 
wejrzyj na Twoje dziedzictwo i Twoim czcigodnym krzyŜem zwycięŜ tych, 
którzy nas atakują. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Nieskalana Owieczka widząc Baranka i 
Pasterza powieszonego na krzyŜu martwego, płacząc jęczała, macierzyńsko 
wołając: JakŜe przecierpię Twoje przewyŜszające słowa zstąpienie, Synu mój, i 
dobrowolne męki, najłaskawszy BoŜe? 

Kanon ku czci czcigodnego i Ŝyciodajnego krzyŜa, 
mający akrostych: Zbawiony jestem krzyŜem Władcy, który ucierpiał. 

Poemat Józefa. Ton 1. 
Pieśń 1 

Hirmos: Izrael został wybawiony z gorzkiej niewoli, nieprzebyte morze przebył jak suchy 
ląd, widząc wroga tonącego śpiewa pieśń łaskawcy Bogu, czyniącemu cuda wyciągniętą prawicą, 
albowiem się wysławił. 

Podnoszony na krzyŜu, Chryste, podniosłeś ze sobą upadłego człowieka i 
całą wraŜą moc zrzuciłeś, Słowo, przeto opiewam Twoje męki, które 
przecierpiałeś i mnie wybawiłeś z mąk. 

Ty jesteś Panem Chwały, który chwałą ukoronowałeś człowieka, a sam 
zostałeś ukoronowany cierniem, aby przynoszącą ciernie naszą naturę uczynić 
przynoszącą owoce, sprawco BoŜych czynów. 

Męczennikom: Zgromadzenie świętych ucierpiało, Najświętszy, 
strumieniami krwi świętych uświęciłeś stworzenie i zniszczyłeś skalane ofiary 
składane biesom. 

Męczennikom: Waszych cierpień, najświętsi męczennicy, waszej cierpliwej 
walki nie skryły obłoki, przeto bardziej od promieni słonecznych zajaśnieliście, 
sławni, oświecając jawnie zorzami zbawienia. 

Teotokion: Przenika Ciebie, Przeczysta, oręŜ cierpień Twego Syna, gdy 
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widzisz Go przebijanego włócznią, o On odsuwa oręŜ zabraniający raju i nie 
dający wiernym wejść do niego. 

Drugi kanon ku czci Najświętszej Bogurodzicy. Ton 1. 
Pieśń 1 

Hirmos: Twoja zwycięska prawica wspaniale wysławiła się w mocy, ona bowiem, o 
Nieśmiertelny, jako wszechmocna starła przeciwników i otworzyła Izraelitom nową drogę na 
głębokości morza. 

Daj mi strumienie duchowych łez, Nieskalana, która zrodziłaś Źródło 
przebaczenia, obmywające grzeszne skalanie i sprowadź moje Ŝycie do pokory. 

PrzewyŜszasz całe stworzenie czcią, gdyŜ wcielił się w Ciebie Bóg, przeto 
błagam Ciebie: Podnieś mnie z gnojowiska Ŝądz i wprowadź na BoŜą wysokość 
niecierpiętliwości. 

Bądź miłościwą, Czysta, w dniu Sądu, błagam, wybawiając mnie ze 
strasznego stania i okrutnych mąk, przybiegającego pod Twoją opiekę, 
przeczysta Władczyni. 

Podnieś mnie, trzymanego w mroku grzechów i upadłego, Przeczysta, 
dając mi potoki łez, którymi obmyję skalane czyny, Ciebie bowiem mamy jako 
jedyną wspomoŜycielkę, Bogurodzico. 

Pieśń 3 
Hirmos: Niech się śmiertelny człowiek nie chwali mądrością i bogactwem, ale wiarą w 

Pana, prawowiernie wzywając do Chrystusa Boga i zawsze śpiewając: Na opoce Twoich 
przykazań umocnij mnie, Władco. 

Nieprawi przebili Twoje ręce i nogi, Jezusie mój, który najpierw w 
niewypowiedziany sposób dłonią stworzyłeś człowieka, Chryste BoŜe, i 
wszystkich cierpieniami wyzwoliłeś z cierpienia oraz zniszczenia. 

„Niechaj zatrzyma się księŜyc i słońce” – zawołał Jezus na krzyŜu, jako 
Władca cierpiący ciałem nakazując omroczenie światłom, a On zawstydził złych 
ksiąŜąt ciemności. 

Męczennikom: Sławni męczennicy gorliwie cierpieli rany i zranienie węŜa 
Beliara mocno zranili, przeto na BoŜe polecenie zawsze uleczają rany naszych 
dusz. 

Męczennikom: Zniszczyliście boŜki biesowskie i chramy, cierpieniami i 
męstwem sami sobie wznieśliście przesławne świątynie, mieszczące Ojca i 
Syna, i Świętego Ducha. 

Teotokion: Widząc pięknego dobrocią w godzinie męki, Dziewico, 
niemającego widoku ani dobroci, wołałaś gorzko, Czysta, wykrzykując: Biada 
mi, jakŜe to cierpisz, Synu, pragnąc wszystkich wybawić z cierpień? 

Inny kanon. 
Hirmos: Ty jeden znasz ludzkiej natury słabość i we współczuciu w nią się przybrałeś, 

przepasz mnie mocą z wysoka, abym zaśpiewał Tobie, Święty: Duchowa świątynio 
niewypowiedzianej Twojej chwały, Przyjacielu człowieka. 

Byłaś świątynią królującego nad wszystkimi, Przeczysta, przeto mnie, 
będącego pieczarą zbójców wyrwij z ich złości i okaŜ czystym mieszkaniem 
BoŜego Ducha (dwa razy). 

Poślij mi obłok łez, wysuszający strumienie moich złych czynów, błagam, 
która urodziłaś łagodną otchłań miłosierdzia, Chrystusa Boga naszego, 
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Bogurodzico Dziewico, opiewana przez wszystkich. 
Bądź nam twierdzą i kolumną niezachwianą, radością otoczona przez 

Boga, tarczą i oręŜem niezwycięŜonym, powstrzymując od nas pułki duchowych 
wrogów, Bogurodzico przeczysta, z wiarą i miłością czczących Ciebie. 

Pieśń 4 
Hirmos: Dawno temu Habakuk usłyszał Twój cudowny głos, Chryste, i z lękiem wołał: 

Bóg przyjdzie od Boga i Święty z góry ocienionej czaszy, aby zbawić wybranych, chwała mocy 
Twojej, Panie. 

Chryste, który przecierpiałeś rany, uleczając rany mego serca, 
skosztowałeś gorzkiej Ŝółci, zabierając słodkawy smak zniszczalności, i 
przygwoŜdŜony na drzewie zniszczyłeś dawną klątwę. 

Podnoszony na krzyŜu przyciągnąłeś blisko narody daleko będące od 
Ciebie i pogodziłeś nas z Ojcem, wielce cierpliwy, wprowadzając do środka 
jako orędownik i pośrodku ziemi przecierpiałeś haniebną mękę. 

Męczennikom: W morze waszej krwi tajemnie z całym swoim wojskiem 
wpadł duchowy faraon i utopił się, pobłogosławieni przez Boga, przeto z 
radością wszyscy zbawieni przyjdźcie do ziemi obiecanej i bądźcie obywatelami 
nieba. 

Męczennikom: Wzmacniani męką Chrystusa błogosławieni mogli przyjąć 
rozliczne męki czcigodnego ciała, przeto powstrzymują cierpienia dusz i ciał 
tych, którzy ich wysławiają i zawsze błogosławią. 

Teotokion: Ta, która Ciebie zrodziła, Chryste, widząc Ciebie 
niesprawiedliwie zabijanego, płacząc wołała do Ciebie: Sprawiedliwy Sędzio, 
jakŜe to niesprawiedliwie zostałeś osądzony, pragnąc usprawiedliwić dawno 
temu osądzonych przez przestępstwo, którzy wpadli w zniszczalność. 

Inny kanon. 
Hirmos: Jako górę przez BoŜą łaskę ocienioną ujrzał Ciebie Habakuk proroczymi 

oczyma i ogłosił, Ŝe z Ciebie wyjdzie Święty Izraela, na nasze zbawienie i odnowienie. 
Nie pogardzaj, Dobra, okropnie odciągniętym od BoŜych przykazań przez 

oszustwa biesowskie, lecz ulituj się, błagam, i okaŜ mnie wyŜszym od jego 
oszustw, przybiegającego do Twojej łaskawości, Przeczysta (dwa razy). 

Jedyny będąc miłosiernym, Chryste BoŜe, modlitwami Twojej 
Rodzicielki zmiłuj się nad mającym w Tobie nadzieję, ulituj się i skieruj ku 
światłości Twoich przykazań, czyniąc godnym Ŝycia wiecznego. 

Mnie, który zasnąłem ku śmierci i leŜę w grobie rozpaczy, Przeczysta, 
skowanego Ŝelazem moich grzechów, podnieś Twoją odwaŜną modlitwą, 
błagam, i skieruj ku pokucie. 

Pieśń 5 
Hirmos: Niech Twoja Światłość niezachodząca, Chryste, zajaśnieje sercom śpiewającym 

Tobie z wiarą, dając nam pokój przewyŜszający rozum, przeto z nocy niewiedzy idąc ku dniu 
Twojej Światłości, wysławiamy Ciebie, Przyjacielu człowieka. 

Słońce pozbawiło się światłości, widząc Ciebie, Zbawco, nagiego 
wiszącego na krzyŜu, a Ty na wodach zawiesiłeś ziemię, a kamienie odczuwając 
na kamieniu podnoszonego, rozpadły się z lęku i zachwiały się fundamenty 
ziemi. 
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Podniesiony na drzewie i przebity gwoździami zakrwawiłeś palce, wielce 
cierpliwy, i włócznią przebijany w bok uleczyłeś ranę Adama, który posłuchał 
owocu swego boku i nie słuchał swego Stworzyciela. 

Męczennikom: Raj okazał się mnóstwu męczennikom, mając pośrodku 
Ŝyciodajne drzewo Chrystusa, dla którego męŜnie znieśli haniebną śmierć, 
uśmiercając BoŜą mocą węŜa, który pokarmem uśmiercił prarodziców. 

Męczennikom: Kroplami krwi cierpiętnicy Chrystusowi wysuszyli głębię 
bezboŜności i BoŜym wytoczeniem świętych cudów zatrzymali bieg cierpień 
dusz i ciał, przeto słusznie jesteście wielbieni. 

Teotokion: Zadziwiła się Nieskalana widząc Chrystusa dobrowolnie 
podnoszonego na drzewie i płacząc wołała: Synu mój i BoŜe, w zrodzeniu 
uniknęłam bólów, a teraz cierpię męki, gdy jesteś niesprawiedliwie krzyŜowany 
przez nieprawych. 

Inny kanon. 
Hirmos: O Chryste, który przez jasność swego przyjścia oświeciłeś swym krzyŜem krańce 

świata, oświeć światłością Twojej Boskiej wiedzy serca tych, którzy śpiewają Tobie według 
prawosławnej wiary. 

Potoki licznych grzechów opanowują mnie i rozpada się świątynia mojej 
duszy, ale Ty, Przeczysta, będąc poprawą praojców, Bogurodzico, podnieś 
mnie, Twego sługę (dwa razy). 

W błocie Ŝądz ugrzęzłem, nieszczęsny, i zatapiany jestem przez burzę 
licznych grzechów, podaj mi dłoń, Władczyni, podnieś mnie i skieruj do 
przystani pokuty. 

Daj mi oczyszczenie skaleń duszy i ulecz mnie z chorób ciała, błagam 
Ciebie, i ogarniętego przez okropne zniechęcenie przemień Twoimi 
modlitwami. 

Pieśń 6 
Hirmos: Cały opanowany jestem przez niezmierzone Ŝądzę i jak wieloryb grzechów 

spadam, lecz wyprowadź mnie ze zniszczenia, BoŜe, jak dawno temu Jonasza, i daj mi 
nieustraszoną wiarę, abym ze słowem chwały i zbawionym duchem złoŜył Tobie ofiarę. 

Gdy MojŜesz podniósł ręce w górę, przedstawiając Twoją mękę, któryś na 
drzewie wyciągnął dłonie i zniszczył zgubne panowanie Złego, przeto znając 
Ciebie, opiewamy jako wybawiciela i Zbawcę, Przyjacielu człowieka. 

Śmierć przecierpiałeś podnoszony na drzewie i zabiłeś naszego zabójcę, 
oŜywiwszy Twoją ręką stworzenie, a przebijany w bok wytoczyłeś dwie rzeki 
przebaczenia, opiewany w dwóch wolach. 

Męczennikom: Czcigodna jest teraz przed Panem wasza śmierć, święci, 
uczciwszy wszystkich swoimi czcigodnymi cierpieniami i zawstydziliście 
niegodnego Beliara, pragnącego zwycięŜyć was uŜyciem wszystkich mąk. 

Męczennikom: Całą duszą odłączyliście się od wszystkich róŜnorodnych 
cierpień, mądrzy, całą potrzebną wam pomoc znaleźliście u Tego, który 
przyoblekł się w całe człowieczeństwo, przeto radowaliście się mając odcinane 
członki i oddawani ogniowi. 

Teotokion: Widząc Twoje ukrzyŜowanie Przeczysta wołała: Synu, cóŜ to za 
straszny widok! Ty, który uleczałeś cierpienia chorych, jakŜe cierpisz nową 
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mękę, Chryste? JakŜe odpłacają Tobie wrogowie, Łaskawco, za łaskę, którą 
otrzymali. 

Inny kanon. 
Hirmos: Otoczyła nas głębia otchłani, nie ma nas kto wyzwolić, policzono nas jak owce na 

rzeź prowadzone, zbaw lud Twój, BoŜe nasz, Ty bowiem jesteś mocą słabych i uleczeniem. 
Rękopis moich grzechów rozerwij włócznią Syna zrodzonego bez 

nasienia z Twego łona, Przeczysta, zechciej zapisać mnie w księdze wybranych, 
który przybiegam do Twojej BoŜej opieki (dwa razy). 

Oczyść, Chryste, Twoje sługi modlitwami Twojej Rodzicielki i ześlij jako 
jedyny dobry odpuszczenie grzechów, Ty bowiem jesteś Zbawcą i 
Wybawicielem wszystkich przybiegających do Ciebie. 

Mnie umarłego przez Ŝądze, oŜyw teraz Twoimi modlitwami, Przeczysta 
Dziewico, która zrodziłaś Dawcę Ŝycia, i okaŜ mnie zwycięzcą złego wroga, 
Ciebie bowiem jedyną mamy naszą pomocnicę ku Bogu. 

Pieśń 7 
Hirmos: Dzieci przeszły niegdyś przez ognisty piec nie do zniesienia jak przez pałac, 

walcząc o poboŜność okazały się świętymi i zgodnie śpiewając pieśń wołali: Ojców BoŜe, 
błogosławiony jesteś. 

Będąc Władcą przyjąłeś uderzenie od sługi, Jezusie mój, chcąc mnie 
wyzwolić od wroga, który mnie zniewolił, na krzyŜu przygwoŜdŜony zbawiasz 
mnie śpiewającego: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś. 

ZadrŜało całe stworzenie, gdy byłeś krzyŜowany, Panie, i włócznią 
przebijany, a wróg otrzymał zniszczalną ranę, zraniony Adam został uleczony, 
wołając: Błogosławiony Bóg ojców naszych. 

Męczennikom: KrzyŜem odgrodzone przesławne wojsko cierpiętników 
wrogie pułki zgubiło łaską i przyjęło korony zwycięstwa, wołając: 
Błogosławiony Bóg ojców naszych. 

Męczennikom: Zdobywszy silniejszą od ognia pomoc nie zostaliście spaleni 
przez ogień was otaczający, ale spaliliście złą rzecz złości, wołając: Ojców 
naszych BoŜe, błogosławiony jesteś. 

Teotokion: Zrodzenie Twoje, Dziewico, przesławne wieki zrodziłaś i 
podniesiony na krzyŜu podniosłeś upadłych, okazując mieszkańcami nieba 
śpiewających: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś. 

Inny kanon. 
Hirmos: Ciebie, Matkę Boga, wierni rozpoznajemy z wiarą, jako duchowy ognisty piec, 

jak WywyŜszany zbawił Trzech Młodzieńców, tak odnowił świat w Twym łonie, Wszechmocny, 
Bóg ojców naszych, bowiem chwalebnie się wysławił. 

Zrodziłaś Źródło Ŝycia, przeto moją zmarłą duszę wskrześ Ŝyciodajną 
prawicą, Przeczysta, i pozwól wołać w rozrzewnieniu mego serca: Chwalebny 
ojców BoŜe, błogosławiony jesteś (dwa razy). 

Nowy Adam zechciał przyjść z Twego czystego łona, który jest 
przedwiecznym Bogiem, a Ty módl się do Niego, aby odnowił mnie 
zniszczałego, wołającego: Wysławiany ojców naszych BoŜe, błogosławiony 
jesteś. 

Wróg przychodząc drogą gniewu chce bezlitośnie pochwycić moją 
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pokorną duszę, przeto zniszcz jego rady, Przeczysta, i ulituj się nade mną, 
śpiewającym: Wychwalany ojców BoŜe, błogosławiony jesteś. 

Pieśń 8 
Hirmos: Pokazując obraz nadprzyrodzonego cudu dawno temu ognisty piec zrosiła rosa, 

ogień nie spalił bowiem młodych dzieci, okazując bez nasienia zrodzenie Chrystusa z Dziewicy, 
przeto śpiewając wołamy: Niech całe stworzenie błogosławi Pana i wywyŜsza na wszystkie wieki. 

Dobrowolnie zostałeś rozpięty na krzyŜu, który swoją wolą rozpostarłeś 
niebo, zostałeś przybity gwoździami chcąc zniszczyć pełen Ŝądzy grzech 
pierwszego stworzonego Adama, przeto opiewając śpiewamy: Niech wszelkie 
stworzenie błogosławi Pana i wywyŜsza Go na wieki. 

Gdy na kamieniu podniosło Ciebie zgromadzenie o kamiennych sercach, 
góry zachwiały się, ziemia zadrŜała, Słowo BoŜe, i zachwiane ludy zostały 
umocnione w BoŜym Ŝyciu, zawsze wołające: Niech wszelkie stworzenie 
błogosławi Pana i wywyŜsza Go na wieki. 

Męczennikom: Święci cierpiętnicy otwarcie utkali sobie zbawienia szaty w 
nagości cielesnej cierpiąc cierpliwie i obsypani przyjmowanymi ranami, 
opiewając śpiewali: Niech wszelkie stworzenie błogosławi Pana i wywyŜsza Go 
na wieki. 

Męczennikom: Mając niemiłosiernie wyrywane paznokcie, cierpiętnicy, i 
bezlitosne odcinane członki oraz wszelkie nosząc rany zrzuciliście boŜków i 
okazaliście się dla wiernych kolumnami męstwa: Niech wszelkie stworzenie 
błogosławi Pana i wywyŜsza Go na wieki. 

Teotokion: Zasmuca Ciebie szaleńcze zgromadzenie jako chcące z ziemi 
zabrać Ciebie, będąc niepłodne i wzburzające, macierzyńskim sercem cierpiała 
nieznająca męŜa i wołała: Na krzyŜu widząc Ciebie podniesionego, całe 
stworzenie sławi Ciebie, wszystkich Wybawiciela, Jezu, na wieki. 

Inny kanon. 
Hirmos: W piecu dzieci izraelskie jak w tyglu bardziej błyszczały niŜ złoto cnotą 

poboŜności i głosiły: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go 
na wieki. 

Oświeć mi oczy serca, będąca mi bramą Światłości, Czysta, rozpędzając 
obłok Ŝądz i rozpraszając głęboką ciemność, abym śpiewał: Wszystkie dzieła 
Pańskie śpiewajcie Panu i wywyŜszajcie Go na wieki (dwa razy). 

Nie przestawaj modlić się za wszystkich, Władczyni czysta, którzy Ciebie 
przyzywają jako Matkę BoŜą, Dziewico nieskalana, i śpiewają: Błogosławcie 
wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie Panu i wywyŜszajcie Go na wieki. 

Ty, która w niewypowiedziany sposób zrodziłaś przyczynę zbawienia, 
Chrystusa, módl się za wszystkich gorliwie wołających, Dziewico sławiona 
przez wszystkich: Błogosławcie wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie Panu i 
wywyŜszajcie Go na wieki. 

Pieśń 9 
Hirmos: Niewypowiedziana tajemnica Dziewicy, okazała się bowiem niebem, tronem 

cherubinów i świetlistym pałacem Chrystusa Boga Wszechmogącego, przeto poboŜnie 
uwielbiamy Ją jako Bogurodzicę. 

Gdy dobry łotr zobaczył Ciebie dawno temu powieszonego na drzewie, 
Zbawco, który ziemię zawiesiłeś na bezmiernych wodach, to z wiarą zawołał do 
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Ciebie: „Wspomnij mnie!”, a my z nim poboŜnie wysławiamy Twoje cierpienia. 
KrzyŜowany zachwiałeś fundamenty ziemi, włócznią przebijany 

wytaczasz krople nieśmiertelności, krew i wodę, którymi oczyściłeś ludzkość z 
cierpień, Jezusie, przeto opiewając Ciebie uwielbiamy. 

Męczennikom: Święci weselili się w cierpieniach, sami siebie pobudzając na 
słodycze, męŜni, wołając: Stańmy, oto Chrystus otworzył arenę i teraz daje 
korony tym, których ukochał. 

Męczennikom: Oświeca się tryumf wiernych czczących cierpienia 
wszystkich niezwycięŜonych męczenników, ogrom ich cierpień, a ze względu 
na nich staliśmy się godni słodyczy bez boleści, Ŝycia i wiecznych rozkoszy. 

Teotokion: Ty, która w niewypowiedziany sposób zrodziłaś Przyjaciela 
człowieka, Słowo, które widząc Dziewica dobrowolnie cierpiącego z ręki ludzi, 
wołała: CóŜ to jest? Bóg niecierpiętliwy przyjmuje cierpienia, aby z cierpień 
wybawić tych, którzy z wiarą kłaniają się Jemu. 

Inny kanon. 
Hirmos: Obraz Twego czystego zrodzenia pokazał Krzew gorejący i niespalający się, i 

teraz wygaś w nas piec gwałtownych pokus, prosimy, abyśmy Ciebie, Bogurodzico, nieustannie 
wywyŜszali. 

Weź cięŜkie brzemię moich grzechów, Bogurodzico przez wszystkich 
opiewana, i pozwól mi nosić lekkie brzemię Syna i Boga Twego oraz iść ścieŜką 
prowadzącą ku spełnieniu w niebie (dwa razy). 

DrŜę myśląc o budzącym bojaźń dniu przyjścia Chrystusa, Nieskalana, 
całe bowiem Ŝycie moje w grzechach spędziłem i moja dusza pełna jest Ŝądz, ale 
ulituj się nade mną i wybaw mnie z wszelkiego osądzenia. 

Przyjmij modlitwy Twego niepotrzebnego sługi, przeczysta Władczyni, i 
trwogę mojej duszy oraz ciała zamień na głęboką ciszę, abym zbawiony Ciebie 
uwielbiał. 

TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i pokłon. Mała ektenia i fotagogikon. TakŜe zwykłe psalmy. 
Na stichownie stichery krzyŜa. Ton 1: 

Ciebie, na drzewie przygwoŜdŜonego ciałem i dającego nam Ŝycie, jako 
Zbawcę i Władcę nieustannie opiewamy. 

Stichos: Nasyć nas o poranku łaskawością Twoją, Panie, i rozradujemy się, i 
rozweselimy. Przez wszystkie dni nasze weselić się będziemy, rozradujemy się za dni, w których 
nas upokorzyłeś, za lata, w które widzieliśmy zło. Wejrzyj na sługi Twoje i na dzieła Twoje, i 
kieruj synami ich. 

Twoim krzyŜem, Chryste, jedna owczarnia stała się aniołów i ludzi, i w 
jednym zgromadzeniu radują się niebo i ziemia, wołając: Panie, chwała Tobie. 

Stichos: Niech będzie światłość Pana Boga naszego nad nami, i dzieło rąk naszych 
udoskonal w nas, i dzieło rąk naszych umocnij. 

Was, chwalebni męczennicy, ani ból, ani ciasnota, ani głód, ani 
prześladowanie, ani rany, ani okrucieństwo zwierząt, ani miecz, ani ogień nie 
mogły rozłączyć z Bogiem, albowiem miłością do Niego jakby w cudzych 
walcząc ciałach zapomnieliście o naturze i pogardziliście śmiercią, przeto 
słusznie przyjęliście zapłatę za wasze cierpienia i staliście się dziedzicami 
królestwa niebieskiego, nieustannie módlcie się za dusze nasze. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Stojąc przy Twoim krzyŜu, Słowo BoŜe, 
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Owieczka i nieskalana Twoja Matka płacząc wołała: Biada mi, Synu, jakŜe 
umierasz na krzyŜu? Biada mi, słodka moja Światłości, gdzieŜ teraz skryła się 
piękność Twojej dobroci? Jesteś piękniejszy od wszystkich ludzi. 

TakŜe: Dobrze jest wyznawać Pana. Trisagion i po: Ojcze nasz troparion. Kapłan odmawia 
ektenie i rozesłanie. Pierwsza godzina i zwykłe psalmy oraz rozesłanie. 

W środę na L i t u r g i i  Błogosławieństwa. Ton 1: 
Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani. 

 Wróg przez pokarm wywiódł Adama z raju, Chrystus natomiast krzyŜem 
łotra wprowadził do niego, wołającego: Wspomnij mnie, gdy przyjdziesz w 
Twoim królestwie. 
 Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo 
niebieskie. 
 Haniebną przecierpiałeś śmierć, Chryste, i zabrałeś od nas wszelką hańbę, 
Dobry, okazując nas uczestnikami wyŜszego królestwa, kłaniających się Twemu 
uniŜeniu. 
 Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego 
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię. 

ObnaŜenie Adama Ty przykryłeś, Chryste, obnaŜając się cieleśnie, będąc 
zaś podnoszonym na krzyŜu, podniosłeś nas z głębi zła, przeto sławimy Twoje 
uniŜenie, Słowo. 

Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach. 

Męczennikom: Waszymi świętymi ranami, chwalebni męczennicy, 
zraniliście mnóstwo grzechów, wszystkie ludzkie rany i strupy, łaską zawsze 
zaiste uzdrawiacie. 

Chwała. Trójca oświeca wszystkich czysto Ją czczących i znających Ją, 
mając panowanie nie do obalenia, do której zawołajmy: Zbaw, Trójco, tych, 
którzy z miłością czczą Ciebie. 

I teraz. Stojąc przy krzyŜu, Nieskalana, i widząc Chrystusa 
przygwoŜdŜonego ciałem, krzycząc wołała: GdzieŜ podziało się teraz Twoje 
piękno, Panie Chwały? 
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W ŚRODĘ WIECZOREM, 
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy stichery apostołom. Ton 1: 

Prosomion: Chwalebni męczennicy. 
 Stichos: JeŜeli będziesz pamiętać o nieprawościach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? Ale u 
Ciebie jest oczyszczenie. 

Chwalebni apostołowie, powołani przez Boga uczniowie Chrystusa, 
nauczyciele świata, znalazłszy Pana Boga i Orędownika ludzi do Niego 
poboŜnie przylgnęliście i Jego jako Boga i jako doskonałego człowieka jawnie 
głosiliście w świecie. 
 Stichos: Dla imienia Twego cierpiałem Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, 
dusza moja ma nadzieję w Panu. 

Mądrzy apostołowie, powołani przez Boga uczniowie Chrystusa, 
nauczyciele świata, waszymi modlitwami umocniliście mnie BoŜą nauką i 
zawsze pomagacie mi chodzić ciasną ścieŜką, abym dotarł do zamieszkania w 
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ogromnym raju. 
 Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w 
Panu. 

Opiewam Piotra pierwszego tronu, Pawła, Jakuba, Andrzeja i Filipa, 
Szymona, Bartłomieja i Tomasza, a takŜe Mateusza, Jana, Marka i Łukasza, 
którzy spisali Dobrą Nowinę, chór wybrany przez Boga z innymi 
siedemdziesięcioma jako świadkowie i głosiciele Słowa. 

Inne stichery wielkiemu hierarsze i cudotwórcy Mikołajowi. Ton 1: 
Prosomion: Niebieskich zastępów. 

Stichos: Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam wybawi 
Izraela ze wszystkich nieprawości jego. 

Wspaniałe kwiaty cerkiewne, jakby dla piskląt wyŜszego gniazda 
anielskiego, Mikołaju wszechbłogosławiony, zawsze wzywasz do Boga za 
wszystkimi ludźmi, którzy są w utrapieniach, biedach i pokusach oraz 
wybawiasz ich Twoimi modlitwami. 

Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie. 

Niebieską dobroć przechodząc i przedziwną poznając jej chwałę, Święte 
Świętych, przeto i nam niebieskie słowa zawsze Ŝywych ich spojrzeń okazujesz, 
święty ojcze. 
 Stichos: Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska trwa na 
wieki. 

Upiększenie świętej szaty, czynami uczyniłeś cnotami najświętszą, ojcze 
mający Boga w sercu, przeto i nam czynisz święte czynności przedziwnie 
sławetnych cudów, ze względu na Chrystusa wybawiając nas z okropieństw. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Wzburzony głębią grzechów przybiegam do cichej 
Twojej przystani najświętszej Twojej modlitwy, Bogurodzico, i wołam do 
Ciebie: Zbaw mnie, wyciągnąwszy mi, Twemu słudze, Twoją mocną prawicę, 
Nieskalana. 

TakŜe: Pogodna Światłości. Prokimenon dnia. Pozwól, Panie, w wieczór ten. 
Na stichownie stichery apostołom. Ton 1: 

Wspaniała fletnia apostolska, kierowana Świętym Duchem, zlikwidowała 
obrzydłe ofiary dla biesów i głosząc jedynego Boga wybawiła narody z 
oszustwa boŜków oraz nauczyła kłaniać się Trójcy Jednoistotnej. 

Stichos: Do Ciebie wznoszę oczy moje, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług 
zwrócone są na ręce ich panów i jak oczy słuŜącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Bogu, Bogu 
naszemu, dopóki nie ulituje się nad nami. 

Zgodnie pochwalmy Piotra i Pawła, Łukasza, Mateusza, Marka, Jana, 
Andrzeja, Tomasza, Bartłomieja, Szymona Kananitę, Jakuba, Filipa i cały chór 
uczniów godnie wysławmy. 

Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy 
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków. 

Prosomion. Męczennikom: Chwalebni męczennicy, was nie pokryła ziemia, ale 
przyjęło niebo i otworzono wam bramy raju, gdzie będąc rozkoszujecie się 
drzewem Ŝycia, modląc się do Chrystusa o danie naszym duszom pokoju i 
wielkiego miłosierdzia. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Raduj się radości praojców i apostołów, wesele 
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męczenników, nasza opieko, Twoich sług, Dziewico. 
TakŜe: Teraz pozwalasz odejść. Trisagion i po Ojcze nasz troparion i rozesłanie. 

 

� � � � � � � � � � 
 

W ŚRODĘ NA POWIECZERZU, 
Kanon ku czci Najświętszej Bogurodzicy. Ton 1. 

Pieśń 1 
Hirmos: Pieśń zwycięską wszyscy śpiewajmy Bogu, który uczynił przedziwne cuda 

wyciągniętą prawicą i zbawił Izraela, albowiem się wysławił. 
Krzew przedstawiał Ciebie, Bogurodzico, nosiłaś bowiem ogień zaiste nie 

do zniesienia, pozostając niespaloną, przeto Ciebie wiernymi głosami zawsze 
wysławiamy w pieśniach. 

Bóg Słowo przyoblekł się w człowieka wcielając się w Ciebie, co 
przewyŜsza słowa, Przeczysta, przeto wszystko, co oddycha, sławi Ciebie, 
kłania się Tobie i słusznie czci. 

Chwała. Poczęłaś niewypowiedziane Słowo, Przeczysta, trzymające 
wszystkie krańce ziemi i zrodziłaś Je, módl się gorliwie do Niego, aby zmiłował 
się nad nami. 

I teraz. Ty, która jedyna przedwiecznego Boga w czasie zrodziłaś 
wcielonego, przeczysta Władczyni, ulecz ciągle poŜądliwe Ŝądze mojej duszy. 

Pieśń 3 
Hirmos: Niechaj moje serce umocni się w Twojej woli, Chryste BoŜe, któryś nad wodami 

umocnił drugie niebo i na wodach załoŜyłeś ziemię, Wszechmocny. 
Aby przebóstwić ludzkość Bóg stał się człowiekiem z Ciebie, Dziewico 

czysta, co przewyŜsza słowa i sens, przeto zgodnie Ciebie, wierni, uwielbiamy. 
Nieopisany w swej naturze wcielając się w Ciebie, Pełna Łaski, Czysta, 

stał się opisywalny, módl się do Niego nieustannie, aby obdarzył łaską i oświecił 
dusze błogosławiących Ciebie. 

Chwała. Nieprzynoszące owoców wszystkie moje myśli odetnij od 
niepłodności i okaŜ moją duszę przynoszącą owoce cnot, najświętsza 
Bogurodzico, wiernych pomocy. 

I teraz. Wybaw mi, Nieskalana, z wszelkich kłopotów i licznych zgorszeń 
węŜa, wiecznego ognia i ciemności, która zrodziłaś nam Światłość 
Niezachodzącą. 

Pieśń 4 
Hirmos: Przewidując w duchu wcielenie Słowa, proroku Habakuku, głosiłeś wołając: 

Gdy przybliŜą się lata, zostaniesz poznany, gdy nadejdą czasy, okaŜesz się, chwała mocy Twojej, 
Panie. 

W przeczystym Twoim łonie zamieszkał Chrystus, najświętsza 
Władczyni, i przebóstwił nas przyjmując uduchowione ciało, przeto Ciebie, 
czystą Matkę, prawosławnie opiewamy, Władczyni, świata pomocy. 

Święta Bogurodzico, uświęć nas, która Najświętszego zrodziłaś ciałem, 
chcącego upodobnić się do ludzi i okaŜ nas wszystkich, Przeczysta, 
uczestnikami królestwa niebieskiego przez Twoje modlitwy. 

Chwała. Dziewico Bogurodzico, nieskalana obrono, oczyść mnie teraz 
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zorzami Twoich łask, skalanego grzechami, i podaj mi pomocną dłoń, abym 
wołał: Chwała mocy Twojej, Panie. 

I teraz. Okazałaś się uświęconą świątynią Boga dla wcielonego w Ciebie, 
Bogurodzico, co przewyŜsza rozum, módl się do Niego, aby oczyścił skalanie 
naszych grzechów i okazał nas świątyniami oraz mieszkaniem Ducha. 

Pieśń 5 
Hirmos: Twój pokój daj nam, Synu BoŜy, innego bowiem poza Tobą Boga nie znamy, 

imię Twoje wyznajemy, albowiem jesteś Bogiem Ŝywych i umarłych. 
Martwym uczyniło mnie niegdyś złe spoŜycie w Edenie, rodząc zaś 

śycie, Czysta, oŜywiłaś dawno temu umarłego przez drzewo, abym Ciebie 
wysławiając opiewał. 

Wybaw mnie, Najczystsza, z okropnych nieszczęść, podnieś z Ŝądz 
okrytego wrzodami, wybaw mnie z niewoli i uciemięŜenia przez złych biesów, 
czczącego Ciebie w miłości. 

Chwała. Znamy Ciebie jako obłok i raj, bramę Światłości, ołtarz, runo i 
szkatułkę noszącą w sobie mannę, słodycz świata, czysta Dziewico Matko. 

I teraz. Rodząc, Nieskalana, Boga Emanuela, który stał się człowiekiem ze 
względu na miłosierdzie, módl się do Niego jako do Przyjaciela człowieka, 
Czysta, aby zlitował się nad ludźmi, którzy zgrzeszyli. 

Pieśń 6 
Hirmos: Jak Jonasza proroka wyprowadź Chryste BoŜe moje Ŝycie ze zniszczenia, wołam 

do Ciebie, Przyjaciela człowieka, albowiem Ty masz Ŝycie, niezniszczalność i moc. 
Skalany licznymi grzechami modlę się do Ciebie, będącej łaskawą i 

nieskalaną arką, abyś obmyła mnie z wszelkiego skalania Twoim 
orędownictwem. 

Bądź mi sterniczką, Czysta, strwoŜonemu w okropnej głębi Ŝyciowych 
pokus, i skieruj mnie do zbawczej przystani, i zbaw mnie. 

Chwała. Gwałtowna burza myśli, ataku Ŝądz i głębia grzechów trwoŜą 
moją nieskalaną duszę, pomóŜ mi, święta Władczyni. 

I teraz. Mario nazwana świętą obroną, uświęć moją skalaną rozkoszami 
nieszczęsną duszę i uczyń mnie uczestnikiem Twojej BoŜej chwały. 

TakŜe: Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz. 
Katyzma poetycka, ton 1: 

Prosomion: śołnierze strzegący Twego grobu. 
Dziewico i Karmicielko jednego z Trójcy, raju przepiękny, zbawienie 

ludzi, Twoją opieką zbawiaj poboŜnie śpiewających Tobie: Ty bowiem 
zrodziłaś głoszonego przez proroków, Ty nosiłaś wszystko trzymającego jako 
Matka Chrystusa Boga. 

Pieśń 7 
Hirmos: Twoich dzieci, Zbawco, będących w piecu, nie dotknął ogień, ani nie nękał, a 

wtedy troje jak jednymi ustami śpiewało i błogosławiło, mówiąc: Błogosławiony Bóg ojców 
naszych. 

Syn Ojca niemającego początku zamieszkał w Twoim łonie, przyjąwszy 
ludzką naturę, aby nas wybawić jako Bóg od złych ksiąŜąt ciemności, 
Bogurodzico czysta, kłaniających się Jemu. 

Upiększona BoŜymi cnotami, czysta Dziewico, zrodziłaś Słowo 
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współniemające początku z Ojcem, które zaiste cnotami pokryło niebiosa, do 
którego zawsze módl się, aby zlitował się nad nami. 

Chwała. Uświęć nasze myśli, umocnij dusze wszystkich, Matko BoŜa, 
abyśmy z niewypowiedzianego miłosierdzia wcielonego w Ciebie, Dziewico, 
Syna Ojca niemającego początku, czynili dobre czyny. 

I teraz. OŜyw mój umysł, umarły przez liczne Ŝądze, Nieskalana, umocnij 
mnie w czynieniu dobrych dzieł, abym wielbił Ciebie jako wspomoŜycielkę 
chrześcijan i nadzieję. 

Pieśń 8 
Hirmos: Tego, którego lękają się aniołowie i wszystkie zastępy jako Stwórcy i Pana, 

opiewajcie kapłani, wysławiajcie dzieci, błogosławcie ludzie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 
Wybawiamy się z wszelkich pokus Twoimi nieustannymi modlitwami do 

Boga, Nieskalana, Ciebie Bogurodzicę znając jako błogosławioną i pełną 
radości. 

Wspaniale wciela się w Ciebie bezcielesny, do którego módl się, 
Przeczysta, aby umartwił Ŝądze mego ciała i oŜywił moją duszę zmarła przez 
grzechy. 

Chwała. Zrodziłaś Zbawcę i Boga, Przeczysta, który uleczył chorobę 
Adama stworzonego z prochu, przeto módl się do Twego Syna, aby uleczył rany 
mojej duszy, pozostające bez uleczenie. 

I teraz. Podnieś leŜącego w głębinie zła i zwycięŜ walczących teraz ze mną 
wrogów, zjadających nieprzystojnymi rozkoszami moją duszę, nie odrzucaj 
mnie, Czysta, lecz ulituj się i wybaw mnie. 

Hirmos 9 
Hirmos: Świetlisty obłok, w którym Władca wszystkich jak deszcz zstąpił z niebios na 

runo i wcielił się ze względu na nas, niemający początku stał się człowiekiem, uwielbiajmy 
wszyscy Czystą jako Matkę Boga. 

Zrodziłaś BoŜą Światłość, Nieskalana, która zajaśniała z Ojca, ulituj się 
nad moją duszę omroczoną oszustwami Ŝycia i będącą pośmiewiskiem wrogów, 
i skieruj ku światłości zbawczej pokuty, Czysta. 

Izajasz zobaczył Ciebie jako świetlisty obłok, z którego zajaśniało nam 
Słońce Sprawiedliwości, tajemnie oświecające stworzenie, przeto z wiarą 
śpiewamy Tobie jako najlepszej wśród niewiast. 

Chwała. Będąc miłośnikiem grzechu Ŝyję w lenistwie i drŜę przed 
nieuniknionym Sądem, Czysta, na którym Twoimi świętymi modlitwami, 
Dziewico Oblubienico BoŜa, zachowaj mnie nieosądzonego, abym zawsze 
wielbił Ciebie jako wspomoŜycielkę. 

I teraz. DrŜę przed Sądem, Dziewico, i niezapomnianym okiem Twego 
Syna, gdyŜ popełniłem liczne grzechy na ziemi, przeto wołam do Ciebie: 
Najmiłościwsza Władczyni, pomóŜ mi i wtedy w potrzebie wyrwij mnie 
nieosądzonego, Czysta. 

TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i pokłon. Trisagion i po Ojcze nasz tropariony, ciąg dalszy i 
rozesłanie. 
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W CZWARTEK RANO, 
po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie. Ton 1: 

Mądrzy łowcy świata, od Boga przyjąwszy miłosierdzie, módlcie się i 
teraz za nami śpiewającymi: Panie, wybaw Twoje miasto i z trzymających złości 
uwolnij nasze dusze dla modlitw apostołów. 

Stichos: Na całą ziemię rozejdzie się ich głoszenie i aŜ do krańców ziemi ich słowa. 

Uczcijmy w pieśniach, wierni, trąby Chrystusowe głoszące Boga, 
mądrych apostołów, jeźdźców, którzy poruszyli morze bezboŜnictwa i 
przyciągnęli ludzkość jakby z głębin ku przystani BoŜego zbawienia, łaską 
Ducha. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Zdobywszy Bogurodzicę Marię jako mur obronny, 
przyjdźcie, wierni, pokłońmy się i przypadnijmy do Niej, ma nowiem odwagę 
przed zrodzonym z Niej, modli się i wybawia z gniewu i śmierci nasze dusze. 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie. Ton 1: 

Sieć słowną splecioną przez retorów rybacy podarli pałeczką krzyŜa, 
oświecając narody, aby poboŜnie sławiły Ciebie, prawdziwego Boga, przeto 
śpiewamy Tobie, który ich umocniłeś: Chwała Ojcu i Synowi, chwała 
jednoistotnemu Duchowi, chwała Temu, który przez apostołów oświecił świat. 

Stichos: Niebiosa będą sławić cuda Twoje, Panie. 

Światłość ze Światłości zajaśniała przed wiekami, a w czasie objawiła się 
na ziemi i oświeciła świat przez was, błogosławieni, przeto wszyscy 
oświeciliśmy się przez wasze BoŜe nauki i czcimy waszą świętą pamięć, 
apostołowie. 

Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela. 

Męczennikom: Modlimy się wszyscy do męczenników Chrystusowych, z 
miłością i wiarą przyszedłszy do nich, bowiem oni proszą o nasze zbawienie, 
oni toczą łaskę uzdrowień, oni odpędzają pułki biesowskie, jako straŜnicy wiary. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Nadziejo chrześcijan, najświętsza Dziewico, módl 
się nieustannie do Boga, którego zrodziłaś w sposób przewyŜszający rozum i 
słowa, za tych, którzy śpiewają Tobie, aby dać odpuszczenie grzechów nam 
wszystkim i poprawę Ŝycia, z wiarą i miłością zawsze sławiących Ciebie. 

Po trzeciej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie. Ton 1: 

Światła duchowe, jaśniejący uczniowie Zbawcy, jak ogień oświeciliście 
całą ziemię BoŜą nauką, przeto modlę się, abyście oświecili waszymi 
świetlistymi promieniami moją duszę pozostającą w ciemności, błogosławieni. 

W Mirze cieleśnie Ŝyjąc, hierarcho, okazałeś się namaszczony duchową 
mirrą, ojcze Mikołaju, i Mirę napełniłeś wonią Twoich cudów, rozlewając 
zawsze płynącą mirrę, przeto Twoją pamięć czcimy wonnymi mirrą pieśniami. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Prorocy wyraźnie ogłosili Ciebie, Dziewico, Matką 
BoŜą, apostołowie BoŜy głosili w świecie, a my uwierzyliśmy, przeto wszyscy 
poboŜnie i mądrze czcząc śpiewamy Tobie, zawsze nazywając Ciebie 
prawdziwą Bogurodzicą. 

Kanon ku czci świętych apostołów. Poemat Teofana. Ton 1. 
Pieśń 1 

Hirmos: Twoja zwycięska prawica wspaniale wysławiła się w mocy, ona bowiem, o 
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Nieśmiertelny, jako wszechmocna starła przeciwników i otworzyła Izraelitom nową drogę na 
głębokości morza. 

Oświeciwszy się BoŜymi zorzami trójsłonecznej jasności, sławni, 
zaprawdę z tej przyczyny zostaliście nazwani bogami, świetliści apostołowie, 
przeto słusznie was z wiarą czcimy (dwa razy). 

Wierni słudzy Słowa, które z miłosierdzia objawiło się na ziemi w ciele, 
byliście wiernymi wykonawcami wszystkich Jego nakazów, zawsze czczeni 
apostołowie. 

Całego mnie oświećcie świetlistymi promieniami Najświętszego Ducha 
zawsze błogosławieni, pokrytego ciemnością grzechów, i skierujcie mnie na 
drogi pokuty. 

Teotokion: Bogurodzico nieskalana Władczyni, radości apostołów, będąc 
Matką Tego, który przez nich wspaniale mówił, módl się z nimi, aby wybawił 
mnie z ognia gehenny. 

Inny kanon ku czci świętego ojca naszego Mikołaja Cudotwórcy, 
mający akrostych: Tobie, Mikołaju, pierwszy przynoszę śpiew. Poemat Józefa. Ton 1. 

Pieśń 1 
Hirmos: Pieśń zwycięską wszyscy śpiewajmy Bogu, który uczynił przedziwne cuda 

wyciągniętą prawicą i zbawił Izraela, albowiem się wysławił. 
Upiększony koroną sprawiedliwych i stojąc przed tronem łaski, Mikołaju, 

wieńczących teraz ciebie z wiarą pieśniami, zawsze zbawiaj twoimi 
modlitwami. 

Błogosławiony Mikołaju, który przyjąłeś łaskę uzdrowień, ulecz twoimi 
modlitwami rany mojej duszy i wybaw mnie z ogarniających pokus, modlę się. 

Mocną twoją modlitwą, Mikołaju, ulecz moją duszę osłabłą przez grzechy 
i wybaw mnie ze złego Ŝycia, modlę się. 

Teotokion: Omroczenie mego umysłu odpędź Twoją Światłością, 
Nieskalana, i wybaw mnie z wiecznej ciemności, abym zawsze opiewał Twoją 
wspaniałość. 

Pieśń 3 
Hirmos: Ty jeden znasz ludzkiej natury słabość i we współczuciu w nią się przybrałeś, 

przepasz mnie mocą z wysoka, abym zaśpiewał Tobie, Święty: Duchowa świątynio 
niewypowiedzianej Twojej chwały, Przyjacielu człowieka. 

Jako jeden niewidzialny Bóg byłeś widzialny wcielony i wybrałeś 
uczniów, aby w całym świecie głosili Twoje imię i wspaniałą chwałę, 
błogosławieni BoŜy apostołowie (dwa razy). 

Tobie jednemu zgrzeszyłem, Chryste, Tobie jednemu uczyniłem 
nieprawość i duszę skalałem złem, z Twego miłosierdzia oczyść i zbaw mnie, 
mającego modlących się do Ciebie, jedyny łaskawy Jezusie, mądrych Twoich 
apostołów. 

Wybawcie mnie apostołowie miłosierni z goryczy skalań Ŝądzą i goryczy 
grzechu, pokutą osładzając moją myśl, jako noszący w sercach BoŜą słodycz, 
godni wszelkiej czci. 

Teotokion: Z niematerialnymi posłańcami, Dziewico nieznająca 
małŜeństwa, ze wszystkimi wyŜszymi mocami, z męczennikami i apostołami 
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ubłagaj Chrystusa, który wcielił się w przeczyste Twoje łono, aby zbawić Twoje 
sługi. 

Inny kanon. 
Hirmos: Niechaj moje serce umocni się w Twojej woli, Chryste BoŜe, któryś nad wodami 

umocnił drugie niebo i na wodach załoŜyłeś ziemię, Wszechmocny. 
Upiększenie arcykapłanów, woń BoŜego Ducha, twoimi wonnymi 

modlitwami odpędź od mego serca woniejące Ŝądze, mądry Mikołaju, modlę się 
z miłością. 

W lenistwie kończę moje Ŝycie, nieszczęsny, i lękam się Twego 
budzącego bojaźń Sądu, Chryste, na którym nie zawstydzaj mnie, będąc 
ubłaganym świętym orędownictwem Mikołaja. 

Upiększony BoŜą łaską, hierarcho Mikołaju ojcze, wybaw mnie z 
rozlicznych pokus i nieszczęść, zawsze przybiegającego pod Twoją opiekę, 
błogosławiony. 

Teotokion: Wybaw mnie z wszystkich pokus i z licznych zgorszeń węŜa, z 
wiecznego ognia i z ciemności, Nieskalana, która zrodziłaś nam Światłość 
Niezachodzącą. 

Pieśń 4 
Hirmos: Jako górę przez BoŜą łaskę ocienioną ujrzał Ciebie Habakuk proroczymi 

oczyma i ogłosił, Ŝe z Ciebie wyjdzie Święty Izraela, na nasze zbawienie i odnowienie. 
Morze bezboŜnictwa i niewiary wzburzywszy waszym jeŜdŜeniem, 

wybrani przez Boga jeźdźcy Chrystusowi, apostołowie, zatopiliście duchowego 
wroga i zatopionych ludzi wyprowadziliście ku zbawieniu (dwa razy). 

Apostołowie, schronienie BoŜych jaśnień Ducha, oświećcie światłością 
pokuty moją omroczoną duszę, będącą schronieniem wszelkich Ŝądz, przez 
Boga pobłogosławieni BoŜy apostołowie. 

Obłoki, które kropicie wodę Ŝycia, wyschłą moją duszę przez suszę Ŝądz 
napójcie i spowodujcie wyrośnięcie kłosów cnót zbawienia, godni wszelkiej 
chwały apostołowie. 

Teotokion: Prorocy, chwalebni apostołowie i męczennicy, módlcie się 
gorliwie z Matką Zbawiciela, abyśmy zostali wybawieni z grzechów, wiecznej 
męki, pokus, nieszczęść i utrapień. 

Inny kanon. 
Hirmos: Przewidując w duchu wcielenie Słowa, proroku Habakuku, głosiłeś wołając: 

Gdy przybliŜą się lata, zostaniesz poznany, gdy nadejdą czasy, okaŜesz się, chwała mocy Twojej, 
Panie. 

Jako wykonawca wszystkich BoŜych nakazów, ojcze biskupie Mikołaju, 
pospiesz zachować nas twoimi modlitwami, będących na ziemi, aby 
Prawodawca wiódł nas ku zbawieniu i wybawił znajdujących się we wszelkich 
pokusach. 

Bieg twój skończywszy czcigodnie w Chrystusie, napraw nasze drogi 
prowadzące do Niego, ojcze Mikołaju mający Boga w sercu, abyśmy 
uniknąwszy błądzenia po bezdroŜach, osiągnęli zbawcze spełnienie. 

Ty, który wszystkie zakusy wroga uśpiłeś BoŜą czujnością, Mikołaju 
mądry, ulituj się nad nami wszystkimi, ojcze, czuwającymi i śpiewającymi Bogu 
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oraz Ciebie jako orędownika Bogu przedstawiającymi. 
Teotokion: Prorok poznając w duchu BoŜym opisał Ciebie jako górę 

ocienioną, Czysta, ustałemu znojem wielu grzechów teraz daj ochłodę i łaskę, 
Bogurodzico, Twoim przyjemnym Bogiem orędownictwem. 

Pieśń 5 
Hirmos: O Chryste, który przez jasność swego przyjścia oświeciłeś swym krzyŜem krańce 

świata, oświeć światłością Twojej Boskiej wiedzy serca tych, którzy śpiewają Tobie według 
prawosławnej wiary. 

Kapiącą słodyczą i piękną radością okazaliście się apostołowie, 
przesławne góry, którzy wytraciliście wszelką wraŜą gorycz i dajecie rozkosz 
wiernym (dwa razy). 

Przyjęliście Chrystusa, który przyszedł jako wędrowiec, i szczerze 
przylgnęliście do Niego, przeto wybawcie mnie z obcego bredzenia, BoŜy 
apostołowie Słowa. 

Ulecz tajemne rany mojej duszy, dla modlitw tych, którzy święcie głosili 
w świecie Twoje BoŜe przyjście i cierpienia, Szczodry, oraz powstanie z grobu. 

Teotokion: Z wszystkimi bezcielesnymi módl się, Dziewico Bogurodzico, 
do wcielonego w Ciebie Boga Słowa, aby Twoich sług wyzwolił z ataków 
bezcielesnych i cielesnych Ŝądz. 

Inny kanon. 
Hirmos: Zajaśniała nam jasna Światłość zawsze będąca, czuwającym nad losami Twych 

przykazań, Władco, Przyjacielu człowieka, Chryste BoŜa nasz. 
Zasadzony w przedsionkach Pańskich, biskupie ojcze Mikołaju, i jako 

płodna figa łaską namaszczasz teraz wszystkie oblicza olejem Twoich trudów. 
Pomódl się teraz, ojcze Mikołaju, za twoje sługi, abyśmy otrzymali 

odpuszczenie grzechów i zostali wybawieni z wszelkiego utrapienia i 
wszelkiego ucisku. 

Błagamy Ciebie, Mikołaju, wielkiego orędownika przed Panem: Nie 
pozostawiaj nas, święty, bez wspomnienia, lecz wybawiaj nas zwykłą twoją 
modlitwą. 

Teotokion: Jaśniejąca świątynio Chrystusowa, Dziewico Łaski Pełna, 
Twoimi modlitwami do Ojca, Syna i Ducha takŜe nas uczyń świątyniami, 
czyniących dobre rzeczy. 

Pieśń 6 
Hirmos: Otoczyła nas głębia otchłani, nie ma nas kto wyzwolić, policzono nas jak owce na 

rzeź prowadzone, zbaw lud Twój, BoŜe nasz, Ty bowiem jesteś mocą słabych i uleczeniem. 
Sieciami słów złowiliście narody dla Słowa przez nauczanie ludzi, o 

błogosławienie w Bogu apostołowie, do którego módlcie się gorliwie o pokój 
(dwa razy). 

Pokorna moja duszo, nieszczęsna duszo, duszo nie pokutująca, pokutuj i 
zawołaj do Chrystusa: Zgrzeszyłem, oczyść mnie Władco, Przyjacielu 
człowieka, dla modlitw Twoich apostołów, jako najłaskawszy. 

Ty, który dawno temu Izraelowi wytoczyłeś wodę z kamienia, 
Wszechmocny, zniszcz moje omroczenie, Chryste, i pozwól przynosić 
strumienie łez, dla modlitw Twoich apostołów, jako wielce miłosierny, abym 
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opiewał i wywyŜszał Twoją łaskawość. 
Teotokion: Dziewico, ubłagaj z Ciebie zrodzonego z łaskawości jako 

Stwórcę i Boga, aby wybawił z pokus i napaści tych, którzy zawsze mają w 
Tobie nadzieję. 

Inny kanon. 
Hirmos: Proroka Jonasza naśladując, wołam: Wyzwól moje Ŝycie ze zniszczenia, Dobry, i 

zbaw mnie, Zbawco świata, wołającego: Chwała Tobie! 
Chryste, który masz obfitość zmiłowań, dla modlitw Mikołaja zabierz 

mnóstwo moich złości, kierując moim Ŝyciem ciągle atakowanym przez fale 
grzechu. 

Silnego wroga zdeptałeś, mądry, którego krusząc i nas umacniaj twoimi 
modlitwami, Mikołaju, którzy przez Ciebie wzbogaciliśmy się, orędowniku 
przed Bogiem. 

Ty, który dla mieszkańców Miry byłeś prawdziwym pierwszym hierarchą, 
napełnij miłą wonią nasze duchowe zmysły, ojcze Mikołaju, i zawsze odpędzaj 
walczące z nami cuchnące Ŝądze. 

Teotokion: Wielkie rzeczy uczynił tobie Chrystus, Czysta, do którego módl 
się zawsze, aby w nas zostało wysławione obfite Jego miłosierdzie, Łaski Pełna. 

Pieśń 7 
Hirmos: Ciebie, Matkę Boga, wierni rozpoznajemy z wiarą, jako duchowy ognisty piec, 

jak WywyŜszany zbawił Trzech Młodzieńców, tak odnowił świat w Twym łonie, Wszechmocny, 
Bóg ojców naszych, bowiem chwalebnie się wysławił. 

Jezus Pan będąc źródłem Ŝycia opuścił was, uczniowie, jak i powiedział, 
napełniając wodami poznania BoŜego cały świat, śpiewający: Chwalebny ojców 
BoŜe, wysławiany jesteś (dwa razy). 

Nosząc w sercu ogień duchowy, BoŜą łaskę Chrystusa, podpaliliście 
bezboŜnictwo, uczniowie, przeto szalone moje Ŝądze spalcie, wołającego: 
Chwalebny ojców BoŜe, wysławiany jesteś. 

Wybaw mnie, BoŜe, z ognistej męki, dla modlitw sławnych Twoich 
uczniów, i nie odrzucaj mnie od Twego oblicza, Panie, w pokucie wzywającego: 
Chwalebny ojców BoŜe, błogosławiony jesteś. 

Teotokion: Wyrwij mnie z niszczących grzechów i Ŝądz, Panie, który 
niezniszczalnie zrodziłeś się z Dziewicy Matki BoŜej, wszystkim darując 
niezniszczalność, śpiewającym pieśń: Chwalebny ojców BoŜe, błogosławiony 
jesteś. 

Inny kanon. 
Hirmos: Twoich dzieci, Zbawco, będących w piecu, nie dotknął ogień, ani nie nękał, a 

wtedy troje jak jednymi ustami śpiewało i błogosławiło, mówiąc: Błogosławiony Bóg ojców 
naszych. 

Twoją przyjemną modlitwę, mądry, umocnij moje serce na opoce 
jaśniejących BoŜych przykazań, zawsze wybawiając, Mikołaju, z okropnych 
knowań wroga, przywódcy zła. 

Wyproś nam odpuszczenie licznych grzechów, wybawiając z sieci 
Ŝyciowych, utrapień i wszelkich pokus, święty Mikołaju, wspomoŜycielu 
wszystkich wiernych i fundamencie hierarchów. 



 70 

Ja jestem tym złym sługą, który ukrył talent otrzymany od Boga ku 
działaniu, lękam się Sądu po tamtej stronie, na którym Sędzio, BoŜe wszystkich, 
nie osądzaj mnie, dla modlitw świętego Mikołaja. 

Teotokion: Do Ciebie Najświętsza, Przeczysta, Twoi słudzy zawsze za dnia 
i w nocy modlimy się skruszoną myślą, prosząc o wybawienie z naszych 
grzechów przez Twoje modlitwy, Czysta. 

Pieśń 8 
Hirmos: W piecu dzieci izraelskie jak w tyglu bardziej błyszczały niŜ złoto cnotą 

poboŜności i głosiły: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go 
na wieki. 

Jak promienie Wielkie Słońce rozciągnęło was na cały świat, oświecając z 
wiarą śpiewającym apostołom: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, 
śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na wieki (dwa razy). 

Będąc duchowymi pasterzami jako baranki Pasterza, jako owieczki 
Baranka Zbawiciela naszego Chrystusa, widzący Boga apostołowie módlcie się 
nieustannie, abym został wybawiony od duchowego wilka i stał się godnym 
cząstki zbawionych. 

Nieszczęsna duszo, jęcz i wołaj do Pana: Zgrzeszyłem bardziej od 
wszystkich i okropne czyniłem nieprawości, oczyść i zbaw mnie jak 
nierządnicę, jak celnika, jak łotra, Szczodry, dla przyjemnych modlitw 
apostołów. 

Teotokion: Z aniołami, z apostołami, z męczennikami i z prorokami ubłagaj 
Matko BoŜa Chrystusa, aby zbawił wołających: Błogosławcie Pana wszystkie 
dzieła Pańskie i wywyŜszajcie Go na wieki. 

Inny kanon. 
Hirmos: Tego, którego lękają się aniołowie i wszystkie zastępy jako Stwórcy i Pana, 

opiewajcie kapłani, wysławiajcie dzieci, błogosławcie ludzie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 
Stojąc na górze BoŜych przykazań i znany przez swoje wspaniałe cuda, 

Mikołaju, okazałeś się przykładem, przeto kaŜdy język czci ciebie na wieki. 
Zakosztowałeś, czcigodny, BoŜej słodyczy, znienawidziwszy gorycz Ŝądz 

i rozkoszy, od których wybaw nas modląc się do Chrystusa, aby utulił 
pojawiające się utrapienia. 

Jako kolumna niezachwiana i umocnienie wiernych, umocnij mnie 
błogosławiony Mikołaju twoimi modlitwami, zawsze chwiejącego się pod 
atakami Ŝyciowych złości i tchnienia biesów. 

Teotokion: Ulecz Ŝądze mego serca, Przeczysta, która zrodziłaś Lekarza 
wszystkich, i okaŜ mnie uczestnikiem części sprawiedliwych, Dziewico, 
ubłagawszy Chrystusa. 

TakŜe śpiewamy Pieśń Bogurodzicy: Uwielbiaj duszo moja Pana, i pokłony. 
Pieśń 9 

Hirmos: Obraz Twego czystego zrodzenia pokazał Krzew gorejący i niespalający się, i 
teraz wygaś w nas piec gwałtownych pokus, prosimy, abyśmy Ciebie, Bogurodzico, nieustannie 
wywyŜszali. 

Okazaliście się jaśniejącymi światłami BoŜymi Świętego Ducha, 
światłością czcigodnego i mądrego nauczania, błogosławieni, oświeciliście cały 
świat, rozpędziwszy ciemność boŜków (dwa razy). 
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Będąc łozami duchowej BoŜej winnicy, zrodziliście BoŜe grona, toczące 
zbawcze wino, chwalebni apostołowie, przeto wybawcie mnie z pijaństwa Ŝądz. 

DrŜę myśląc o owym budzącym bojaźń Twoim sądzie, Chryste mój, 
bowiem jestem teraz otoczony wstydliwymi i skalanymi czynami, nieszczęsny, i 
osądzony przed Sądem, przeto ulituj się nade mną dla modlitw Twoich 
apostołów. 

Teotokion: Jedyna przebóstwiłaś ludzi rodząc wcielone Słowo, do którego z 
apostołami i męczennikami módl się za nami, z wiarą wielbiącymi i czczącymi 
Ciebie, przeczysta Dziewico nieskalana. 

Inny kanon. 
Hirmos: Świetlisty obłok, w którym Władca wszystkich jak deszcz zstąpił z niebios na 

runo i wcielił się ze względu na nas, niemający początku stał się człowiekiem, uwielbiajmy 
wszyscy Czystą jako Matkę Boga. 

Jako hierarchę Chrystusa, jako jaśniejącą gwiazdę, jako sprawcę cudów, 
jako źródło uzdrowień, jako pomocnika dla będących w troskach, jako 
wybawiciela gorąco przyzywających ciebie w utrapieniach, ojcze wysławiany w 
świętych pieśniach. 

Ciebie, wielkiego pasterza i we wszystkim naśladowcę arcypasterza 
Chrystusa, gorliwie błagamy, Mikołaju: UstrzeŜ twoje sługi na świętych 
wyŜynach i zawsze wybawiaj ze wszystkich Ŝyciowych ataków. 

JuŜ przybliŜa się koniec, dlaczego lenisz się, o duszo moja? Dlaczego nie 
troszczysz się, aby poboŜnie Ŝyć dla Boga? Czuwaj i wnikaj, i wołaj: Przyjacielu 
człowieka, ulituj się nade mną dla modlitw Mikołaja, kierując moim Ŝyciem 
jako dobry. 

Teotokion: Ty, która zrodziłaś BoŜą Światłość, oświeć mnie omroczonego 
wszelkimi atakami Złego, Ŝyjącego w rozpaczy i gniewającego Boga, skieruj 
mnie ku dobrym czynom, Nieskalana, gdyŜ jesteś przyczyną wszystkich 
dobrodziejstw. 

TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i pokłon. Mała ektenia i fotagogikon oraz zwykłe rozesłanie. 
Na stichownie stichery apostołom. Ton 1: 

Chwalebni apostołowie, którzy oświeciliście świat, zawsze módlcie się do 
Boga, aby zbawił nasze dusze. 
Stichos: Nasyć nas o poranku łaskawością Twoją, Panie, i rozradujemy się, i rozweselimy. Przez 
wszystkie dni nasze weselić się będziemy, rozradujemy się za dni, w których nas upokorzyłeś, za 
lata, w które widzieliśmy zło. Wejrzyj na sługi Twoje i na dzieła Twoje, i kieruj synami ich. 

Piotra i Pawła zgodnie wysławmy, Łukasza, Mateusza, Marka, Jana, 
Andrzeja, Tomasza, Bartłomieja, Szymona Kanaitę, Jakuba, Filipa i cały chór 
uczniów godnie wysławmy. 

Stichos: Niech będzie światłość Pana Boga naszego nad nami, i dzieło rąk naszych 
udoskonal w nas, i dzieło rąk naszych umocnij. 

Męczennikom: Weselcie się męczennicy w Panu, albowiem stoczyliście 
dobry bój, sprzeciwiliście się królom i zwycięŜyliście oprawców, nie ulękliście 
się ognia, miecza i dzikich zwierząt zjadających wasze ciała, z aniołami 
zasyłając pieśń Chrystusowi przyjęliście z niebios korony, proście o danie 
światu pokoju i naszym duszom wielkiego miłosierdzia. 
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Chwała, i teraz. Teotokion: Raduj się, Bogurodzico Dziewico, raduj się, 
chwało całego świata, raduj się, przeczysta Matko BoŜa, błogosławiona. 

TakŜe: Dobrze jest wyznawać Pana. Trisagion i po Ojcze nasz troparion. Następnie ektenia i 
rozesłanie. Pierwsza godzina, zwykłe pokłony i rozesłanie. 

W czwartek na L i t u r g i i  Błogosławieństwa. Ton 1: 
 Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani. 

 Wróg przez pokarm wywiódł Adama z raju, Chrystus natomiast krzyŜem 
łotra wprowadził do niego, wołającego: Wspomnij mnie, gdy przyjdziesz w 
Twoim królestwie. 
 Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo 
niebieskie. 
 Krańce świata oświeciliście BoŜymi promieniami waszych nauk, 
rozpędziliście omroczenie okropnego bezboŜnictwa i przeszedłszy do Światłości 
Niezachodzącej, zawsze jesteście błogosławieni. 
 Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego 
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię. 

Mając ojcowską Hipostazę mądrości, uczniowie Chrystusowi, wszystkich 
nas czyniąc mądrymi waszymi naukami oświeciliście i doprowadziliście do 
poznania Boga. 

Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach. 

Męczennikom: Męki przecierpiawszy jak bezcieleśni cierpiętnicy 
Chrystusowi wszystkich bezcielesnych wrogów zwycięŜyliście, przeto godnie 
błogosławieni jesteście na wieki, chwalebni. 

Chwała. Pokłońmy się Trójcy, z Ojcem, Synem i Duchem prawym, wierni, 
niepodzielnej, nierozłącznej i współtronującej Jedności, wołając: Święta, 
Święta, Święta jesteś, Trójco najczcigodniejsza. 

I teraz. Uwielbiamy Ciebie, Przeczysta, jak i powiedziałaś, bowiem 
zrodziłaś Boga w ciele, którego głosił chór apostolski, z nim wybłagaj nam 
odpuszczenie grzechów, opiewana przez wszystkich. 

 

� � � � � � � � � � 
 

W CZWARTEK WIECZOREM, 
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy stichery czcigodnego i Ŝyciodajnego krzyŜa. Ton 1: 

Prosomion: Chwalebni męczennicy. 
 Stichos: JeŜeli będziesz pamiętać o nieprawościach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? Ale u 
Ciebie jest oczyszczenie. 

Na krzyŜu rozpostarłeś Twoje przeczyste ręce, Chryste, przyzywając 
będących daleko od Ciebie i umieszczając blisko Ciebie, przeto modlę się do 
Ciebie: Wyzwól mnie zniewolonego przez Ŝądze i daj mi pokutę oczyszczającą 
wszelkie skalanie Ŝądz. 
 Stichos: Dla imienia Twego cierpiałem Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, 
dusza moja ma nadzieję w Panu. 

Twoje przeczyste dłonie wzniosłeś na krzyŜu i okrwawiłeś Twoje palce, 
pragnąc zbawić dzieło Twoich BoŜych rąk, Adama, Przyjacielu człowieka, 
trzymanego przez przestępstwo w królestwie śmierci, którego podźwignąłeś 
Twoją władzą, Wszechmocny. 
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 Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w 
Panu. 

Przecierpiałeś mękę ze względu na nas, Zbawco, z natury będąc 
niecierpiętliwy Bóstwem, ukrzyŜowany zostałeś z łotrami, bezgrzeszny Chryste, 
niemający początku, i słońce nie mogąc znieść tego widoku straciło blask, cała 
ziemia zatrzęsła się poznawszy Ciebie, Stwórcę świata. 

Inne stichery stauroteotokiony, ton i prosomion ten sam. 
Stichos: Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam wybawi 

Izraela ze wszystkich nieprawości jego. 
Dziewica nieskalana niegdyś widząc na drzewie Tego, którego zrodziła z 

łona bez nasienia, nie mogąc znieść zranienia łona, targając włosy mówiła: Ty, 
który jednym znakiem trzymasz całe stworzenie, jakŜe na krzyŜu zostałeś 
podniesiony jako skazaniec, chcąc zbawić całą ludzkość? 

Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie. 
Powtarzamy powyŜszą sticherę. 

 Stichos: Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska trwa na 
wieki. 

O Dziecię niewypowiedziane Ojca niemającego początku – mówiła 
Przeczysta – na krzyŜu widząc moje zrodzenie jakŜe zrozumiem za co tak 
odpłacili Tobie niewdzięczni ludzie? Przyszedłeś bowiem zbawić Twoje 
stworzenie i wszystko cierpisz, wielce cierpliwy, łaskawy. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Dawne gorzkie zakosztowanie Adama przez 
skosztowanie Ŝółci i octu osłodziłeś, Dziecię najsłodsze, podniesiony na 
drzewie, przeto jako Sędzia sprawiedliwy lecząc mnie osłódź Twoją męką, 
Władco, zmartwychwstając jako Wszechmocny – mówiła Dziewica płacząc. 

TakŜe: Pogodna Światłości. Prokimenon dnia. TakŜe: Pozwól, Panie, w wieczór ten. 
Na stichownie stichery krzyŜa. Ton 1: 

KrzyŜ został postawiony na miejscu czaszki i zakwitła nam 
nieśmiertelność z zawsze płynącego źródła boku Zbawiciela. 

Stichos: Do Ciebie wznoszę oczy moje, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług 
zwrócone są na ręce ich panów i jak oczy słuŜącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Bogu, Bogu 
naszemu, dopóki nie ulituje się nad nami. 

Murem niezniszczalnym jest dla nas czcigodny krzyŜ Zbawiciela, w nim 
bowiem mając nadzieję wszyscy się zbawimy. 

Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy 
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków. 

Męczennikom: Dla modlitw wszystkich świętych i Bogurodzicy, daj nam 
pokój, Panie, i zmiłuj się nad nami jako jedyny Szczodry. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Dziewica widząc niesprawiedliwe zabijanie 
Ciebie, Chryste, płacząc wołała do Ciebie: Dziecię najsłodsze, dlaczego 
niesprawiedliwie cierpisz? JakŜe to wisisz na drzewie, który całą ziemię 
zawiesiłeś na wodach? Nie zostawiaj mnie samej, Łaskawco wielce miłosierny, 
Matkę i słuŜebnicę Twoją, modlę się. 

TakŜe: Teraz pozwalasz odejść. Trisagion i po Ojcze nasz troparion świętego i rozesłanie. 
 

� � � � � � � � � � 
 

W CZWARTEK NA POWIECZERZU, 
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Kanon ku czci Najświętszej Bogurodzicy. Ton 1. 
Pieśń 1 

Hirmos: Izrael został wybawiony z gorzkiej niewoli, nieprzebyte morze przebył jak suchy 
ląd, widząc wroga tonącego śpiewa pieśń łaskawcy Bogu, czyniącemu cuda wyciągniętą prawicą, 
albowiem się wysławił. 

Ogarnia mnie rozpacz, gdy myślę o mnóstwie moich grzechów i o wyroku 
Sędziego, Władczyni Bogurodzico, przeto bądź mi BoŜą orędowniczką, 
zmieniającą wyrok Twoim miłosierdziem. 

Ucieczko chrześcijan, uleczenie upadających, Przeczysta, oczyszczenie 
grzeszących, wybaw mnie z sądu i niegasnącego ognia, dając mi Ŝycie wieczne. 

Chwała. Ciebie, Dziewicę jedyną, wszyscy wierni zdobyliśmy jako 
zdecydowaną wspomoŜycielkę, Ty bowiem zrodziłaś Boga, przeto pochwałami 
wszyscy Ciebie wielbimy, Czysta, wszystkie pokolenia ziemi, według Twego 
słowa. 

I teraz. Na krzyŜu widząc Stwórcę i Syna swego Czysta i Nieskalana 
napełniła się przeraŜeniem, mówiąc: CóŜ to jest, Dziecię, Ŝe nieprawi oddali 
Tobie złem za dobro, które im okazałeś? 

Pieśń 3 
Hirmos: Przed wiekami z Ojca zrodzonemu niezniszczalnie Synowi i w czasach 

ostatecznych wcielonemu bez nasienia w Dziewicę Chrystusowi Bogu zawołajmy: Podnieś nasz 
róg, Święty jesteś, Panie. 

Wszyscy prorocy głosili Ciebie Matką BoŜą w przesławnych obrazach, a 
my widząc ich spełnienie wierzymy i prosimy o otrzymanie Twojej BoŜej ciszy. 

Władczyni świata, zbawienie wiernych i wspomoŜenie, przyjmij moje 
westchnienia zanoszone z głębi serca i potoki łez, Czysta, wybaw mnie, 
skazanego przez liczne grzechy, i zbaw mnie. 

Chwała. Mając odwagę przed Chrystusem Bogiem jako Matka, Czysta, 
módl się zawsze o wybawienie nas od dzieci Hagar i od wszelkiego zła, umocnij 
nas, abyśmy dziękczynnie sławili Chrystusa, Przeczysta. 

I teraz. Na krzyŜu widząc podniesionego swego Syna, Przeczysta, 
krzyczałaś i w bólu serca wołałaś: Synu, cóŜ Tobie uczynili nieprawi i źli ludzie, 
którzy nasycili się Twoimi dobrami? 

Pieśń 4 
Hirmos: Laska z korzenia Jessego i kwiat, który z niej zajaśniałeś z Dziewicy, Chryste, z 

góry chwały ocienionej czaszy przyszedłeś wcieliwszy się z nieznającej męŜa, niematerialny 
BoŜe, chwała mocy Twojej, Panie. 

Zrzuć surowość złych wrogów i podstępy czynione przeciwko mnie, 
przyoblecz mnie w Twoją moc, Nieskalana, zawsze zachowując 
nieuszkodzonym, całym i niezachwianym, świetliście Tobie śpiewającego. 

ZwycięŜony przez prawo ciała czynię nieprzystojne i nieprawe rzeczy, 
ogarnięty przez wszystkie Ŝądze i nie śmiem nawet podnieś moje oko ku Tobie, 
Władczyni czysta, ale Ty prawem miłosierdzia Twego wybaw mnie, 
nieszczęsnego, wybaw mnie. 

Chwała. Jedyną Ciebie mamy, wierni, z Bogiem jako nadzieję 
niezawstydzoną i wspomoŜenie, Władczyni, Twoimi modlitwami wybaw nas od 
wszystkich wrogów widzialnych i niewidzialnych, szkód i pokus, abyśmy 
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nieustannie Ciebie sławili. 
I teraz. Widząc Syna, którego zrodziłaś bez nasienia, przygwoŜdŜonego na 

krzyŜu, Nieskalana, wołałaś macierzyńsko i płacząc mówiłaś: CóŜ to za nowy, 
przesławny i niezbadany widzę cud, Synu mój? 

Pieśń 5 
Hirmos: Będąc Bogiem świata, Ojciec łask Anioła Wielkiej Rady swojej posłał nam, 

dającego pokój i kierującego nas ku światłości poznania Boga, od nocy czuwając sławimy Ciebie, 
Przyjacielu człowieka. 

Mając niezasypiającą modlitwę i gorące wspomoŜenie dla swoich sług, 
uprzedź wszystkie atakujące nas nieszczęścia Ŝycia i wyrwij z nich, abyśmy nie 
zostali pochłonięci przez smutek i zniszczali. 

Mario, mieszkanie Boga, mnie będącego mieszkaniem złych duchów 
przez skalane czyny i szaleńczo pełniących je dobrowolnie, przez pokutę okaŜ 
mieszkaniem Boga. 

Chwała. Chorującego okropnie duszą i ciałem, Ŝądzami grzechu, ulecz jako 
miłosierna i Matka Boga, Ty bowiem zrodziłaś Chrystusa, zaiste wielkiego 
Lekarza naszych dusz i ciał, niewyczerpane źródło Ŝycia. 

I teraz. Widząc Syna na drzewie krzyŜa płonęło Twoje łono i ze łzami 
wołałaś, Nieskalana: PrzeraŜa mnie Twoja wielka cierpliwość, Synu mój, gdy 
widzę nowy cud: JakŜe to będąc bezgrzesznym niesprawiedliwą cierpisz 
śmierć? 

Pieśń 6 
Hirmos: Ze swego wnętrza wyrzucił Jonasza morski zwierz, którego pochłonął, w 

Dziewicy zaś zamieszkało Słowo, które przyjęło ciało, przeszło zachowując ją nienaruszoną, a 
nie ucierpiawszy zniszczenia Rodzicielkę zachowało niezniszczalną. 

Byłaś mieszkaniem duchowego olejku, który całą ziemię napełnił wonią 
dobrego Bóstwa, najświętsza Oblubienico BoŜa, przeto wonią Twojej modlitwy 
zniszcz w mojej duszy wszelki przykry zapach moich grzechów. 

Spala mnie bardzo ogień rozkoszy i zasmuca moje pokorne serce, kieruje 
mnie nieprawie ku niewłaściwym czynom, wygaś więc go, która zrodziłaś BoŜy 
ogień, moje zbawienie, Oblubienico BoŜa. 

Chwała. Wybaw mnie, Dziewico przez wszystkich opiewana, z napaści 
wrogów widzialnych i niewidzialnych, zachowaj w prawosławnej wierze tych, 
którzy zaprawdę wyznają Ciebie jako Bogurodzicę, masz bowiem zawsze moc, 
gdyŜ zrodziłaś Stwórcę wszystkich. 

I teraz. Stojąc przy krzyŜu i widząc swego Syna ciałem wiszącego, 
Nieskalana miała płonące łono i oblewając się łzami wołała: Dziecię, zaiste 
niewypowiedziana jest Twoja łaskawość dla wszystkich ludzi. 

TakŜe: Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz. 
Katyzma poetycka, ton 1: 

Prosomion: śołnierze strzegący Twego grobu. 

Nieskalana Owieczka widząc Baranka i Pasterza martwego wiszącego na 
drzewie, płacząc wołała, macierzyńsko krzycząc: JakŜe przecierpię Twoje 
zstąpienie i dobrowolne cierpienia, BoŜe najłaskawszy, co przewyŜsza wszelkie 
słowa, Synu mój! 

Pieśń 7 



 76 

Hirmos: PoboŜnie wychowane dzieci odrzuciły bezboŜne polecenie i nie ulękły się kary 
ognia, lecz stojąc pośród płomieni śpiewały: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś. 

Nie znoszę ataków i podszeptów biesów, omracza mi bowiem rozum 
płomień cielesnych rozkoszy, lecz nie pogardzaj mną, święta Bogurodzico, gdyŜ 
w Tobie złoŜyłem moją nadzieję. 

Dziewico Oblubienico, najświętsza Oblubienico BoŜa, Władczyni, 
rozwiąŜ więzy moich grzechów Twoimi modlitwami i daj mi związek miłości 
Chrystusowej, abym przynosił owoce dobrych czynów. 

Chwała. Ty jesteś wspomoŜycielką wszystkich będących w świecie i 
murem obronnym dla chrześcijan, ucieczką nie do zawstydzenie, czysta Matko, 
przeto czcząc Ciebie z wiarą wołamy do Chrystusa: Ojców naszych BoŜe, 
błogosławiony jesteś. 

I teraz. Najświętsza Dziewica widząc swego Syna wiszącego na krzyŜu, z 
lękiem dziwiła się i mówiła: JakŜe przecierpię widząc Ciebie zabitego, 
Przywódcę Ŝycia i Dawcę Ŝycia? 

Pieśń 8 
Hirmos: Pokazując obraz nadprzyrodzonego cudu dawno temu ognisty piec zrosiła rosa, 

ogień nie spalił bowiem młodych dzieci, okazując bez nasienia zrodzenie Chrystusa z Dziewicy, 
przeto śpiewając wołamy: Niech całe stworzenie błogosławi Pana i wywyŜsza na wszystkie wieki. 

Władczyni świata, Bogurodzico, mnie pogrąŜonego w głębi zła zguby 
przez złośliwe rozkosze cielesne i przywiązanie do rzeczy świata, wyprowadź, 
Jedyna, Twoim miłosierdziem, nie mam bowiem wcale nadziei zbawienia, 
Czysta, cały jestem w rozpaczy. 

Ty jesteś zbawieniem wszystkich ludzi, która w niewypowiedziany 
sposób zrodziłaś Boga, Ty jesteś wybawicielką wiernych i sterniczką ślepych, 
upadłych poprawą, przeto opiewając Ciebie wołamy do Chrystusa: Wszystkie 
dzieła błogosławcie Pana i wywyŜszajcie Go na wieki. 

Chwała. Zdobywszy Ciebie jako mur nie do zdobycia, składamy na Ciebie 
nadzieję naszego zbawienia, Bogurodzico, a Ty bądź przystanią dla Twoich sług 
i murem obronnym, skieruj nas, abyśmy nieustannie śpiewali: Nich całe 
stworzenie błogosławi Pana i wywyŜsza Go na wieki. 

I teraz. Mając rozdzierane serce i wylewając liczne łzy widząc na krzyŜu 
Tego, którego czysto zrodziła, w jękach niepocieszonych wołała: Uniknęłam 
bólów w zrodzeniu Ciebie, Synu mój, a teraz ogarniają mnie boleści, widząc 
Twoją postać bez czci. 

Pieśń 9 
Hirmos: Niewypowiedziana tajemnica Dziewicy, okazała się bowiem niebem, tronem 

cherubinów i świetlistym pałacem Chrystusa Boga Wszechmogącego, przeto poboŜnie 
uwielbiamy Ją jako Bogurodzicę. 

Skalałem moją duszę niegodnymi Ŝądzami, nieszczęsny, całe ciało 
zbrukałem niszczącymi duszę Ŝądzami, ale jako czysta i nieskalana Ty mnie 
oczyść ogromem Twego miłosierdzia. 

Nie zdobyłem poza Tobą, Czysta, Ŝadnej przystani, nie znam na ziemi 
innej wspomoŜycielki i opieki, Władczyni, przeto gorliwie przybiegam do 
Ciebie, prosząc o przyjęcie od Ciebie odpuszczenia grzechów. 



 77 

Chwała. Opiewana przez wszystkich, widząc teraz miłościwie z wysoka 
Twoje sługi, zachowujące z wiarą poboŜność, Twoimi modlitwami wybawiasz 
nas z wszystkich nieszczęść, czczących Ciebie jako czystą Bogurodzicę. 

I teraz. Ty, która poznałaś zrodzenie bez nasienia, widząc Ciebie, 
Przyjacielu człowieka, powieszonego na drzewie, wołała: Zbawco i BoŜe mój 
wszechmocny, chcąc zbawić ludzi jakŜe teraz przyjąłeś ukrzyŜowanie? 

TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i pokłon. Trisagion i po Ojcze nasz tropariony, ciąg dalszy i 
rozesłanie. 

 

� � � � � � � � � � 
 

W PIĄTEK RANO, 
po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie krzyŜa. Ton 1: 

Gdy zostałeś ukrzyŜowany, Chryste, zginęła niewola i zdeptana została 
wraŜa moc, albowiem nie anioł, ani człowiek, ale Ty sam Panie zbawiłeś nas, 
chwała Tobie. 

Stichos: WywyŜszajcie Pana Boga naszego i kłaniajcie się podnóŜkowi nóg jego, 
albowiem jest święty. 

Kłaniamy się drzewu Twego krzyŜa, Przyjacielu człowieka, albowiem na 
nim zostałeś ukrzyŜowany, śycie wszystkich, i otworzyłeś raj łotrowi 
przychodzącemu do Ciebie z wiarą, Zbawco, uczyniłeś go godnym pokarmu, 
wyznającego Ciebie: „Wspomnij mnie, Panie”, i jak przyjąłeś jego, przyjmij i 
nas, wołających: Wszyscy zgrzeszyliśmy, nie odrzucaj nas w Twoim 
miłosierdziu. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Nieskalana Owieczka widząc Baranka i 
Pasterza martwego wiszącego na drzewie, płacząc wołała, macierzyńsko 
krzycząc: JakŜe przecierpię Twoje zstąpienie i dobrowolne cierpienia, BoŜe 
najłaskawszy, co przewyŜsza wszelkie słowa, Synu mój! 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie krzyŜa. Ton 1: 

OręŜ krzyŜa w bitwie objawił się niegdyś poboŜnemu cesarzowi 
Konstantynowi, niezwycięŜone zwycięstwo nad wrogami ze względu na wiarę, 
przed którym drŜą wrogie moce, on jest zbawieniem wiernych i chwałą Pawła. 

Stichos: Bóg nasz, Król nasz przed wiekami uczynił zbawienie pośrodku ziemi. 

Ty, który dawno temu z prochu stworzyłeś Adama, byłeś policzkowany 
ręką stworzoną z gliny, przecierpiałeś ukrzyŜowanie, urąganie i rany. O, cudzie! 
O, niezwykła Twoja cierpliwości! Chwała, Panie, Twoim Ŝyciodajnym 
cierpieniom, przez które nas zbawiłeś. 

Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela. 

Cierpienia wysławione godnością koron, sławni cierpiętnicy zostali przez 
Ciebie ukoronowani, Panie, gdyŜ cierpliwie znosząc rany zwycięŜyli 
nieprawych i mocą BoŜą z niebios przyjęli zwycięstwo, ich modlitwami wyzwól 
i mnie od niewidzialnego wroga, Zbawco, i zbaw mnie. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Widząc Ciebie, Chryste, martwego 
rozpostartego na krzyŜu, nieskalana Matka wołała: Synu mój, współniemający 
początku z Ojcem i Duchem, cóŜ to za Twoja niewypowiedziana Opatrzność, 
przez którą zbawiłeś stworzenie, Szczodry, Twoją przeczystą ręką. 
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Po trzeciej recytacji Psałterza katyzma poetycka krzyŜa. Ton 1: 

Gdy Ciebie, Słowo, Słońce Chwały Jezusie, z powodu miłosierdzia 
zmiłowań dobrowolnie powieszonego ciałem na drzewie krzyŜa ujrzało słońce, 
nie mogąc znieść tego widoku omroczyło się, przeto moją omroczoną duszę 
oświeć niedotykalną Twoją Światłością, błagam, i zbaw mnie. 

Na krzyŜu dobrowolnie zostałeś przygwoŜdŜony, Szczodry, przyjąwszy 
naszą zniszczałą naturę, i zabiłeś węŜa zabójcę ludzi, utwierdź przeto w świecie 
prawosławie i zniszcz czcigodnym Twoim krzyŜem bunty heretyków. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Mając Twoje orędownictwo, Czysta, i Twoimi 
modlitwami wybawiani z okropieństw, wszędzie chronieni krzyŜem Twego 
Syna, słusznie wszyscy Ciebie poboŜnie uwielbiamy. 

Kanon ku czci czcigodnego i Ŝyciodajnego krzyŜa, 
mający akrostych: Cierpienia czcigodne Władcy sławię. Poemat kyr Józefa. Ton 1. 

Pieśń 1 
Hirmos: Bogu, który pomógł MojŜeszowi w Egipcie i tym faraona zatopił z całym 

wojskiem, zwycięską pieśń śpiewamy, albowiem wysławił się. 
Cierpienia przecierpiałeś ze względu na nas, będąc z natury 

niecierpiętliwym, i ukrzyŜowany zostałeś z łotrami, zniszczyłeś władzę złego 
węŜa, Słowo, i zbawiłeś kłaniających się Tobie. 

Będąc Wschodem wschodów przyszedłeś na zachód ku odrzuconej naszej 
naturze, Jezusie, a słońce skryło swoją światłość widząc Ciebie krzyŜowanym. 

Męczennikom: Czasowe Ŝycie przez śmierć przemieniliście na Ŝycie 
wieczne, wysławieni męczennicy, staliście się godnymi królestwa niebieskiego, 
przeto zostaliście wysławieni i jesteście błogosławieni. 

Męczennikom: MęŜnie upodobniliście się do cierpień Chrystusowych i 
uleczacie cierpienia ludzi, tajemnymi znakami i słowem przepędzacie duchy, 
święci męczennicy. 

Teotokion: Gdy Owieczka widziała na krzyŜu podnoszonego Chrystusa i 
patrząc na Baranka krzycząc wołała: Gdzie się podziało Twoje piękno, wielce 
cierpliwy Synu niemający początku? 

Drugi kanon ku czci Najświętszej Bogurodzicy. Ton 1. 
Hirmos: Pieśń zwycięską wszyscy śpiewajmy Bogu, który uczynił przedziwne cuda 

wyciągniętą prawicą i zbawił Izraela, albowiem wysławił się. 
Ty, która Jedyna przedwiecznego Boga w czasie zrodziłaś wcielonego, 

Najświętsza, Przeczysta, ulecz wieloletnie Ŝądze nieszczęsnej mojej duszy. 
Strupy mojej duszy i zwątpienia serca, omroczenie myśli i mędrkowanie 

rozumu ulecz, Przeczysta, jako miłosierna, Twoimi modlitwami. 
Ty, która zrodziłaś Światłość, mego Wybawiciela, wybaw mnie z 

ciemności i mąk wiecznych, Przeczysta, abym zbawiany opiewał Twoją 
łaskawość. 

W otchłani okropieństw i wzburzeniu Ŝądz jestem zatapiany, przyzywam 
Twojej ciszy, Przeczysta, zbaw mnie, jesteś bowiem przystanią wiernych. 

Pieśń 3 
Hirmos: Niechaj moje serce umocni się w Twojej woli, Chryste BoŜe, któryś nad wodami 

umocnił drugie niebo i na wodach załoŜyłeś ziemię, Wszechmocny. 
Na krzyŜu wyciągnąłeś dłonie i zakrwawiłeś BoŜe palce, wybawiając 
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Adama, dzieło Twych rąk z ręki zabójcy, Władco, jako jedyny dobry i 
Przyjaciel człowieka. 

Na krzyŜu zostałeś przebity włócznią, Władco, poprawiając potknięcie się 
owocu boku, na drzewie zostałeś podniesiony i tego, który dawno temu przez 
owoc drzewa otrzymał nieszczęście wprowadziłeś do raju z dobrym łotrem. 

Męczennikom: Umocnienie Kościoła, wspaniałe kolumny poboŜności, 
niszczyciele wroga, męczennicy Pańscy, czystą myślą uwielbiamy was w 
pieśniach. 

Męczennikom: Będąc BoŜymi łozami duchowej winnicy, męczennicy, 
jawnie przynieśliście nam grona rozlewając wino cierpliwości i weseląc serca 
wszystkich wiernych. 

Teotokion: Przez wszystkich opiewana, błogosławiony jest owoc Twego 
łona, leczący owoc drzewa przez swój krzyŜ i czyniąc nas uczestnikami 
niezniszczalności dzięki łasce BoŜej. 

Inny kanon. 
Hirmos ten sam. 

Zniszcz całą niepłodność moich bezpłodnych myśli i okaŜ moją duszę 
przynoszącą owoce cnót, Przeczysta Bogurodzico, pomocy wiernych. 

Wybaw mnie, Nieskalana, z wszelkich kłopotów, licznych zgorszeń węŜa 
i wiecznego ognia, i ciemności, albowiem zrodziłaś przedwieczną Światłość. 

Cały jestem osądzony przez budzący bojaźń Trybunał, ogień ów 
niegasnący i okrutną odpowiedź, Czysta, zbaw więc mnie, Twego sługę, 
przeczysta Władczyni. 

Niech przebóstwi ludzkość Bóg, który stał się człowiekiem z Ciebie, 
czysta Dziewico, co przekracza słowa i myśli, przeto wszyscy wierni zgodnie 
Ciebie uwielbiamy. 

Pieśń 4 
Hirmos: Usłyszałem wieść od Ciebie i uląkłem się, poznałem Twoje dzieła, powiedział 

prorok, i wysławiłem Twoją moc. 
Będąc sprawiedliwym Prawodawcą zostałeś policzony z nieprawymi, na 

drzewie zostałeś podniesiony, łaskawco Panie, chcąc wszystkich 
usprawiedliwić. 

Zadziwiły się wszystkie moce anielskie widząc na krzyŜu Ciebie 
podnoszonego, Słońce, i zwycięŜone zostały moce przywódcy ciemności. 

Męczennikom: Zaczerpnąwszy łaskę uzdrowień z duchowych darów, 
męczennicy, wszystkim łaską BoŜą obmywacie Ŝądze niszczące dusze. 

Męczennikom: Odrzuciwszy sen lekcewaŜenia, cierpiętnicy męstwem 
BoŜym i wiarą uśpili dąŜenia zwierząt i cierpieli radując się. 

Teotokion: Biada mi, Dziecię, cóŜ to będzie? JakŜe patrzę na Ciebie 
podnoszonego na drzewie i niesprawiedliwie zabitego, który dajesz Ŝycie? – 
płacząc mówiła Dziewica. 

Inny kanon. 
Hirmos: Przewidując w duchu wcielenie Słowa, proroku Habakuku, głosiłeś wołając: 

Gdy przybliŜą się lata, zostaniesz poznany, gdy nadejdą czasy, okaŜesz się, chwała mocy Twojej, 
Panie. 
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Dziewico Bogurodzico, nieskalana obrono, oczyść mnie Twymi łaskami, 
czcigodnymi kroplami, którego skalały grzechy, podaj mi pomocną dłoń, abym 
wołał: Chwała Tobie, czysta Oblubienico BoŜa. 

Okazałaś się uświęconą świątynią Boga, który wcielił się w Ciebie w 
sposób przewyŜszający rozum, módl się do Niego, aby oczyścił nas z brudu 
grzechów, abyśmy zostali poznani jako świątynia i mieszkanie Ducha. 

Zmiłuj się nade mną, Bogurodzico, która Jedyna zrodziłaś Źródło 
zmiłowań i rozwiąŜ moją okropną chorobę oraz wątpliwości serca, dając mi 
strumienie łez i rozrzewnienie przed końcem Ŝycia, i wybawienie z okropieństw. 

Święta Bogurodzico, uświęć nas, która Najświętszego zrodziłaś ciałem, 
chcącego upodobnić się do ludzi, i okaŜ wszystkich uczestnikami królestwa 
niebieskiego, Przeczysta, Twoimi modlitwami. 

Pieśń 5 
Hirmos: Zajaśniała nam jasna Światłość zawsze będąca, czuwającym nad losami Twych 

przykazań, Władco, Przyjacielu człowieka, Chryste BoŜa nasz. 
Na krzyŜu podnoszony ciałem, przyzwałeś narody nieznające Ciebie, do 

poznania Ciebie, Sędzio wszystkich, jedyny miłosierny Chryste BoŜe nasz. 
Gdy stałeś przed niesprawiedliwym Sądem, sprawiedliwy Panie, 

usprawiedliwiony został wcześniej osądzony Adam i wołał: Chwała Twemu 
ukrzyŜowaniu, wielce cierpliwy Panie. 

Męczennikom: Okazaliście się rajem zasadzonym przez Boga, męczennicy, 
nosząc czcigodne cierpienia jak wonne kwiaty, którymi owiana jest kaŜda 
wierząca dusza. 

Męczennikom: Rozkwitłe i przynoszące dobre owoce drzewa, które zakwitły 
owocem nieśmiertelności i zniszczyły ataki zła, zaśpiewajmy męczennikom 
Pańskim. 

Teotokion: Czcigodna laska, która zakwitła kwiatem niewiędnącym, gdy 
ujrzała na drzewie podnoszony ten kwiat, wołała: Władco, nie okazuj mnie 
bezdzietną! 

Inny kanon. 
Hirmos: Twój pokój daj nam Synu BoŜy, innego bowiem poza Tobą Boga nie znamy, imię 

Twoje przyzywamy, albowiem jesteś Bogiem Ŝywych i zmarłych. 
Martwym uczyniło mnie niegdyś w Edenie złe spoŜycie, ale Ty, która 

zrodziłaś Ŝycie, Przeczysta, oŜyw mnie teraz, dawno temu zmarłego przez 
drzewo i daj mi rozrzewnienie. 

Wybaw mnie, Przeczysta, z okropnych nieszczęść i podnieś mnie z 
gnojowiska Ŝądz, wybaw mnie z niewoli i złości złych biesów, Twego 
niepotrzebnego sługę. 

Oświeć źrenice mojej duszy, Czysta, abym zawsze oglądał BoŜą 
Światłość i Twoją chwałę, Nieskalana, abym otrzymał miłosierdzie i wieczną 
chwałę. 

Znamy Ciebie jako obłok i raj, bramę Światłości i tron, runo i naczynie 
noszące w sobie mannę, słodycz świata, czysta Dziewico Matko. 

Pieśń 6 
Hirmos: Proroka wybawiłeś z wieloryba, Przyjacielu człowieka, i mnie wyprowadź z głębi 
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grzechów, błagam. 
Ty, który przewyŜszasz wszelką chwałę, zniszczyłeś zniewaŜenie, 

Chryste podnoszony na krzyŜu, chcąc uczcić ludzi. 
Podpisujesz mi wybawienie, zniewolonemu przez oszusta, bity trzciną, 

Chryste BoŜe nasz najłaskawszy. 
Męczennikom: Przez ból cierpień przeszliście do bezbolesnego Ŝycia i 

staliście się godni niewypowiedzianej radości. 
Męczennikom: Rozpaliliście się węglami miłości Chrystusowej, mądrzy, 

przeto wrzucani w ogień pozostaliście niespaleni. 
Teotokion: Po zrodzeniu pozostałaś taką samą, jak i przed zrodzeniem, 

Nieskalana, zrodziłaś bowiem Boga, który drzewem zbawił ludzi. 
Inny kanon. 

Hirmos: Proroka Jonasza naśladując, wołam: Wyzwól moje Ŝycie ze zniszczenia, Dobry, i 
zbaw mnie, Zbawco świata, wołającego: Chwała Tobie! 

Skalany licznymi grzechami modlę się do Ciebie, jedynej dobrej i 
nieskalanej Obrończyni: Twoim orędownictwem obmyj mnie z wszelkiego 
skalania. 

Bądź mi sterniczką, Czysta, gdyŜ wpadłem w głębię okropieństw, 
Ŝyciowych kłopotów, skieruj mnie ku wiecznej przystani i zbaw mnie. 

Wzburzenie myśli i fale Ŝądz, głębie grzechu atakują moją nieszczęsną 
duszę: PomóŜ mi, święta Władczyni! 

Okazałaś się świętą Obrończynią Mario, uświęć moją nieszczęsną duszę, 
skalaną rozkoszami. 

Pieśń 7 
Hirmos: Piec został zroszony, Zbawco, i dzieci weseląc się śpiewały: Ojców BoŜe, 

błogosławiony jesteś. 
Gdy byłeś krzyŜowany zachwiałeś stworzeniem, zabijany zabiłeś węŜa: 

Błogosławiony jesteś Chryste BoŜe ojców naszych. 
Wielce cierpliwy zostaje napojony Ŝółcią, wytaczając mi zbawczą 

słodycz, przez pokarm pozbawionemu słodyczy rajskiego pokarmu. 
Męczennikom: Męczennicy strugani narzędziem tortur odrzucili ospałość 

martwoty i przyjęli od Boga piękno BoŜe. 
Męczennikom: Przez cierpienia upodobniliście się do przeczystej męki 

Chrystusa, męŜni męczennicy, przecierpiawszy rany zadane członkom przez 
wrogów. 

Teotokion: Widząc krzyŜowanego Pana Nieskalana Bogurodzica mówiła: 
Biada mi, Synu mój, jakŜe umierasz, śycie i Nadziejo wiernych? 

Inny kanon. 
Hirmos: Twoich dzieci, Zbawco, będących w piecu, nie dotknął ogień, ani nie nękał, a 

wtedy troje jak jednymi ustami śpiewało i błogosławiło, mówiąc: Błogosławiony Bóg ojców 
naszych. 

Uświęć moją duszę skalaną Ŝądzami, przeczysta Oblubienico BoŜa, i 
szybko zniszcz, Czysta, okropne zniewolenie mego rozumu oraz zwątpienia 
serca i ataki biesów. 

OŜyw mój rozum umarły przez Ŝądze ciała, Nieskalana, umocnij mnie, 
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abym czynił rzeczy odpowiadające Bogu, abym uwielbiał Ciebie i zawsze sławił 
Twoją łaskawość. 

Dziewico Matko, która jedyna zrodziłaś Boga, umartw moje cielesne 
rozkosze i szybko obmyj moje duchowe skalanie, wybaw mnie z tortur złych 
biesów i zbaw mnie. 

Pełna BoŜych cnót zrodziłaś Słowo współwieczne Ojcu, czysta Dziewico, 
które zaiste majestatem okryło niebo, a do którego zawsze módl się, aby 
zmiłował się nad nami. 

Pieśń 8 
Hirmos: Temu, który w piecu wybawił śpiewające dzieci i buchający ogień przemienił w 

rosę, Chrystusowi Bogu śpiewajcie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 
Gdy na krzyŜu zostałeś przygwoŜdŜony, Zbawco, zachwiało się 

stworzenie, słońce skryło promienie i rozpadły się skały, otchłań szybko została 
obnaŜona nie mogąc znieść Twojej władzy. 

Za osądzonego odrzuconego przecierpiałeś osądzenie, za przyjmującego 
nagość nagi wisiałeś na drzewie, Szczodry, wielka jest Twoja władza i 
cierpliwość. 

Męczennikom: Rycerze Chrystusa, będąc współmieszkańcami bezcielesnych, 
w krzyŜ jako w oręŜ uzbrojeni, uzbroiliście się przeciwko wrogowi i zdeptaliście 
go krwawymi nogami. 

Męczennikom: Stojąc pośrodku sądu w kajdanach, męŜni, mając rozdzierane 
członki zniszczyliście gmach oszustwa i rozbiliście biesowskie chramy. 

Teotokion: Widząc Jedynego NajwyŜszego, przewyŜszającego niebiosa, 
podniesionego na drzewie i niszczącego ataki wroga, donośnie Go opiewałaś. 

Inny kanon. 
Hirmos: Tego, którego lękają się aniołowie i wszystkie zastępy jako Stwórcy i Pana, 

opiewajcie kapłani, wysławiajcie dzieci, błogosławcie ludzie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 
Bezcielesny wspaniale wciela się w Ciebie, do którego módl się, 

Przeczysta, aby umartwił moje cielesne Ŝądze i oŜywił moją duszę umarłą przez 
grzechy. 

Zrodziłaś Zbawcę i Boga uleczającego chorobę Adama stworzonego z 
prochu, módl się do Niego, Przeczysta, aby uleczył rany mojej duszy, które 
pozostają nieuleczone. 

Podnieś mnie, leŜącego w głębinie zła, i teraz zwycięŜ atakującego mnie, 
Czysta, nie pogardzaj moją duszą zranioną nieprzystojnymi rozkoszami, ale 
ulituj się i wybaw mnie. 

Wybawiwszy się z wszelkich pokus Twoimi odwaŜnymi modlitwami do 
Boga, Przeczysta, znając Ciebie, Bogurodzico, jako błogosławioną i otoczoną 
radością. 

TakŜe Pieśń Bogurodzicy: Uwielbia dusza moja Pana mego, i pokłony. 
Pieśń 9 

Hirmos: Ciebie, którą widział MojŜesz jako niespalający się krzew i którą widział Jakub 
jako uduchowioną drabinę i bramę niebios, przez którą przejdzie Chrystus Bóg nasz, w 
pieśniach uwielbiajmy, czysta Matko. 

O, jakŜe to niepokorni ludzie oddali Ciebie krzyŜowi, jedynego wielce 
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cierpliwego, który dobrowolnie wyniszczył się i przyjął mękę, będąc 
Orędownikiem niecierpiętliwości dla wszystkich poczynając od Adama. 

Haniebne ukrzyŜowanie Chrystus przyjął ciałem, chcąc uczcić człowieka 
pozbawionego czci przez zwierzęce Ŝądze i zagubił dawną dobroć, chwała 
Twemu miłosierdziu przewyŜszającemu rozum. 

Męczennikom: Słońce Niezachodzące Chryste, czuwających dla Ciebie, 
którzy przeszli przez ciemność cierpień skierowałeś ku Światłości Twojej 
niewypowiedzianej Chwały, oświeć nas przeto ich modlitwami. 

Męczennikom: Pułk świętych męczenników zwycięŜył ciemność duchowych 
wrogów i połączył się z tłumami świętych mocy, ciemność Ŝądz naszych dusz 
zawsze ulecza wszystko czyniącym znakiem. 

Teotokion: Światłością zajaśniałej z Ciebie ciałem Światłości, Dziewico, 
oświeć mój rozum i serce, rozpędzając ciemność grzechu i przepędzając wszelką 
mgłę mego zniechęcenia. 

Inny kanon. 
Hirmos: Świetlisty obłok, w którym Władca wszystkich jak deszcz zstąpił z niebios na 

runo i wcielił się ze względu na nas, niemający początku stał się człowiekiem, uwielbiajmy 
wszyscy Czystą jako Matkę Boga. 

Trwam w lenistwie jako miłośnik grzechu i drŜę przed nieuniknionym 
Sądem, na którym nieosądzonego zachowaj mnie Twoimi świętymi 
modlitwami, Oblubienico BoŜa, abym wielbił Ciebie jako moją Orędowniczkę, 
Przeczysta. 

Lękam się Sądu, Dziewico, i niezapomnianego oka Twego Syna, 
uczyniwszy liczne grzechy na ziemi, przeto wołam do Ciebie: 
Najmiłosierniejsza Władczyni, pomóŜ mi, wybaw z nieszczęść i zbaw, Czysta! 

JakŜe straszny jest dzień badania, Dziewico! Jak przeraŜający jest wyrok! 
JakŜe gorzkie nieszczęście! KtóŜ ustoi, przeczysta Władczyni? Zmiłuj się nad 
moją duszą pełną Ŝądz i przed końcem daj mi odpuszczenie, Przeczysta. 

Ty, która zrodziłaś BoŜą Światłość, zajaśniałą z Ojca, ulituj się nad nami, 
Nieskalana, i skieruj do światłości zbawczej pokuty moją duszę omroczoną 
Ŝyciowymi oszustwami i będącą pośmiewiskiem dla wrogów. 

TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i pokłon do ziemi. Ektenia, fotagogikon i zwykłe pokłony. 
Na stichownie stichery krzyŜa. Ton 1: 

Ciebie, na drzewie przygwoŜdŜonego ciałem i dającego nam Ŝycie, jako 
Zbawcę i Władcę nieustannie opiewamy. 

Stichos: Nasyć nas o poranku łaskawością Twoją, Panie, i rozradujemy się, i 
rozweselimy. Przez wszystkie dni nasze weselić się będziemy, rozradujemy się za dni, w których 
nas upokorzyłeś, za lata, w które widzieliśmy zło. Wejrzyj na sługi Twoje i na dzieła Twoje, i 
kieruj synami ich. 

Twoim krzyŜem, Chryste, jedna owczarnia stała się aniołów i ludzi, i w 
jednym zgromadzeniu radują się niebo i ziemia, wołając: Panie, chwała Tobie. 

Stichos: Niech będzie światłość Pana Boga naszego nad nami, i dzieło rąk naszych 
udoskonal w nas, i dzieło rąk naszych umocnij. 

Męczennikom: Przyjdźcie, wszyscy ludzie, uczcijmy w śpiewach duchowych 
i pieśniach cierpiętników Chrystusowych, światła świata i głosicieli wiary, 
źródła zawsze płynące, z których wyciekają wiernym uzdrowienia, ich 
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modlitwami, Chryste BoŜe nasz, daj pokój Twemu światu i naszym duszom 
wielkie miłosierdzie. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: 
Prosomion: Chwalebni męczennicy. 

Owieczka i nieskalana Władczyni widząc na krzyŜu Baranka niemającego 
postaci, ani piękna, płacząc mówiła: Biada mi! Gdzie podziało się Twoje 
piękno, Najsłodszy? Gdzie wspaniałość? Gdzie jaśniejąca łaska Twojej postaci, 
Synu mój najukochańszy? 

W piątek na L i t u r g i i  Błogosławieństwa. Ton 1: 
Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani. 

 Wróg przez pokarm wywiódł Adama z raju, Chrystus natomiast krzyŜem 
łotra wprowadził do niego, wołającego: Wspomnij mnie, gdy przyjdziesz w 
Twoim królestwie. 
 Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo 
niebieskie. 
 Gdy zostałeś ukrzyŜowany, Bezgrzeszny, grzechy wszystkich wziąłeś, 
Chryste, i przebity został Twój bok, wytoczywszy potoki zbawienia, wody i 
krwi, pouczając skruszonych zniszczeniem. 
 Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego 
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię. 

Na drzewie dobrowolnie przygwoŜdŜony, Jezusie BoŜe, zabrałeś całe 
Adama poŜądliwe rozumienie, Szczodry, i czcigodnymi ranami zraniłeś 
mnóstwo biesów. 

Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach. 

Męczennikom: Wy, którzy przez cierpienia upodobniliście się do 
dobrowolnie cierpiącego ciałem, sławni męczennicy, zawsze uleczacie choroby 
nie do uleczenia i duchową mocą odpędzacie od ludzi słabości. 

Chwała. Równą w mocy, jedną w czci Trójcę sławimy Ciebie, Ojca 
niemającego początku Boga, Syna i Ducha Świętego, jedną trójhipostatyczną 
zasadę BoŜą z wiarą uwielbiamy. 

I teraz. Gdy na krzyŜu przygwoŜdŜonego ujrzała Ciebie, Chryste BoŜe, 
Matka, która zrodziła Ciebie ciałem, płacząc wołała: CzymŜe odpłaciło Ci, o 
Synu mój, przestępcze zgromadzenie Ŝydowskie? 

 

� � � � � � � � � � 
 

W PIĄTEK WIECZOREM, 
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy stichery świętym męczennikom, hierarchom i ascetom. Ton 1: 

Prosomion: Chwalebni męczennicy. 
 Stichos: JeŜeli będziesz pamiętać o nieprawościach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? Ale u 
Ciebie jest przebaczenie. 

Męczenników cierpliwie cierpiących jeden tryumf strumieniami ich krwi 
zadławił mnóstwo biesów i powstrzymał wszelkie bezwstydne ofiary, niszcząc 
oszustwo boŜków, a teraz modlą się do Chrystusa, aby dał naszym duszom 
pokój i wielkie miłosierdzie. 
 Stichos: Dla imienia Twego cierpiałem Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, 
dusza moja ma nadzieję w Panu. 
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Pasterze najświętsi, mądrymi słowami i naukami nauczyliście wszystkich 
sławić w jedności Bóstwo troiste, unikając łączenia i rozdzielania Osób, a teraz 
modlą się o danie naszym duszom pokoju i wielkiego miłosierdzia. 
 Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w 
Panu. 

Zgromadzenie ascetów uśpiło pragnienia ciała i i okiełznało jego dąŜenia, 
okazując Ŝycie równe aniołom, przeto w przybytkach niebieskich teraz weselą 
się i modlą się do Chrystusa o danie naszym duszom pokoju oraz wielkiego 
miłosierdzia. 

Inne stichery męczennikom, ton 1: 
Stichos: Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam wybawi 

Izraela ze wszystkich nieprawości jego. 
Panie, dla modlitw wszystkich świętych i Bogurodzicy daj nam Twój 

pokój i zmiłuj się nad nami jako jedyny szczodrobliwy. 
Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie. 

Wasze wyznanie na sądzie opluło moc demonów i wyzwoliło ludzi z 
oszustwa, przeto mając odcinane głowy, wołaliście: Niech będzie, Panie, ofiara 
naszych dusz przyjemna przed Tobą, albowiem Ciebie umiłowawszy nie 
dbaliśmy o nasze Ŝycie, Przyjacielu człowieka. 
 Stichos: Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska trwa na 
wieki. 

O, dobry wasz handel, święci! Albowiem oddaliście krew i 
odziedziczyliście niebiosa, czasowo doświadczani wiecznie się weselicie, zaiste 
dobry był wasz handel, porzuciliście bowiem zniszczalność i przyjęliście 
niezniszczalność, z aniołami weselicie się i nieustannie śpiewacie Trójcy 
Jednoistotnej. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Opiewajmy Marię Dziewicę, chwałę świata, 
wyrosłą z ludzi, Bramę niebios, która zrodziła Władcę, pieśń bezcielesnych, 
umocnienie wiernych, Ona bowiem okazała się niebem i świątynią Bóstwa, Ona 
zniszczyła mur wrogości, zaprowadziła pokój i otworzyła królestwo, mając Ją 
jako umocnienie wiary mamy z Niej zrodzonego obrońcę Pana, czuwaj przeto, 
czuwaj ludu BoŜy, albowiem On zwycięŜy wrogów jako wszechmocny. 

TakŜe: Pogodna Światłości. 
Na stichownie stichery męczennikom, ton 1: 

Chwalebni męczennicy, was nie pokryła ziemia, ale przyjęło niebo i 
otworzono wam bramy raju, gdzie będąc rozkoszujecie się drzewem Ŝycia, 
modląc się do Chrystusa o danie naszym duszom pokoju i wielkiego 
miłosierdzia. 

Zmarłym: JakaŜ Ŝyciowa rozkosz trwa bez smutku? JakaŜ chwała trwa na 
ziemi bez zmiany? Wszystko jest słabym cieniem i oszukańczym snem, w jednej 
chwili wszystko to przyjmie śmierć, lecz w Światłości Twego oblicza, Chryste, i 
w rozkoszy Twego piękna daj odpoczynek tym, których wybrałeś jako 
Przyjaciel człowieka. 

Zmarłym: Nikt nie był bezgrzesznym, nikt z ludzi, tylko Ty, jedyny 
Nieśmiertelny, przeto jako szczodry Bóg Twoje sługi połącz w Światłości z 
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chórami aniołów, z Twej łaskawości, odrzucając nieprawości i dając im 
odpoczynek. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Zaiste przewyŜszają rozum Twoje wspaniałości, 
Twoje zrodzenie, które głosili wszyscy prorocy, Przesławna, poczęcie i 
zrodzenie nie do pojęcia i wypowiedzenia, Dziewico, przez które zbawił świat 
jako miłosierny. 

TakŜe: Teraz pozwalasz odejść. Trisagion i po Ojcze nasz troparion oraz rozesłanie. 
 

� � � � � � � � � � 
 

NaleŜy wiedzieć, jak przebiega naboŜeństwo za zmarłych. 
W piątek wieczorem: po rozesłaniu nieszporów kapłan zakłada felonion, a diakon sticharion, 

biorą kadzielnicę i kadzidło oraz wychodzą do narteksu, poprzedzani przez paraeklezjarchę ze 
świecznikiem, za którym idziemy i my. Po przyjściu do narteksu, gdzie jest juŜ przygotowana kutia, 
kapłan mówi: Błogosławiony Bóg nasz, kadząc w kształcie krzyŜa nad kutią. My zaś odmawiamy 
Psalm 90: śywy w pomocy NajwyŜszego [W innym zaś czasie, poza nieszporami lub jutrznią, bywa 
zwykły początek: Mówimy Trisagion i po Ojcze nasz kapłan ekfonesis: Albowiem Twoje jest 
królestwo. TakŜe: Panie, zmiłuj się, dwanaście razy. Chwała, i teraz. Przyjdźcie, pokłońmy się, 
trzy razy i Psalm 90]. Po skończeniu psalmu: Chwała, i teraz. Alleluja, trzy razy. 

I ma miejsce ektenia za zmarłych: 

W pokoju do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

O pokój z wysokości i zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się. 
 O odpuszczenie grzechów zmarłych w błogosławionej pamięci, do Pana 
módlmy się. 
 Za godnych pamięci sług BoŜych N. N., o wieczny odpoczynek, spokój i 
błogosławioną pamięć o nich, do Pana módlmy się. 
 O przebaczenie im wszystkich grzechów dobrowolnych i mimowolnych, 
do Pana módlmy się. 
 Aby bez obawy osądzenia stanęli przed budzącym bojaźń Trybunałem 
Pana Chwały, do Pana módlmy się. 
 Za płaczących i cierpiących, oczekujących Chrystusowej pociechy, do 
Pana módlmy się. 
 O uwolnienie ich od wszelkiego cierpienia, smutku i wzdychania, o 
umieszczenie ich tam, gdzie jaśnieje światłość BoŜego oblicza, do Pana módlmy 
się. 
 Aby Pan Bóg nasz umieścił ich dusze w miejscu światłości, w miejscu 
kwitnącym, w miejscu odpoczynku, gdzie przebywają wszyscy sprawiedliwi, do 
Pana módlmy się. 
 O zaliczenie ich do wybranych na łonie Abrahama, Izaaka i Jakuba, do 
Pana módlmy się. 
 O wybawienie nas z wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa, 
do Pana módlmy się. 
 WspomóŜ, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, BoŜe, łaską Twoją. 
 Uprosiwszy dla nich miłosierdzie BoŜe, królestwo niebieskie i 
odpuszczenie grzechów, siebie i innych ludzi, i całe Ŝycie nasze Chrystusowi 
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Bogu oddajmy. 
My zaś mówimy: Tobie, Panie. 

 Kapłan donośnie: Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i Ŝyciem, i 
pokojem zmarłych Twoich sług, zawsze godnych wspominania fundatorów, 
ojców i braci naszych, tu i wszędzie spoczywających prawosławnych 
chrześcijan, Chryste BoŜe nasz, 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. 
 TakŜe: Alleluja. Alleluja. Alleluja. Ton 8, ze stichosami: 

Stichos 1: Błogosławieni, których wybrałeś i przyjąłeś, Panie. 
 Stichos 2: Pamięć o nich z pokolenia na pokolenie. 
 Stichos 3: Dusze ich będą umieszczone w miejscu szczęśliwości. 

TakŜe troparion, ton 8: 

 Głębią mądrości z miłości do człowieka wszystko stworzyłeś i to, co 
poŜyteczne dajesz, jedyny Stwórco, daj odpoczynek, Panie, duszy Twego sługi, 
albowiem w Tobie pokładał nadzieję, Stworzycielu i Twórcy, i Bogu naszym. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Bogurodzico, w Tobie mamy twierdzę i przystań, 
obronę i pośredniczkę miłą Bogu, którego zrodziłaś, Dziewico, wiernych 
zbawienie. 
 Następnie śpiewamy katyzmę: Błogosławieni nieskalani w drodze, śpiewając ją według tonu 
2. Po kaŜdym stichosie śpiewamy: Wspomnij, Panie, duszę sługi Twego. 

Drugi chór śpiewa drugi stichos i po kolei pozostałe stichosy oba chóry, dzieląc je na dwie 
stacje, a po pierwszej stacji nie mówimy Chwała, i teraz, ale ten stichos: 

 Gdyby Prawo Twoje nie było moim pouczeniem, wtedy zginąłbym w 
moim upokorzeniu. Na wieki nie zapomnę przykazań Twoich, albowiem w nich 
oŜywiłeś mnie (trzy razy). 

Następnie kapłan odmawia ektenię za zmarłych: 

 Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

 Jeszcze módlmy się o spokój duszy zmarłych sług BoŜych N. N., aby 
zostały im odpuszczone wszystkie grzechy dobrowolne i mimowolne. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 

 Aby Pan Bóg przyjął ich dusze tam, gdzie sprawiedliwi pokojem się 
cieszą. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 

 O miłosierdzie BoŜe, królestwo niebieskie i grzechów ich odpuszczenie, 
Chrystusa, nieśmiertelnego Króla i Boga naszego prośmy. 

Chór: Racz dać, o Panie. 
 Diakon: Do Pana módlmy się.   Chór: Panie, zmiłuj się, czterdzieści razy. 

Kapłan odmawia cicho tę modlitwę: 

BoŜe duchów i ciała wszelkiego, który śmierć zdeptałeś, szatana 
obezwładniłeś i darowałeś Ŝycie Twemu światu, sam Panie, daj odpoczynek 
duszom zmarłych Twoich sług N. N., w miejscu światłości, w miejscu 
szczęśliwości, w miejscu pokoju, skąd ucieka boleść, smutek i westchnienie. 
Przebacz im, jako dobry i Przyjaciel człowieka Bóg, wszelki grzech popełniony 
przez nich słowem, uczynkiem i myślą, gdyŜ nie ma człowieka, któryby Ŝył i nie 
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zgrzeszył. Ty bowiem jedyny jesteś bez grzechu, sprawiedliwość Twoja jest 
sprawiedliwością na wieki i słowo Twoje jest prawdą. 
 Ekfonesis: Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i Ŝyciem, i pokojem 
zmarłych Twoich sług N. N., Chryste BoŜe nasz, 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. 
Po tym zaczynamy drugą stację: 

Twój jestem, zbaw mnie, gdyŜ przykazań Twoich poszukiwałem. 
Stichos: Panie, daj odpoczynek duszom Twoich sług. 
I po kolei oba chóry pozostałą część psalmu. Na końcu zaś śpiewamy: 

śywa będzie dusza moja i wysławię Ciebie, a wyroki Twoje pomogą mi. 
Zbłądziłem jako zagubiona owca, odszukaj sługę Twego, albowiem nie 
zapomniałem Twoich przykazań (trzy razy). 

Śpiewamy takŜe tropariony za zmarłych, ton 5: 
Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. 

 Chór świętych znalazł źródło Ŝycia i bramę raju. Niech i ja znajdę tę 
drogę przez pokutę. To ja jestem zaginioną owcą, wezwij mnie, Zbawicielu, i 
zbaw mnie. 

Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. 
 Głoszący BoŜego Baranka zostali zabici jak jagnięta i przeszli do Ŝycia 
wiecznego i nieskończonego, święci, módlcie się gorliwie do Niego, 
męczennicy, aby darował nam odpuszczenie przewinień. 

Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. 
 Przyjdźcie wszyscy, którzy poszliście wąską drogą cierpień i wzięliście w 
Ŝyciu krzyŜ jako jarzmo, i naśladowaliście Mnie w wierze, cieszcie się z 
nagrody i wieńców niebieskich, które dla was przygotowałem. 

Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. 
 Jestem obrazem Twojej niewypowiedzianej chwały, chociaŜ noszę blizny 
grzechów. Zmiłuj się nad swoim stworzeniem, Władco, oczyść mnie z Twego 
miłosierdzia i daj mi upragnioną ojczyznę, czyniąc mnie na nowo mieszkańcem 
Raju. 

Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. 
 Ty, który niegdyś z niebytu mnie stworzyłeś i zaszczyciłeś swoim 
podobieństwem, BoŜe, ale z Twego wyroku za przestępstwo wróciłeś me Ŝycie 
do ziemi, z której zostałem wzięty, podnieś mnie według tego podobieństwa, 
abym znowu przyjął obraz dawnej piękności. 

Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. 
 BoŜe, daj odpoczynek Twoim sługom i umieść ich w raju, gdzie chóry 
świętych, Panie, i sprawiedliwi jaśnieją jak gwiazdy, daj odpoczynek zmarłym 
Twoim sługom, nie pomnąc wszystkich ich grzechów. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
 Triadikon: Sławimy ze czcią potrójną światłość jedynego Bóstwa, wołając: 
Święty jesteś Przedwieczny Ojcze wraz ze Współprzedwiecznym Synem i 
BoŜym Duchem. Oświeć nas, z wiarą Tobie słuŜących, i wyrwij z wiecznego 
ognia. 
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I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 Teotokion: Raduj się, Czysta, któraś w ciele zrodziła Boga na zbawienie 
wszystkich, przez Ciebie rodzaj ludzki znalazł zbawienie, przez Ciebie niech 
odnajdziemy raj, Bogurodzico czysta i błogosławiona. 

Alleluja. Alleluja. Alleluja. Chwała Tobie, BoŜe (trzy razy). 
 TakŜe ektenia i kapłan wspomina kolejno zmarłych, ja to miało miejsce poprzednio w połowie 
„Nieskalanych”. 

Jeśli zaś nie śpiewamy „Nieskalanych”, wtedy po Alleluja mówimy troparion: Głębią 
mądrości, i jego teotokion. Następnie: Błogosławiony jesteś, Panie, po czym troparion: Chór 
świętych znalazł źródło Ŝycia i ciąg dalszy. Kapłan wspomina takŜe zmarłych, jak to ukazano 
poprzednio. 

I mówimy katyzmę poetyką zmarłym, ton 5: 

Zbawicielu nasz, daj Twoim sługom odpoczynek ze sprawiedliwymi i 
umieść ich w Twoich przybytkach, jak i jest napisane, nie zwaŜając jako dobry, 
na ich grzechy dobrowolne i mimowolne, wszystkie popełnione świadomie i 
nieświadomie, Przyjacielu człowieka. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Chryste BoŜe, który z Dziewicy zajaśniałeś światu, 
i przez Nią uczyniłeś nas synami światłości, zmiłuj się nad nami. 

TakŜe Psalm 50: Zmiłuj się nade mną, BoŜe. 
TakŜe kanon za zmarłych, podany w Oktoechosie według tonu, na cztery. Po trzeciej pieśni 

hirmos i ektenia. Kapłan kolejno wspomina zmarłych, jak to juŜ podano w połowie „Nieskalanych”. 

Ekfonesis: Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem. 
TakŜe katyzma poetycka, ton 6: 

Zaprawdę wszystko jest marnością, Ŝycie jest cieniem i snem, daremnie 
szamoce się kaŜdy zrodzony z ziemi, jak mówi Pismo: Gdy świat pozyskamy, 
dochodzimy do grobu, gdzie razem są królowie i Ŝebracy. Przeto, Chryste BoŜe, 
zmarłemu słudze Twemu daj odpoczynek jako Przyjaciel człowieka. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Najświętsza Bogurodzico, nie opuszczaj mnie w 
czasie mego Ŝycia, nie powierzaj mnie ludzkiej opiece, ale sama ochroń i zmiłuj 
się nade mną. 

Po szóstej pieśni hirmos i ektenia. Kapłan wspomina zmarłych, jak to juŜ ukazano. Ekfonesis: 
Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem. 

TakŜe kontakion, ton 8: 

Ze świętymi daj odpoczynek, Chryste, duszom zmarłych Twoich sług, 
gdzie nie ma cierpień, smutku i westchnień, lecz Ŝycie nie mające końca. 
 Ikos: Sam jeden jesteś nieśmiertelny, który stworzyłeś i ukształtowałeś 
człowieka, jesteśmy bowiem śmiertelni i z ziemi stworzeni, i do tejŜe ziemi 
powrócimy, jak rozkazałeś. Ty, który mnie stworzyłeś, rzekłeś do mnie, Ŝe 
jestem ziemią i do ziemi powrócę, dokąd pójdziemy wszyscy ludzie. Nadgrobny 
czyniąc płacz śpiewamy pieśń: Alleluja (trzy razy). 
 Po dziewiątej pieśni kapłan mówi: Bogurodzicę i Matkę Światłości w pieśniach 
wywyŜszajmy. Chór: Duchy i dusze sprawiedliwych wysławiają Ciebie, Panie. I śpiewamy hirmos 
dziewiątej pieśni. TakŜe trisagion, i po Ojcze nasz mówimy te tropariony, ton 4: 

Z duszami sprawiedliwych zmarłych daj odpoczynek, Zbawco, duszom 
zmarłych Twoich sług, zachowując je w błogosławionym Ŝyciu, które Ty masz, 
Przyjacielu człowieka. 
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Panie, w Twoim miejscu pokoju, gdzie odpoczywają wszyscy Twoi 
święci, daj odpoczynek duszom Twoich sług, albowiem jedyny jesteś 
Przyjacielem człowieka. 

Chwała. Ty jesteś Bogiem, który zstąpił do otchłani i skruszył więzy 
skowanych, sam daj odpoczynek duszom Twoich sług. 

I teraz. Teotokion: Jedyna czysta i nieskalana Dziewico, która bez grzechu 
Boga porodziłaś, błagaj o zbawienie ich dusz. 

Następnie kapłan mówi ektenię: 

Zmiłuj się nad nami, BoŜe, według wielkiego miłosierdzia Twego, 
błagamy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się.   Chór: Panie, zmiłuj się, trzy razy. 

 Jeszcze módlmy się o spokój dusz zmarłych sług BoŜych N. N., aby 
zostały im odpuszczone wszystkie grzechy dobrowolne i mimowolne. 
 Aby Pan Bóg przyjął ich dusze tam, gdzie sprawiedliwi pokojem się 
cieszą. 
 O miłosierdzie BoŜe, królestwo niebieskie i grzechów ich odpuszczenie, 
Chrystusa, nieśmiertelnego Króla i Boga naszego prośmy. 

Chór: Racz dać, o Panie. Diakon: Do Pana módlmy się. Chór: Panie, zmiłuj się. 

 Kapłan: BoŜe duchów i ciała wszelkiego, który śmierć zdeptałeś, szatana 
obezwładniłeś i darowałeś Ŝycie Twemu światu, sam Panie, daj odpoczynek 
duszom zmarłych Twoich sług N. N., w miejscu światłości, w miejscu 
szczęśliwości, w miejscu pokoju, skąd ucieka boleść, smutek i westchnienie. 
Przebacz im, jako dobry i Przyjaciel człowieka Bóg, wszelki grzech popełniony 
przez nich słowem, uczynkiem i myślą, gdyŜ nie ma człowieka, któryby Ŝył i nie 
zgrzeszył. Ty bowiem jedyny jesteś bez grzechu, sprawiedliwość Twoja jest 
sprawiedliwością na wieki i słowo Twoje jest prawdą. 
 TakŜe ekfonesis: Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i Ŝyciem, i 
pokojem zmarłych Twoich sług N. N., Chryste BoŜe nasz, 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. 

 Diakon: Oto mądrość. 
 Kapłan: Najświętsza Bogurodzico, wybaw nas! 
 Chór: Czcigodniejszą od Cherubinów i chwalebniejszą bez porównania od 
Serafinów, któraś bez zmiany Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwą 
Bogurodzicę, wysławiamy. 
 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: Zmartwychwstały Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, rządzący 
Ŝywymi i zmarłymi, dla modlitw najczystszej swojej Matki, świętych, sławnych 
i chwalebnych Apostołów, błogosławionych i bogobojnych Ojców naszych i 
wszystkich świętych, dusze zmarłych swoich sług umieści w przybytkach 
sprawiedliwych, da odpoczynek na łonie Abrahama, zaliczy do sprawiedliwych 
i zmiłuje się nad nami, bo jest dobrym i Przyjacielem człowieka. 
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Po rozesłaniu diakon mówi: 

W błogosławionym odpoczynku daj wieczny pokój, Panie, zmarłym 
Twoim sługom N. N. i uczyń im wieczną pamięć. 

Chór śpiewa: Wieczna pamięć, trzy razy. A gdzie nie ma diakona, chór śpiewa: Zmarłym 
Twoim sługom daj, Panie, wieczną pamięć. 

To naboŜeństwo naleŜy odprawiać we wszystkie piątki, w które nad koliwem czynimy pamięć 
naszych zmarłych ojców i braci. 

 

� � � � � � � � � � 
 

W PIĄTEK NA POWIECZERZU, 
Kanon ku czci Najświętszej Bogurodzicy. Ton 1. 

Pieśń 1 
Hirmos: Pieśń zwycięską wszyscy śpiewajmy Bogu, który uczynił przedziwne cuda 

wyciągniętą prawicą i zbawił Izraela, albowiem się wysławił. 
Jesteś zbawczą przystanią i opieką dla tych, którzy Ciebie przyzywają, 

Bogurodzico przeczysta, przeto i ja z duszy gorąco wołam do Ciebie: 
Władczyni, zbaw mnie! 

Mario przeczysta, Matko Stworzyciela, zniszczałą przez Ŝądze i grzechu 
moją pokorną duszę ulecz jako dobra i łaskawa. 

Chwała. Władczyni dziewicza, nie odstępuj modląc się zawsze do mego 
Stwórcy i Boga za przybiegającego zawsze do Twojej opieki, aby otrzymać 
miłosierdzie. 

I teraz. Uduchowiony pałacu króla i tronie ognisty, ze świętymi 
męczennikami i apostołami zawsze módl się do Chrystusa, aby wybawił nas z 
pokus. 

Pieśń 3 
Hirmos: Kamień, który odrzucili budowniczowie, on stał się kamieniem węgielnym, to 

jest kamień, na którym Chrystus umocnił Kościół, który odkupił z pogan. 
Ciemność grzechów ogarnęła moje serce, Władczyni, i nie śmiem 

spojrzeć oczyma na niebo, przeto wołam: Oświeć przykazaniami 
Chrystusowymi rozum, duszę i moje serce. 

Patrzę na Twój BoŜy obraz i Twoją pieczęć, Władczą i Przeczystą Matkę, 
albowiem czczę Archetyp, całuję, kłaniam się i sławię, znający Twoją i Jego 
cześć. 

Chwała. Powstrzymaj okropne dąŜenia cielesne, wygaś teŜ płomień Ŝądz, 
Dziewico, którymi więzy grzechów bardzo mocno splótł mi okrutny mąŜ chcąc 
pochwycić mnie ku zgubie. 

I teraz. Całe w Adama przyoblekło się z Ciebie, Bogurodzico, 
nieuszkodzone Słowo, przeto módl się do Niego, aby wybawił nas z Ŝądz, 
rozlicznych pokus i wiecznego ognia. 

Pieśń 4 
Hirmos: Przewidując w duchu wcielenie Słowa, proroku Habakuku, głosiłeś wołając: 

Gdy przybliŜą się lata, zostaniesz poznany, gdy nadejdą czasy, okaŜesz się, chwała mocy Twojej, 
Panie. 

Rodząc Stworzyciela i Stwórcę wszystkich masz moc niewypowiedzianą i 
niezwycięŜoną, Dziewico, i zbawiasz tych, którzy z wiarą przychodzą do Ciebie, 
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przeto wołam do Ciebie: Władczyni świata, pomóŜ mi! 
ZwycięŜ ataki niewidzialnych wrogów duchowych, bez powodu 

napadających na moje nieszczęsne serce, Władczyni, dając BoŜą ciszę i pokój, 
abym radośnie śpiewał Tobie. 

Chwała. Nadziejo pozbawionych nadziei, pomocy ubogich, pociecho 
płaczących, oczyszczenie grzesznych, przewodniczko zbłąkanych, 
uzdrowicielko chorych i poprawo upadających. 

I teraz. Czysta i błogosławiona, która jedyna zmieniłaś klątwę wszystkich, 
Dziewico Mario, z apostołami i męczennikami oraz prorokami módl się do 
owocu Twego łona, aby zbawił dusze śpiewających Tobie. 

Pieśń 5 
Hirmos: Twój pokój daj nam, Synu BoŜy, innego bowiem poza Tobą Boga nie znamy, 

imię Twoje wyznajemy, albowiem jesteś Bogiem Ŝywych i umarłych. 
Wybaw mnie, Władczyni, z głębin pokus, bólów, smutków i Ŝądz 

cielesnych oraz w BoŜej ciszy zachowaj moją duszę. 
Ty jesteś moją zdecydowaną i gorliwą ochroną w całym Ŝyciu, 

Nieskalana, przeto błagam Ciebie, abyś takŜe po śmierci rozciągnęła nade mną 
Twoje obfite miłosierdzie. 

Chwała. Ty, która zrodziłaś Stwórcę i Zbawiciela wszystkich, wybaw mnie 
z Ŝądz cielesnych, spalających moje serce i pociągających ku czynom 
nieprzystojnym. 

I teraz. Okazałaś się miejscem duchowego uświęcenia, przeto uświęć mnie 
całego, Władczyni, i módl się ze świętymi i mądrymi apostołami, abym został 
zbawiony, Dziewico. 

Pieśń 6 
Hirmos: Proroka Jonasza naśladując, wołam: Wyzwól moje Ŝycie ze zniszczenia, Dobry, i 

zbaw mnie, Zbawco świata, wołającego: Chwała Tobie! 
Ty Ŝywego mnie zachowujesz wybawiając z pokus, Ty i z ziemi 

odchodzącego do Ŝycia wiecznego przenieś, Dziewico Matko, Twoim 
miłosierdziem. 

Ty jesteś murem niezwycięŜonym, Ty jesteś mocną opieką, Bogurodzico 
Dobra, Ty jesteś orędowniczką Twego sługi i z tej przyczyny zawsze Ciebie 
przywołuję. 

Chwała. Ty zdobyłaś silną modlitwę do Boga, Bogurodzico dobra, nie 
pogardzaj mną, przybiegającym gorąco pod Twoją opiekę i wołającym: Zmiłuj 
się nade mną, Matko Boga wszystkich. 

I teraz. Nie odrzucaj mnie, Chryste, nie pogardzaj mną, Zbawco, z 
aniołami, prorokami i z Twoimi cierpiętnikami błaga Ciebie Owieczka, która 
ciałem Ciebie zrodziła. 

TakŜe: Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz. 
Katyzma poetycka, ton 1: 

Prorocy głosili Ciebie, przeczysta Dziewico, jako obłok światłości BoŜej 
zawsze będącej, arkę i świecznik, mannę i górę niesieczoną, z Ciebie bez 
nasienia bowiem przyszedł w czasach ostatecznych Chrystus Bóg nasz, jak 
Ojciec to zachciał. 
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Pieśń 7 
Hirmos: Twoich dzieci, Zbawco, będących w piecu, nie dotknął ogień, ani nie nękał, a 

wtedy troje jak jednymi ustami śpiewało i błogosławiło, mówiąc: Błogosławiony Bóg ojców 
naszych. 

Jestem zrozpaczony, przez grzechu i rozkosze cielesne porywany ku 
głębinie zguby, Czysta, pospiesz mnie wybawić Twoim miłosierdziem, 
przeczysta Władczyni. 

Ucieczką i moŜną opieką, i wybawieniem wszystkich wiernych jesteś 
Bogurodzico, Ty bądź moją przewodniczką ku Stwórcy, dając mi odpuszczenie 
grzechów Twoim miłosierdziem. 

Chwała. Ty zniszczyłaś klątwę, Czysta, rodząc radość, Chrystusa, Ty takŜe 
klątwę przez grzech daną mi rozwiąŜ Twoją mocą, Nieskalana, i daj mi radość. 

I teraz. Ciebie, Najświętsza i Czysta, Twoi słudzy błagamy zawsze dzień i 
noc, modląc się skruszoną myślą, wybawienie z grzechów naszych daj Twoimi 
modlitwami. 

Pieśń 8 
Hirmos: Tego, którego lękają się aniołowie i wszystkie zastępy jako Stwórcy i Pana, 

opiewajcie kapłani, wysławiajcie dzieci, błogosławcie ludzie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 
Powstań, uprzedź, zwycięŜaj wrogów, którzy na próŜno nas zasmucają i 

wzburzają, okazując Twoją moc święta Dziewico, wspomoŜycielko świata. 
Wybawiłaś świat ze śmierci i zniszczenia Twoim BoŜym zrodzeniem, 

Dziewico dobra, i teraz Twoimi modlitwami wyrwij z Ŝądz i zbaw nas, 
wysławiających Ciebie. 

Chwała. Ogromna i niewypowiedziana jest Twoja moc, Dziewico, liczne i 
niezwycięŜone są BoŜe łaski oraz łaskawość, przeto wybawiasz nas, prawdziwie 
Ciebie przyzywających. 

I teraz. Jako uduchowiona winnica wydałaś nam dojrzałe grono, Dziewico, 
toczące wino odpuszczenia i wysuszające pijaństwo grzechu. 

Pieśń 9 
Hirmos: Świetlisty obłok, w którym Władca wszystkich jak deszcz zstąpił z niebios na 

runo i wcielił się ze względu na nas, niemający początku stał się człowiekiem, uwielbiajmy 
wszyscy Czystą jako Matkę Boga. 

W morzu Ŝycia targany falami rozkoszy cielesnych, przypadam do Ciebie 
i wołam: Zmiłuj się nade mną, przybiegającym do Ciebie, Władczyni, i podaj mi 
zbawczą dłoń, wybawiając z głębiny zguby. 

Tobie wyznaję moje grzechy, Dziewico, Twemu obliczu przedstawiam 
mój wstyd i wołam z całej duszy: Zmiłuj się i ulituj, Przeczysta, albowiem w 
Tobie mam nadzieję mocną w Bogu. 

Chwała. Ciebie, która bez nasienia zrodziłaś Stwórcę i Władcę, przyzywam 
z duszy i gorliwie wołam: Ty mnie wybaw ze zniszczenia wielu grzechów i z 
niegasnącego ognia, najświętsza i dobra Władczyni. 

I teraz. Nieprzebyte drzwi, brama raju, droga zbawianych, ścieŜka 
zbawienia, z męczennikami i prorokami, z ascetami i sprawiedliwymi, z BoŜymi 
apostołami módl się, Czysta, o zbawienie naszych dusz. 

TakŜe: Zaprawdę godne to jest, ciąg dalszy jak zwykle i rozesłanie. 
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W SOBOTĘ NA JUTRZNI, 
po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie męczennikom. Ton 1: 

Chwałą cierpień i godnością koron, chwalebni męczennicy, przyodział 
was Pan, bowiem cierpliwym znoszeniem ran i mocą BoŜą zwycięŜyliście 
nieprawych, i przyjęliście z niebios przyjęliście. Ich modlitwami wyzwól nas od 
niewidzialnego wroga, Zbawco, i zbaw nas. 

Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela. 

Jako męŜni rycerze jednomyślnie wierzyliście, nie ulękliście się gróźb 
oprawców, święci, gorliwie przyszliście do Chrystusa wziąwszy czcigodny 
krzyŜ i skończywszy bieg otrzymaliście z niebios zwycięstwo. Chwała 
umacniającemu was. Chwała koronującemu was. Chwała czyniącemu przez was 
wszystkim uzdrowienia. 

Prosomion: śołnierze strzegący Twego grobu. 
 Stichos Dusze ich będą umieszczone w miejscu szczęśliwości. 

W miejscu Światłości, w obliczu sprawiedliwych daj odpoczynek, 
Zbawco, w Tobie bowiem złoŜyli nadzieję, Przyjacielu człowieka, przyjmij 
modlitwę za ojców i dzieci, których pamięć czynimy, i daj im usprawiedliwienie 
jako wielce miłosierny. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Gdy Gabriel zwiastował Tobie, Dziewico, raduj 
się, z jego słowami Władca wszystkich wcielał się w Ciebie, święta arko, i jak 
powiedział sprawiedliwy Dawid okazałaś się większą od niebios, nosząc Twego 
Stwórcę. Chwała wcielonemu w Ciebie. Chwała przychodzącemu z Ciebie. 
Chwała wyzwalającemu nas przez Twoje zrodzenie. 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie. Ton 1: 

Bądź przebłagany, Panie, ranami świętych, którzy ucierpieli ze względu 
na Ciebie, i ulecz wszystkie nasze choroby oraz cierpienia, Przyjacielu 
człowieka, modlimy się. 

Stichos: Liczne są utrapienia sprawiedliwych, lecz ze wszystkich wybawi ich Pan. 

Modlimy się wszyscy i z miłością przypadamy do męczenników 
Chrystusowych, oni bowiem proszą o nasze zbawienie i wszyscy toczą łaskę 
uzdrowień, oni odpędzają pułki biesowskie jako stróŜe wiary. 

Stichos: Błogosławieni, których wybrałeś i przyjąłeś, Panie, pamięć ich z pokolenia na 
pokolenie. 

Zniszczyłeś władzę śmierci, Chryste, i wytoczyłeś ludziom 
nieśmiertelność, wierzący w Ciebie nie umierają, ale zawsze Ŝyją w Tobie, 
przeto daj odpoczynek duszom Twoich sług, Panie, i połącz ich z Twoimi 
świętymi, dla modlitw Bogurodzicy dając im odpuszczenie i zmartwychwstanie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Jedyna pewna orędowniczko rodzaju ludzkiego, 
Bogurodzico Dziewico, nieustannie módl się z prorokami i męczennikami, z 
biskupami, ascetami i sprawiedliwymi, do zrodzonego przez Ciebie w 
nadprzyrodzony sposób Boga Słowa, aby wszystkich zbawił. 

Kanon świętym męczennikom, biskupom, ascetom i zmarłym, 
mający akrostych: Tym, którzy umiłowali Boga BoŜą śpiewam pieśń. 

Poemat kyr Józefa. Ton 1. 
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Pieśń 1 
Hirmos: Tobie, który słupem ognistym i obłokiem kierował Izraelem jako Bóg, otworzył 

morze i rydwany faraona pokrył męką, śpiewamy zwycięską pieśń, albowiem jeden się wysławił. 
Męczennikom: Tarczą poboŜności odgrodziliście się, cierpiętnicy, zdąŜając 

na bój i zniszczyliście całą moc wroga śpiewając zwycięską pieśń Chrystowi, 
który ich umocnił. 

Biskupom: Paśliście owczarnią BoŜą, BoŜy pasterze, na tajemnym 
pastwisku, odpędziwszy wilki mieczem świętych słów i radując się 
zamieszkaliście w niebiosach, gdzie jest Wielki Pasterz. 

Ascetom: Postem i cierpieniem umartwiliście Ŝądze ciała, przeto Ŝyjąc po 
śmierci zawsze módlcie się do zmarłego za nas Chrystusa, czcigodni, aby dał 
nam łaskę. 

Chwała. Byłeś martwy i martwym dałeś Twoje BoŜe i nieśmiertelne Ŝycie, 
którzy z wiarą odeszli z Ŝycia cielesnego, uczyń ich uczestnikami Twego 
królestwa jako łaskawy i jedyny wielce miłosierny. 

I teraz. Teotokion: Męczennicy zranieni miłością Chrystusową i niewiasty 
ukoronowane przez Boga Ciebie nieskalaną i najlepszą wśród niewiast wszyscy 
sprawiedliwi czczą i wielbią jako najczcigodniejszą Królową, słusznie radując 
się. 

Drugi kanon za zmarłych, 
mający akrostych: Zmarłym w wierze pierwszą przynoszę pieśń. Ton 1. 

Hirmos: Twoja zwycięska prawica wspaniale wysławiła się w mocy, ona bowiem, o 
Nieśmiertelny, jako wszechmocna starła przeciwników i otworzyła Izraelitom nową drogę na 
głębokości morza. 

Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela. 

Bramy śmierci i wrzeciądze skruszyłeś Twoją śmiercią, Nieśmiertelny, 
otwierając zmarłym nadprzyrodzone bramy nieśmiertelności, dla modlitwa 
Twoich cierpiętników. 

Stichos: Panie, daj odpoczynek duszom Twoich sług. 

Zstąpiłeś do śmierci pustosząc jej skarbnice i nas stamtąd wyprowadzając, 
abyśmy stali się godnymi Ŝycia BoŜego, teraz zaś daj zmarłym odpoczynek, 
Dawco Ŝycia. 

Chwała. Ty przyjąwszy moje zniszczalne i martwe ciało przyoblokłeś się w 
nie i podniosłeś do nieskończonego i BoŜego Ŝycia, gdzie daj jako szczodry 
odpoczynek tym, których przyjąłeś. 

I teraz. Teotokion: Zaśpiewajmy, wierni, Rodzicielce BoŜego Słowa od Boga, 
Ona bowiem jest drogą Ŝycia dla zmarłych, Najczystsza, którą wysławmy jako 
przyjmującą Boga i Bogurodzicę. 

Pieśń 3 
Hirmos: Niechaj moje serce umocni się w Twojej woli, Chryste BoŜe, któryś nad wodami 

umocnił drugie niebo i na wodach załoŜyłeś ziemię, Wszechmocny. 
Przecierpiawszy liczne męki staliście się godnymi licznych dóbr, wielka 

rzeszo męczenników, przeto waszymi modlitwami oczyśćcie niezmierzoną ilość 
mego zła. 

Przyodzialiście się w łaskę sprawiedliwości, święci, i zdobyliście piękne 
radości sprawiedliwych, upodobniliście się do niematerialnych sług. 
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Prorocy Chrystusowi, BoŜy męczennicy, chór świętych niewiast, który 
męŜnie ucierpiał i wysławił się w poście, dla ich modlitw, Zbawco, wszystkim 
okaŜ Twoje miłosierdzie. 

Chwała. Ty, który człowieka Twoją ręką dobrowolnie stworzyłeś z ziemi, 
Chryste, wszystkich Twoich sług, którzy z wiarą odeszli od nas, uczyń godnymi 
Twoich niebieskich dóbr. 

I teraz. Teotokion: Bogurodzico nieznająca małŜeństwa, prośby wszystkich 
zanieś Stwórcy naszemu Bogu, zrodzonemu z Twego łona, abyśmy znaleźli 
doskonałe wybawienie ze wszystkich okropieństw. 

Inny kanon. 
Hirmos: Ty jeden znasz ludzkiej natury słabość i we współczuciu w nią się przybrałeś, 

przepasz mnie mocą z wysoka, abym zaśpiewał Tobie, Święty: Duchowa świątynio 
niewypowiedzianej Twojej chwały, Przyjacielu człowieka. 

Jako jedyny łaskawy, jako jedyny wielce miłosierny, tym, którzy 
poboŜnie odeszli do Ciebie, daj odpoczynek w przybytkach niebieskich, gdzie 
niewypowiedziana radość i słodycz, gdzie weseli się zgromadzenie 
męczenników. 

Ty jeden objawiłeś się na ziemi bezgrzesznym, Zbawco mój, który 
wziąłeś grzechy świata jako miłosierny, daj odpoczynek duszom tych, którzy z 
wiarą odeszli z tego świata, w przybytkach Twoich świętych, w słodyczach raju, 
Przyjacielu człowieka. 

Chwała. Zrzuciwszy panowanie śmierci, wszystkim wiernym wytoczyłeś 
Ŝycie nieskończone, Władco, które daj poboŜnie zmarłym, odrzucając 
niezmierzone winy i przebaczając ich grzechy jako Przyjaciel człowieka. 

I teraz. Teotokion: Bez nasienia poczęłaś Słowo zawsze będące, Czysta, które 
przyszło do nas w ciele i zniszczyło moc śmierci dając zmarłym 
zmartwychwstanie i swojemu ludowi Ŝycie wieczne z miłosierdzia. 

Pieśń 4 
Hirmos: Usłyszałem wieść od Ciebie i uląkłem się, poznałem Twoje dzieła, powiedział 

prorok, i wysławiłem moc Twoją. 
Przecierpiawszy męŜnie wszelkie rany, męczennicy jak nieskalane 

owieczki zostali przyprowadzeni do Chrystusa, śycia zabitego za wszystkich. 
BoŜe usta nauczyły was BoŜego słowa, hierarchowie, dusze wybawiliście 

z ust oszusta, przeto poboŜnie was czcimy. 
Silni BoŜym duchem byliście ojcowie BoŜy, zwycięŜyliście łaską duchów 

zła, czcigodni. 
Chwała. Dobrowolnie zmarłeś na drzewie, śycie nasze, uczyń godnymi 

Ŝycia wiecznego tych, którzy z wiarą odeszli, Przyjacielu człowieka. 
I teraz. Teotokion: Nie wyrzekł się Pana chór niewiast, męŜnie cierpiąc, 

cielesne rozkosze nie zwycięŜyły świętych, mających Ciebie jako 
wspomoŜycielkę, Przeczysta. 

Inny kanon. 
Hirmos: Jako górę przez BoŜą łaskę ocienioną ujrzał Ciebie Habakuk proroczymi 

oczyma i ogłosił, Ŝe z Ciebie wyjdzie Święty Izraela, na nasze zbawienie i odnowienie. 
Uśmierciłeś otchłań Twoją niezwycięŜoną mocą, gdy zostałeś policzony z 
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martwymi, jedyny będący wolnym Chrystusie, wyzwól dusze poboŜnych z 
osądzenia, dla modlitw świętych męczenników. 

Będąc Władcą wszystkich, przez zabicie Ciebie będące przeciwieństwem 
czynu Adama dałeś wybawienie i okup, przeto modlimy się do Twojej 
łaskawości, abyś zmarłym dał odpoczynek, przebaczając ich grzechy. 

Chwała. Przyjąłeś, Zbawco mój, złoŜenie do grobu, aby dać Ŝycie będącym 
w grobach osądzonym zmarłym, jako Bóg wskrzesiłeś, teraz zaś uczyń godnymi 
Ŝycia wiecznego zmarłych jako jedyny Przyjaciel człowieka. 

I teraz. Teotokion: Rodzaj ludzki zbawił się przez Twoje zrodzenie, Ty 
bowiem zrodziłaś nam Ŝycie hipostatyczne, zniszczenie śmierci i uczyniłaś 
wstępowanie do Ŝycia, Bogurodzico, nieskalana Władczyni. 

Pieśń 5 
Hirmos: Zajaśniała nam jasna Światłość zawsze będąca, czuwającym nad losami Twych 

przykazań, Władco, Przyjacielu człowieka, Chryste BoŜa nasz. 
Uzbroiwszy się w poboŜność okazaliście się niezranieni strzałami wroga i 

będąc zwycięzcami przez łaskę otrzymaliście korony. 
Pan namaścił BoŜym olejkiem swoich kapłanów, którzy ustrzegli w 

sprawiedliwości mnóstwo wiernych i kierując ich ku przybytkom niebieskim. 
Najświętsi kapłani męczennicy, wszyscy asceci, którzy przestrzegaliście 

praw Ducha i staliście się uczestnikami królestwa, jesteście czczeni. 
Chwała. Tych, których teraz zabrałeś z Twego nakazu, Władco Panie, 

uczyń godnymi Twego królestwa ze świętymi, przebaczając ich wszystkie 
dawne grzechy. 

I teraz. Teotokion: Niewiasty, które postem i cierpieniami zdobyły chwałę 
niebieską, mając Ciebie za orędowniczkę, Przeczysta, zniszczyły panowanie 
węŜa. 

Inny kanon. 
Hirmos: O Chryste, który przez jasność swego przyjścia oświeciłeś swym krzyŜem krańce 

świata, oświeć światłością Twojej Boskiej wiedzy serca tych, którzy śpiewają Tobie według 
prawosławnej wiary. 

Uleczając ze śmiertelnej trucizny przyjąłeś śmierć i stępiłeś oścień 
śmierci, przeto sam daj odpoczynek tym, których przyjąłeś, Dawco Ŝycia, dla 
modlitw męczenników. 

Ty, który wyzwoliłeś ludzkość ze śmierci i zniszczenia, umieść dusze 
zmarłych z wiarą w Twoich świętych przybytkach, skąd ucieka wszelkie 
utrapienie i panuje radość. 

Chwała. Ty, który otworzyłeś raj powieszonemu z Tobą, teraz przyjmij 
dusze zmarłych z wiarą, Władco, dając im zamieszkać w Kościele 
pierworodnych. 

I teraz. Teotokion: Ty, która zbawiasz mających w Tobie władzę nadziei, 
skieruj ich łagodnie do przystani BoŜej woli, Twoją macierzyńską odwagą do 
Twego Syna, błogosławiona Nieskalana. 

Pieśń 6 
Hirmos: Naśladując proroka Jonasza wołam: śycie moje, Łaskawy, wyzwól ze 

zniszczenia i zbaw mnie, Zbawco świata, wołającego: Chwała Tobie! 
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Będąc umarłymi z powodu wielu ran, odziedziczyliście Ŝycie prawdziwe, 
modląc się o zbawienie nas wszystkich, święci męczennicy. 

Zostaliście poznani na ziemi jako jaśniejące jutrzenki, oświeciliście 
światłością poboŜności wiernych, przesławni rycerze Chrystusowi i mądrzy 
hierarchowie. 

Okazaliście się wędrowcami na ziemi i obywatelami nieba, noszący Boga 
w sercu postnicy, umartwiwszy mędrkowanie ciała wstrzemięźliwością i pokorą. 

Chwała. Wiernych, których zabrałeś, okaŜ uczestnikami Twojej 
Niezachodzącej Światłości, Przyjacielu człowieka, i prawdziwej słodyczy oraz 
połącz ich ze zgromadzeniami świętych. 

I teraz. Teotokion: Ci, którzy mocno ucierpieli i gorąco pościli, zostali w ślad 
za Tobą przeprowadzeni do Chrystusa Króla wszystkich, jak mówi psalm, 
Bogurodzico opiewana przez wszystkich. 

Inny kanon. 
Hirmos: Otoczyła nas głębia otchłani, nie ma nas kto wyzwolić, policzono nas jak owce na 

rzeź prowadzone, zbaw lud Twój, BoŜe nasz, Ty bowiem jesteś mocą słabych i uleczeniem. 
Jako miłosierny daj zmarłym odpuszczenie grzechów i wieczną 

szczęśliwość, gdzie jaśnieje Światłość Twego oblicza i oświeca Twoich 
cierpiętników. 

Ty, który odkupiłeś świat krwią wyciekłą z Twego boku, zmarłych w 
wierze wybaw Twoimi czcigodnymi cierpieniami, Ty bowiem siebie wydałeś 
jako okup za wszystkich. 

Ty, który na początku stworzyłeś mnie przeczystymi Twoimi rękoma i 
dałeś ducha, gdy upadliśmy na ziemię jeszcze piękniej nas odnowiłeś, teraz sam 
duszom zmarłych daj odpoczynek. 

Chwała. Pozwól zamieszkać w Twoim świetlistym pałacu zmarłym w 
wierze w Ciebie, Panie, odrzucając ich grzechy jako dobry, miłosierny i wielce 
miłościwy. 

I teraz. Teotokion: Śpiewamy Tobie błogosławiona czysta, przez którą 
zajaśniało nam, będącym w ciemności i cieniu śmierci, Niezachodzące Słońce 
Sprawiedliwości, Ty bowiem byłaś orędowniczką naszego zbawienia. 

Pieśń 7 
Hirmos: Będących w piecu Twoich dzieci, Zbawco, nie dotknął ogień, ani im nie 

zaszkodził, a wtedy trzej jakby jednymi ustami śpiewali i błogosławili, mówiąc: Błogosławiony 
Bóg ojców naszych. 

Zostaliście wypróbowani jak złoto w ogniu wszystkimi cierpieniami, 
męczennicy, okazując się w BoŜej miłości jaśniejszymi od wszelkiego złota i 
zostaliście zachowani w skarbnicach niebieskich. 

Jako kapłani, jako słudzy BoŜy, wszyscy święci hierarchowie 
przynosiliście Bogu bezkrwawe ofiary i paśliście ludzi, a teraz zamieszkaliście z 
Wielkim Pasterzem. 

Nie poddaliście się Ŝądzom ciała, przyoblekliście się w niecierpiętliwość 
jak w tajemną szatę, okazując się współmieszkańcami aniołów, ich modlitwami 
wybaw nas, Chryste, z pokus. 
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Chwała. Tam, gdzie jest tajemny pokarm, tam, gdzie jaśnieje Światłość 
Twego Oblicza, Chryste, daj mieszkanie tym, którzy w wierze od nas odeszli, 
Łaskawco, aby poboŜnie sławili Twoją dobroć. 

I teraz. Teotokion: Tobie, najświętsza, przeczysta, święta, niewiasty radośnie 
śpiewają z aniołami i sławią Boga Słowo rodzącego się ciałem z Ciebie z 
wielkiego miłosierdzia. 

Inny kanon. 
Hirmos: Ciebie Bogurodzicę znamy jako duchowy piec, bowiem jak troje dzieci zbawił 

wywyŜszany, tak świat odnowił zamieszkawszy w Twoim łonie, wysławiany ojców Bóg i 
wywyŜszany. 

Pozwól, Chryste, oświecić się w promieniach przeczystej Twojej chwały 
tym, którzy z burzy świata przyszli do Ciebie i daj im z męczennikami wołać do 
Ciebie: Wysławiony ojców BoŜe, błogosławiony jesteś. 

Nowym Adamem zaiste stałeś się Stwórco Adama, któryś jeden zniszczył 
klątwę Adama, przeto modlimy się do Ciebie: Zmarłym daj odpoczynek w 
słodyczy raju, Chryste, jako jedyny miłosierny. 

Chwała. Ty, który jeden poznałeś niemoc naszej natury jako Bóg łaskawy i 
miłosierny, wszystkich zmarłych umieść tam, gdzie jaśnieje Niezachodząca 
Światłość Twego Oblicza, Chryste, wysławiany ojców BoŜe i wywyŜszany. 

I teraz. Teotokion: Cień Zakonu i dawne proroctwa przeminęły z Twoim 
zrodzeniem, Matko BoŜa, przez Ciebie bowiem zajaśniała nam Światłość BoŜej 
łaski, dzięki której wybawiliśmy się z dawnych długów, Czysta, śpiewając Bogu 
nasze wysławienie. 

Pieśń 8 
Hirmos: Tego, którego lękają się aniołowie i wszystkie zastępy, jako Stwórcy i Bogu 

śpiewajcie kapłani, wysławiajcie dzieci, błogosławcie ludzie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 
Paszcze lwów wam nie zaszkodziły i smoła kotłów przeminęła, 

męczennicy, przesławnie chłodzeni ogniem BoŜego Ducha. 
Pozwoliłeś swoim prorokom przewidzieć daleką przyszłość i Twoich 

biskupów obdarzyłeś świętą mądrością, ich modlitwami, Chryste BoŜe, oświeć 
serca z wiarą Tobie śpiewających. 

Asceci ukrzyŜowawszy się dla świata odziedziczyli Ŝycie nadprzyrodzone 
z tymi wszystkimi, którzy od wieków dobrze czynili przed Bogiem, czcigodnie i 
sprawiedliwie. 

Chwała. Ty, który opatrznościowo stworzyłeś człowieka z ziemi, tych, 
którzy z wiarą odeszli z ziemi uczyń jako dobry godnymi pokarmu rajskiego, 
odrzucając wszystko, co uczynili złego. 

I teraz. Teotokion: Jako dobrą i nieskalaną wśród niewiast znają Ciebie, 
Czysta, niewiasty, które ucierpiały, modląc się z Tobą do Boga, aby Twoje sługi 
wybawił z nieszczęść. 

Inny kanon. 
Hirmos: W piecu dzieci izraelskie jak w piecu do wytapiania rudy bardziej błyszczały 

cnotą poboŜności niŜ złoto, mówiąc: Wszystkie dzieła Pańskie błogosławcie Pana i wywyŜszajcie 
na wszystkie wieki. 

Obmyj rosą Twojej przyjaźni do człowieka całe skalanie Twoich 
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zmarłych sług, i pozwól im opiewać Ciebie w pieśniach: Wszystkie dzieła 
Pańskie błogosławcie Pana, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na wszystkie wieki. 

Pozwól stanąć po prawicy zmarłym Twoim wiernym, Zbawco, 
usprawiedliwiwszy ich modlitwami cierpiętników, i okaŜ śpiewającymi: 
Wszystkie dzieła Pańskie błogosławcie Pana, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na 
wszystkie wieki. 

Chwała. Ty, który masz wszelką władzę nad śmiercią i Ŝyciem, pozwól 
zmarłym z wiarą oświecić się Twoją jasnością, wołającym: Wszystkie dzieła 
Pańskie, błogosławcie Pana, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na wieki. 

I teraz. Teotokion: Byłaś nam orędowniczką zbawienia, Nieskalana, przez 
nieprzebyte wieki trwania i Światłości, Ciebie, Dziewico czysta, zawsze 
wszystkie dzieła błogosławią i wywyŜszają na wszystkie wieki. 

TakŜe Pieśń Bogurodzicy: Uwielbia dusza moja Pana mego, i dalsze stichosy. 
Pieśń 9 

Hirmos: śyciodajne Źródło zawsze płynące, świetlisty świecznik łaski, uduchowioną 
świątynię, najczcigodniejszą arkę większą od niebios i ziemi, Ciebie Bogurodzicę, wierni, 
uwielbiamy. 

Uczcijmy święte walki świętych męczenników, radując się, bowiem 
cierpienia, rany, przybijanie i wygnanie oraz błogosławione zabicie, przez które 
staliście się dziedzicami Chrystusa. 

Jako kapłani BoŜy przyoblekliście się w sprawiedliwość, BoŜy wybrańcy, 
albowiem Ŝyjąc świątobliwie poznaliście post i radując się uwielbiacie 
Chrystusa. 

Byliście ustami BoŜymi Pana, prorocy, wszystkim głosząc Jego 
Światłość, z nimi teraz weselą się teŜ niewiasty, które Ŝyły w ascezie i 
spodobały się Bogu swoim postem. 

Chwała. Ty, która wszystkimi rządzisz, okaŜ uczestnikami Twego 
królestwa z Twoimi świętymi tych, których zabrałeś z ziemi, i wszystko, co 
uczynili złego, BoŜe wszystkich, przebacz z Twego wielkiego miłosierdzia. 

I teraz. Teotokion: Ty, która zrodziłaś BoŜą Światłość przedwieczną, odpuść 
moje wszystkie okropne grzechy Twoimi modlitwami i oświeć mój rozum, 
zawsze omroczony lenistwem, abym Tobie śpiewał i z wiarą uwielbiał. 

Inny kanon. 
Hirmos: Obraz Twego czystego zrodzenia pokazał niespalający się w ogniu krzew i teraz 

atakujący nas okrutny piec wygaś, modlimy się, abyśmy Ciebie nieustannie uwielbiali, 
Bogurodzico. 

Oszczędź Twoje stworzenie jako Bóg, Przyjaciel człowieka i miłosierny, i 
daj odpoczynek w Twoich świętych przybytkach, gdzie weselą się wszyscy 
męczennicy, tym, którzy w wierze odeszli z tego świata, wielce miłosierny. 

Ty, który masz otchłań zmiłowań, zwycięŜającą grzechy Twoich sług, 
tych, których wybrałeś przyjmij i daj odpoczynek na łonie Abrahama, 
Przyjacielu człowieka, i z Łazarzem umieść w Twojej Światłości. 

Chwała. Wybawicielem i Zbawcą jesteś rodzaju ludzkiego, gdyŜ zostałeś 
ukrzyŜowany, tym, których teraz od nas zabrałeś, jako Łaskawca, pozwól 
cieszyć się słodyczą BoŜą, Ŝyciem niezniszczalnym, weselem i światłością. 
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I teraz. Teotokion: O, Twoje cuda przewyŜszające rozum! Ty bowiem 
wszystkim, którzy są pod słońcem dałaś poznać najnowszy cud, Przeczysta, 
Twego niedocieczonego zrodzenia, przeto wszyscy Ciebie uwielbiamy. 

TakŜe: Zaprawdę godne to jest, ektenia, fotagogikon i zwykłe psalmy. 
Do psalmów pochwalnych dodajemy stichery męczennikom, ton 1: 

Przyjdźcie, wszyscy ludzie, uczcijmy w śpiewach duchowych i pieśniach 
cierpiętników Chrystusowych, światła świata i głosicieli wiary, źródła zawsze 
płynące, z których wyciekają wiernym uzdrowienia, ich modlitwami, Chryste 
BoŜe nasz, daj pokój Twemu światu i naszym duszom wielkie miłosierdzie. 

Ci rycerze wielkiego Króla sprzeciwili się nakazom prześladowców, 
męŜnie znieśli cierpienia i zdeptali wszelkie oszustwo, godnie zostali 
ukoronowani przez Zbawcę świata, do którego modlą się za dusze nasze i o 
wielkie miłosierdzie. 

Was, chwalebni męczennicy, ani ból, ani ciasnota, ani głód, ani 
prześladowanie, ani rany, ani okrucieństwo zwierząt, ani miecz, ani ogień nie 
mogły rozłączyć z Bogiem, albowiem miłością do Niego jakby w cudzych 
walcząc ciałach zapomnieliście o naturze i pogardziliście śmiercią, przeto 
słusznie przyjęliście zapłatę za wasze cierpienia i staliście się dziedzicami 
królestwa niebieskiego, nieustannie módlcie się za dusze nasze. 

Weselcie się męczennicy w Panu, albowiem stoczyliście dobry bój, 
sprzeciwiliście się królom i zwycięŜyliście oprawców, nie ulękliście się ognia, 
miecza i dzikich zwierząt zjadających wasze ciała, z aniołami zasyłając pieśń 
Chrystusowi przyjęliście z niebios korony, proście o danie światu pokoju i 
naszym duszom wielkiego miłosierdzia. 

Zmarłym: Czynem pokazujesz, Zbawco mój, Ŝe Ty jesteś 
zmartwychwstaniem wszystkich, słowem wskrzesiłeś Łazarza z martwych, 
Słowo, gdy zaś zmarli z grobów powstali zatrwoŜyły się bramy otchłani, wtedy 
ludziom śmierć wydała się snem, bowiem przyszedłeś na zbawienie swego 
stworzenia, a nie na osądzenie, przeto tym, których wybrałeś, daj odpoczynek 
jako Przyjaciel człowieka. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Raduj się, święta Bogurodzico Dziewico, czyste 
naczynie całego świata, świeco niegasnąca, mieszkanie Nieogarnionego, 
świątynio niepokonana. Raduj się, bowiem z Ciebie narodził się Baranek BoŜy, 
który wziął grzechy całego świata. 

Na stichownie stichery zmarłym. Poemat kyr Teofana. Ton 1: 
Prosomion: Chwalebni męczennicy. 

Modlimy się do Ciebie, Zbawco, abyś uczynił zmarłych godnymi Twojej 
słodkiej wspólnoty i umieścił z Twojej łaskawości w przybytkach 
sprawiedliwych z Twoimi świętymi i w mieszkaniach niebieskich, odrzucając 
ich nieprawości i dając im odpoczynek. 

Stichos: Błogosławieni, których wybrałeś i przyjąłeś, Panie, pamięć o nich z pokolenia na 
pokolenie. 

Twoje obietnice, które przewyŜszają wszystko widzialne, których oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało i w serce człowieka nigdy nie wstąpiło, modlimy 
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się do Ciebie, Władco, abyś uczynił zmarłych godnymi Twojej słodkiej 
wspólnoty i dał im Ŝycie wieczne. 
 Stichos: Dusze ich będą umieszczone w miejscu szczęśliwości. 

Nikt nie jest bezgrzeszny, nikt z ludzi, tylko Ty jeden, Nieśmiertelny, 
przeto jako Bóg szczodry Twoje sługi z Twojej łaskawości połącz z aniołami 
Twoimi, przebaczając im grzechy i dając im odpuszczenie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Ubłagaj, Chrystusa, którego zrodziłaś, Matko 
Dziewico, aby dał odpuszczenie grzechów Twoim sługom, głoszącym Ciebie 
prawdziwą Bogurodzicą i słowem poboŜnym błogosławiącym uczyń ich 
godnymi Światłości świętych i radości w Twoim królestwie. 

W sobotę na L i t u r g i i  Błogosławieństwa. Ton 1: 
 Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani. 

 Wróg przez pokarm wywiódł Adama z raju, Chrystus natomiast krzyŜem 
łotra wprowadził do niego, wołającego: Wspomnij mnie, gdy przyjdziesz w 
Twoim królestwie. 
 Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo 
niebieskie. 
 Niezliczone mnóstwo cierpiętników, hierarchów i mądrych niewiast oraz 
przesławnych proroków modli się do Ciebie, Jezusie BoŜe: Daj nam 
odpuszczenie grzechów i wielkie miłosierdzie. 
 Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego 
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię. 

Cierpiętnicy Chrystusowi, którzy spełnili bieg, najświętsi, ze świętymi 
hierarchami i prorokami staliście się godnymi mieszkać w grodzie niebieskim, 
weseląc się z aniołami. 

Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach. 

W Światłości Niezachodzącej, Chryste, umieść tych, których zabrałeś, 
dając im odpuszczenie grzechów jako szczodry Bóg, abyśmy sławili Twoje 
ogromne miłosierdzie, Łaskawco. 

Chwała. Pokłońmy się Ojcu i sławmy Syna, zaśpiewajmy wszyscy wierni 
Świętemu Duchowi: Wspomnij nas wołających: Jednoistotna Trójco, Jedyny 
BoŜe. 

I teraz. Jako pałac przestronny, tron chwały i świetlisty obłok opiewamy 
Ciebie, Czysta, i modlimy się: Odpędź mroczny obłok od naszych dusz, Twoimi 
BoŜymi modlitwami. 

 

Koniec tonu pierwszego. 
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