TON 3
W SOBOTĘ WIECZOREM NA MAŁYCH NIESZPORACH,
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy trzy stichery zmartwychwstania. Ton 3:
Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w Panu.

Przez Twój krzyŜ, Chryste Zbawco, zniszczona została władza śmierci i
diabła matactwo zniszczone, rodzaj zaś ludzki przez wiarę zbawiony zawsze Tobie
pieśń przynosi.
Wszystko zostało oświecone przez Twoje zmartwychwstanie, Panie, i znowu
otwarty został raj. Całe zaś stworzenie sławiąc Ciebie, zawsze Tobie pieśń
przynosi.
Sławię moc Ojca i Syna, opiewam władzę Świętego Ducha, nierozdzielne i
niestworzone Bóstwo, Trójcę współistotną, królującą na wieki wieków.
Chwała, i teraz. Teotokion dogmatikon, ton 3: JakŜe wielki to cud, Dziewica porodziła
i zrodzony jest Przedwiecznym Bogiem, objawione zostało to zrodzenie i dokonane
w nadprzyrodzony sposób. O straszna tajemnico! Jeśli to, co moŜna pomyśleć
pozostaje niewypowiedzianym, to i widzialne jest nie do pojęcia. Błogosławiona
jesteś, Przeczysta córo, córko ziemskiego Adama i NajwyŜszego Boga Matko.
Módl się do Niego, aby zbawił dusze nasze.
TakŜe: Pogodna Światłości, następnie Prokimenon: Pan zakrólował, w majestat jest obleczony.
Stichos: Obleczony jest Pan, przepasany potęgą. TakŜe: Pozwól, Panie, w wieczór ten. Kapłan nie
mówi ektenii, lecz śpiewamy:
Na stichownie sticherę zmartwychwstania, ton 3:

Twoją męką, Chryste, zamroczyłeś słońce i światłością Twego
zmartwychwstania wszystko oświeciłeś. Przyjmij naszą wieczorną pieśń,
Przyjacielu człowieka.
TakŜe trzy teotokiony prosomiony, ton 3:
Stichos: Wspomnę imię Twoje w kaŜdym pokoleniu i pokoleniu.

Znamy Ciebie jako mądrą arkę, noszącą tablice napisane przez Boga,
naszego Prawodawcę i Stwórcę, do którego módl się, aby zbawił dusze nasze.
Stichos: Posłuchaj, córko, spójrz, i nakłoń ucha Twego.

Na ziemi Ciebie, Czysta, niebem okazuje Ten, który w łono Twoje wcielił
się, Bóg Słowo, przyjął ciało mając niewidzialną naturę i zsyła na wszystkich
nieśmiertelną rosę, Nieznająca męŜa.
Stichos: MoŜni narodu będą błagać przed obliczem Twoim.

Przez Twe modlitwy mamy zbawienie i zawsze przez nie, Dziewico,
unikamy bied i burzy pokus, przeto prosimy, módl się nieustannie za nami, aby
zostały zbawione dusze nasze.
Chwała, i teraz. Teotokion: Przez Ciebie znamy odnowione Ŝycie i nową ludzką
naturę, Przeczysta Matko, w łonie Twoim zmieścił się Stwórca stworzeń i podniósł
nas z otchłani, i śmierci, i dał nam Ŝycie wieczne, przeto śpiewamy Tobie, wieczna
Dziewico: Raduj się, nadziejo wszystkich krańców ziemi i Orędowniczko, i
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Odnowo. Raduj się, bowiem przez zmartwychwstanie Twego Syna wszystko
zostało oświecone i światu dano wielkie miłosierdzie.
TakŜe: Teraz pozwalasz odejść. Trisagion. Po: Ojcze nasz, troparion zmartwychwstania.
Chwała, i teraz, teotokion i rozesłanie.





















W SOBOTĘ NA WIELKICH NIESZPORACH,
do: Panie, wołam do Ciebie dodajemy trzy stichosy i śpiewamy stichery zmartwychwstania, ton 3.
Stichos: Wyprowadź z ciemnicy duszę moją, abym wysławiał imię Twoje.

Przez Twój krzyŜ, Chryste Zbawco, zniszczona została władza śmierci i
diabła matactwo zniszczone, rodzaj zaś ludzki przez wiarę zbawiony zawsze Tobie
pieśń przynosi.
Stichos: Sprawiedliwi oczekują mnie, aŜ Ty dasz mi odpłatę.

Wszystko zostało oświecone przez Twoje zmartwychwstanie, Panie, i znowu
otwarty został raj. Całe zaś stworzenie sławiąc Ciebie, zawsze Tobie pieśń
przynosi.
Stichos: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, usłysz głos mój.

Sławię moc Ojca i Syna, opiewam władzę Świętego Ducha, nierozdzielne i
niestworzone Bóstwo, Trójcę współistotną, królującą na wieki wieków.
Inne stichery Anatoliosa, ton 3:
Stichos: Niech uszy Twoje będą uwaŜne na głos modlitwy mojej.

KrzyŜowi Twemu czcigodnemu kłaniamy się, Chryste, i zmartwychwstanie
Twoje opiewamy i sławimy, bowiem Twoją raną wszyscy zostaliśmy uleczeni.
Stichos: Jeśli będziesz pamiętał o nieprawościach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? Ale u Ciebie
jest oczyszczenie.

Śpiewamy Zbawcy zrodzonemu z Dziewicy, bowiem dla nas został
ukrzyŜowany i zmartwychwstał trzeciego dnia, dając nam wielkie miłosierdzie.
Stichos: Dla imienia Twego cierpiałem, Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, dusza
moja ma nadzieję w Panu.

Chrystus zstąpił do będących w otchłani głosząc i mówiąc: Bądźcie odwaŜni,
teraz zwycięŜyłem, Ja jestem zmartwychwstanie, Ja was wyprowadzę
zniszczywszy bramy śmierci.
Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w Panu.

Stojąc, niegodni, w przeczystym domu Twoim, zanosimy wieczorną pieśń, z
głębokości wołając, Chryste BoŜe: Oświeciwszy świat Twoim zmartwychwstaniem
trzeciego dnia, wyrwij lud Twój z ręki wrogów Twoich, Przyjacielu człowieka.
Inne stichery ku czci Najświętszej Bogurodzicy, autorstwa Pawła z Amorium, które śpiewamy,
gdy nie ma Menei, ton 7:
Prosomion: Dzisiaj Judasz czuwa.
Stichos: Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam wybawi
Izraela ze wszystkich nieprawości jego.

Miłosierna, łaskawa dla mnie Dziewico, wysłuchująca, gdy przyzywamy
Boską Twoją łaskę we wszystkich zaprawdę zdarzeniach. Całą bowiem nadzieję
duszy mojej złoŜyłem na Ciebie i we wszystkim mam nadzieję w BoŜej
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Opatrzności. Ty teŜ uczyń mnie godnym przyszłej chwały i BoŜego Ŝycia.
Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie.

Bogurodzico, rozpaliły się we mnie węgle moich pokus i postarzałem się
bardzo z powodu gniewu, gwałtowności, pijaństwa, nierządu, z poŜądania bogactw
i twardości serca, z nudy i udręczenia, z próŜnej pychy i podeptania sumienia, z
których wybaw duszę moją, proszę, Władczyni, i zbaw mnie.
Stichos: Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska trwa na
wieki.

Wszyscy z czystym sumieniem przypadamy do Bogurodzicy, wołając
nieustannie z głębi serca: Władczyni święta, wybaw wszystkich od gniewu i
ucisku, bied i upadków, gdyŜ Ciebie mamy jako mur warowny i umocnienie przez
Ciebie zbawieni pod opiekę Twoją przybiegamy.
Chwała, i teraz. Teotokion: JakŜe nie dziwić się Twemu BoŜemu zrodzeniu,
Przeczysta? Nie przyjęłaś bowiem, Najczystsza, pokusy męŜczyzny, zrodziłaś bez
ojca Boga w ciele, Przedwiecznie z Ojca zrodzonego bez matki, który nie doznał
Ŝadnej zmiany, lub pomieszania, ale cechy obu natur zachował w całości. Przeto,
Matko Dziewico, Władczyni, módl się do Niego, aby zbawił dusze prawowiernie
Ciebie wyznających, Bogurodzico.
TakŜe wejście z kadzielnicą. Pogodna Światłości, prokimenon i ektenie.
Na stichownie stichery zmartwychwstania, ton 3:

Męką Twoją, Chryste, omroczyłeś słońce i światłością Twego
zmartwychwstania wszystko oświeciłeś. Przyjmij, Przyjacielu człowieka, naszą
wieczorną pieśń.
Według alfabetu:
Stichos: Pan zakrólował, w majestat jest obleczony. Obleczony jest Pan, przepasany potęgą.

Twoje Ŝyciodajne powstanie, Panie, oświeciło cały świat i Twoje zniszczone
stworzenie wezwało do nieśmiertelności. Przeto wyrwani z klątwy Adama
śpiewamy: Wszechwładny Panie, chwała Tobie.
Stichos: A świat, który umocnił, nie zachwieje się.

Oto Bóg niezmienny cierpiąc w ciele zmienił świat. Jego to stworzenie nie
mogąc znieść widząc wiszącym, z bojaźnią pada na kolana i łkając śpiewa Twoim
cierpieniom: Zstąpiłeś bowiem do otchłani, zmartwychwstałeś trzeciego dnia, dając
światu Ŝycie i wielkie miłosierdzie.
Stichos: Domowi Twemu, Panie, przystoi świętość po wszystkie dni.

Aby rodzaj nasz wybawić ze śmierci, Chryste, przecierpiałeś śmierć i
trzeciego dnia powstałeś z martwych, i ze sobą wskrzesiłeś tych, którzy rozpoznali
Ciebie jako Boga, i świat oświeciłeś, Panie, chwała Tobie.
Chwała, i teraz. Teotokion: Bez nasienia z Ducha BoŜego, z woli Ojca poczęłaś
Syna BoŜego, z Ojca bez matki będącego przed wiekami, dla nas z Ciebie bez ojca
będącego w ciele zrodziłaś i dziecię mlekiem karmiłaś. Przeto nie przestawaj
błagać, aby zostały wybawione z nieszczęść dusze nasze.
TakŜe: Teraz pozwalasz odejść. Trisagion. Po: Ojcze nasz, troparion zmartwychwstania, ton 3:
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Niech się weseli niebo, niech się raduje ziemia, bowiem Pan uczynił
panowanie prawicą Swoją, śmiercią zdeptał śmierć, stał się pierworodnym
umarłych, wybawił nas z łona otchłani i dał światu wielkie miłosierdzie.
Chwała, i teraz. Teotokion: Śpiewamy Tobie, Bogurodzico Dziewico,
orędowniczko zbawienia rodzaju naszego, w ciele bowiem z Ciebie przyjętym Syn
Twój i Bóg nasz na krzyŜu przyjął cierpienie i wybawił nas ze zniszczenia jako
Przyjaciel człowieka.




















W SOBOTĘ NA POWIECZERZU,
Kanon ku czci Najświętszej Bogurodzicy. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

Jako Matkę BoŜą Ciebie w Duchu BoŜym z woli Ojca okazaną, koronujemy
wierni czystymi pieśniami, przeczysta Oblubienico BoŜa, i z archaniołem witamy
Ciebie pieśniami, na nasze zbawienie.
Z Ŝebra Adama stworzona została Ewa dawno temu przez Boga, zaś z łona
Bogurodzicy objawił się Chrystus, Bóg nasz, który bez zmiany wcielił się,
Przedwieczny stał się w czasie.
Chwała. Ten, który łono Ewy osądził, aby w bólach rodziło owoce, w łonie
Twoim zamieszkał, Dziewico czysta, będąc naszym Bogiem, w ciele objawił się w
sposób przewyŜszający Słowo i rozwiązał dług Pramatki.
I teraz. W głębię rozpaczy wpadłszy przez brzemię grzechów, gorliwie
wołamy do Ciebie, Bogurodzico: Władczyni, pomóŜ zatapianym przez złe czyny
grzechów, Ciebie bowiem Jedyną mamy jako nadzieję po Bogu.
Pieśń 3
Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

Ciebie przedstawiała laska Aarona, która zakwitła bez wody, Bogurodzico
przeczysta, bez nasienia rodzisz bez zmiany wcielonego Boga.
Ciebie, noszącą BoŜy ogień, jako świecznik prorok przewidział w duchu,
Przeczysta, przynoszącą wonność będącym w świecie i Ŝycie wieczne.
Chwała. Przystąpmy do archanioła Gabriela, głosząc Dziewicy w pieśniach:
Raduj się, przez Ciebie rozwiązane zostało osądzenie klątwy Prarodziców.
I teraz. Ciebie, przeczysta Bogurodzico, mamy grzeszni jako mur zbawienia,
nie gardź, Władczyni, i nie zawstydzaj naszych modlitw.
Pieśń 4
Hirmos: Dałeś nam, Panie, wielką miłość, Jednorodzonego bowiem Twego Syna za nas na
śmierć wydałeś. Przeto wołamy Tobie z dziękczynieniem: Chwała mocy Twojej, Panie!

Dawno temu Habakuk w duchu widział Ciebie jako górę duchową i cień
cnót, głosząc, Ŝe z południa przyjdzie Słowo i z Ciebie, Przeczysta, weźmie, ciało.
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Daniel widział Ciebie jako wielką górę niesieczoną, nowe prawo okazujące
czystość Twego dziewictwa, Władczyni, od której kamień sam się odsiecze,
Chrystus Słowo, niszcząc oszustwo boŜków.
Chwała. Dawid ogłosił Ciebie jako cudną górę i w obłokach, bowiem
Jednorodzony Syn Ojca zechciał wcieliwszy się zamieszkać w Tobie, Czysta,
przeto wołamy do Ciebie w duchu: Raduj się!
I teraz. Jesteś dobrą i gorącą wspomoŜycielką grzeszników i pokornych,
Bogurodzico przeczysta Władczyni, wybawiaj Twoje sługi z nieszczęść, smutków i
grzechów.
Pieśń 5
Hirmos: Gdy Izajasz zobaczył na tronie wywyŜszonego Boga, podnoszonego przez aniołów
chwały, zawołał: O, ja skalany, a przecieŜ przewidziałem wcielającego się Boga, Światłość
niezachodzącą, rządzącego światem.

Laska Jessego wydała kwiat niewiędnący, Dziewicę Marię, która Boga
niemającego początku z Ducha BoŜego i Ojca zrodziła bez nasienia, który
zapanował na pogańskimi królestwami, w nim narody mają nadzieję.
KsiąŜę pokoju przyjdzie na tron Dawidowy, królując z Ciebie, Bogurodzico,
jako wcielony Bóg. O cudzie! Rozwiązawszy walki ksiąŜąt Moabu potcze i Ciebie
okazał rodzącą Króla.
Chwała. Twoje nieskalane piękno, z którego Chrystus w ciało przyoblecze się
bez nasienia, Dziewico, Izajasz okazując, wołał: Pan Chwały idzie na lekkim
obłoku i rozpędzając ciemność oszustwa oświeci nas.
I teraz. Z Ducha Świętego poczęłaś Słowo jednoistotne Ojcu, Dziewico, i
zrodziłaś Je w dwóch naturach, Boga doskonałego i doskonałego człowieka,
którego objawienie się w ciele czcimy z wiarą.
Pieśń 6
Hirmos: Ogromna otchłań grzechów otoczyła mnie i słabnie mój duch, lecz Ty, Władco,
wyciągnij wszechwładną Twoją prawicę i, dobry Sterniku, zbaw mnie, jak Piotra.

Mądry opisywał Ciebie jako łoŜe, przez wszystkich opiewaną, na którym
spocznie Bóg wcielający się z Ciebie w Hipostazie i wysławi Ciebie, zrodzony bez
pomieszania natur.
Byłaś dla Słowa jak wybrana szata, Dziewico opiewana przez wszystkich,
jak purpurę BoŜą z Ciebie ciało przyjąwszy zakrólował, wspaniale odziewając się.
Chwała. Byłaś mieszkaniem BoŜego połączenia, Oblubienico Dziewicza,
jaśniejsza od złota, przez Ciebie bowiem Bóg stał się człowiekiem i Bóg jako
człowiek rozmawiał z człowiekiem.
I teraz. Uśmierć herezje nieczystych, głoszone przeciwko Tobie, Dziewico
opiewana przez wszystkich, albowiem zawiścią dyszą widząc przesławne
podobieństwo Twego obrazu.
TakŜe: Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz.
Katyzma poetycka, ton 3:

Z gorącą wiarą wołam do Ciebie, Bogurodzico, niegodnymi ustami i
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skalanym sercem: Wybaw mnie pogrąŜonego w grzechach, ulituj się nad umarłym
z rozpaczy, aby zbawiany wołał do Ciebie: Raduj się, Dziewico, pomocnico
chrześcijan.
Pieśń 7
Hirmos: Dawno temu złotemu posągowi, perskiemu boŜkowi dzieci nie pokłoniły się,
śpiewając trzej w środku pieca: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś.

Krzew i płomień swoiście połączyły się i oba okazały się niezniszczalne,
Ciebie wyraźnie przedstawiając Dziewico, bowiem zrodziłaś Boga i jesteś
Dziewicą.
Runo i rosa wzajemnie przedstawiają Twoje zrodzenie, Ty bowiem jedyna
BoŜe Słowo nosiłaś w łonie jako deszcz, Dziewico Matko.
Chwała. Ogień mego grzechu bardziej od gehenny wybuchnął płomieniem,
wygaś go Twoim miłosierdziem, Czysta, kierując mnie przez pokutę ku Światłości.
I teraz. Okazanie Twojej postaci, Bogurodzico przeczysta, czcząc jako
pierwszy obraz Twego wspomoŜenia i opieki, jakie wszyscy mamy przed Bogiem.
Pieśń 8
Hirmos: Piec babiloński nie spalił dzieci, ani teŜ ogień Bóstwa nie zniszczył Dziewicy, przeto
wraz z dziećmi zawołajmy, wierni: Błogosławcie Pana dzieła Pańskie.

Ciebie Ojciec zechciał jako Oblubienicę nieznającą małŜeństwa znaleźć jako
wspaniały kwiat pośród cierni, światłością dobroci błyszczącą Duchem BoŜym,
jako mieszkanie dla Syna.
Świętszą od najwyŜszych mocy Dziewicę nieskalaną bez wahania sławię
jawnie, bowiem ich Stwórcę w łonie nosiła, który bez pomieszania połączył ze
sobą ciało przyjęte od Ciebie.
Chwała. Zachowując nienaruszone dziewictwo zaprawdę okazałaś się Matką
BoŜą, z Ojca woli będąc Oblubienicą i niezniszczalnym mieszkaniem Ducha
Chwały.
I teraz. Ten, który z natury jest niematerialnym i niewidzialnym Bogiem, w
niewypowiedziany i nadprzyrodzony sposób rodzi się jako człowiek ze świętej
Dziewicy, dwie mając natury w jednej Hipostazie, w której widziany jest zapisany.
Pieśń 9
Hirmos: Niezwykły i BoŜy cud, przez zamknięte drzwi Dziewicy jawnie przechodzi Pan,
bezcielesny w czasie wejścia i nagi w czasie wyjścia, przyobleczony w ciało pozostawił zamknięte
drzwi. Przeto Dziewicę jako BoŜą Matkę niewypowiedzianie wywyŜszamy.

Święty owoc świętego korzenia, bowiem niepłodna, uświęcona przez prawo
BoŜe Ojca, rodzi niewiędnące Ŝycie, Bogurodzicę Dziewicę, i raduje się Anna,
przyjmując w starości Dziecię, BoŜą Matkę, którą sławimy.
Nowe zrodzenie i BoŜe Twego świętego i noszącego Boga łona, Czysta, w
nim bowiem napisany został BoŜym palcem obraz człowieka, święty Syn wciela
się z Ducha Świętego, a my wielbimy Go jako Boga i człowieka bez pomieszania.
Chwała. Woła do mnie wszelki Sąd, bowiem czyny grzesznych moich
poczynań sprawiają, Ŝe boleję i jęczę, a cała dusza jest przekonana o czekającej ją
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karze i drŜy przed płomieniem gehenny, z którego wybaw mnie przed końcem
Twoimi modlitwami, Władczyni.
I teraz. Po zrodzeniu okazałaś nienaruszoną, Czysta, bez zmiany bowiem
Stwórcę wszystkich urodziłaś w ciele, Bogurodzico, w nadprzyrodzony sposób
jako człowieka, który nie odstąpił od natury Ojca i pozostałaś Dziewicą przez
Ducha BoŜego, przeto sławiąc Ciebie pieśń układamy.
TakŜe: Zaprawdę godne to jest. Trisagion. Kontakion zmartwychwstania i rozesłanie.





















W NIEDZIELĘ O PÓŁNOCY,
Kanon ku czci Świętej Trójcy,
mający akrostych: Chwalę Trójco Ciebie, jedną zasadę BoŜą. Mitrofana. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

Niepojęta jedno zasado panowania i jedna troista zasado Boga, uczyń mnie
godnym Twojej trójjaśniejącej Światłości, abym zaśpiewał Tobie, nieustannie
śpiewając trójświęte pieśni ustami aniołów.
Wszystkie święte niematerialne zastępy śpiewają jako przyczynie sprawczej
jedynej, trójświetlistej, nieustannie rządzącej zasadzie, której godnie śpiewamy,
mnóstwo ludzi, i z wiarą sławimy ustami z prochu.
Chwała. Rozumem, Słowem i Duchem teolodzy pięknie i znacząco nazwą
Ciebie, bez cierpienia zrodzenie od niezrodzonego Ojca Syna oznaczając, BoŜe,
jeden Władco wszystkich, a zarazem takŜe sławią pochodzenie Ducha BoŜego.
I teraz. Jako z natury przyjaciel człowieka, przyjąłeś ludzką naturę, BoŜe
Słowo, i troista zajaśniała jedna Światłość jedynego Bóstwa, okazując wysławioną
przez wszystkich Tę, która Ciebie zrodziła, Dziewicę przeczystą.
Pieśń 3
Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

Potroić dawno temu ilość wody na polanach nakazał Eliasz, obrazowo
ukazując Hipostazy Trójcy, jedyną panującą BoŜą zasadę.
Zniszczalne natura ludzi śpiewa Tobie, jedynemu i trójświetlistemu Stwórcy
niezmiennemu, i woła do Ciebie, Władco: Wybaw mnie z wszelkiej odmiany i
zbaw mnie.
Chwała. Równo głosząc słowom prorockim, chwalebni apostołowie i
głosiciele wiary nakazali wiernym sławić równą we wszystkim Trójcę, BoŜe
wszystkich.
I teraz. Z tronu na wysokościach zstąpił Chrystus, podnosząc człowieka jako
Przyjaciel człowieka, przez Ciebie, Przeczysta, wszystkim zajaśniała trójsłoneczna
Światłość.
Panie, zmiłuj się, trzy razy.
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Po trzeciej pieśni katyzma poetycka, ton 3:
Prosomion: Pięknem Twego dziewictwa.

Nadprzyrodzony i jedyny Panie Chryste, zrodzenie Ojca niemającego
początku, i Duchu BoŜy, zmiłuj się nad Twoimi sługami, wszyscy bowiem
zgrzeszyliśmy, ale od Ciebie nie odstąpiliśmy, przeto błagamy Ciebie,
trójhipostatyczny Panie, jako mającego władzę, abyś Twoje stworzenie wybawił z
wszelkich kłopotów.
Chwała, i teraz. Teotokion: Nadprzyrodzony Bóg i Pan w Ciebie wcielił się z
dobroci, stał się taki jak my i przebywał z nami, przeto czcząc Go, Bogoczłowieka,
Ciebie Przeczystą głosimy jako nieznającą małŜeństwa Bogurodzicę, sławiąc
wielki cud Twego zrodzenia bez nasienia.
Pieśń 4
Hirmos: Dałeś nam, Panie, wielką miłość, Jednorodzonego bowiem Twego Syna za nas na
śmierć wydałeś. Przeto wołamy Tobie z dziękczynieniem: Chwała mocy Twojej, Panie!

Jako pęd podwójny Ojca, jak z korzenia wyrasta Syn i Duch Prawy, pędy
wspólnej natury i zasadzone przez Boga kwiaty współniemające początku,
albowiem trzy są Światłości Bóstwa (dwa razy).
Chwała.
Mnóstwa rozumnych istot nieustannie śpiewają Tobie,
niedocieczonemu Bogu, z którym i my sławimy, wierni, Trójcę nadprzyrodzoną,
zbaw Twoje sługi jako Przyjaciel człowieka.
I teraz. Rozpaliłoś nas swoją miłością, wielce miłosierne Słowo BoŜe, które
ze względu na nas bez zmiany wcieliło się i tajemniczo nauczyło nas o jednym
trójświetlistym Bóstwie, przeto sławimy Ciebie.
Pieśń 5
Hirmos: Gdy Izajasz zobaczył na tronie wywyŜszonego Boga, podnoszonego przez aniołów
chwały, zawołał: O, ja skalany, a przecieŜ przewidziałem wcielającego się Boga, Światłość
niezachodzącą, rządzącego światem.

Jedynego Pana władającego jako Boga obrazowo widział Izajasz, w Trzech
Osobach sławionego przeczystymi głosami serafinów, posłany został głosić
trójświetlistą Istotę i jedność trójsłoneczną (dwa razy).
Chwała. Ta, która wszystkich niewidzialnych i widzialnych naturę z niebytu
najpierw powołała, jedność trójsłoneczna, tych, którzy Ciebie jako jedynego Boga
z wiarą opiewają, wybaw z wszelkich pokus, czyniąc godnymi Twojej chwały.
I teraz. Oblubieniec świetlisty i czysty, Dziewico, sam Bóg, przeto śpiewamy
Tobie z miłością i błogosławimy: Z Ciebie bowiem zrodził się Chrystus, w dwóch
naturach i wolach, który jest jednym z Trójcy Panem Chwały.
Pieśń 6
Hirmos: Ogromna otchłań grzechów otoczyła mnie i słabnie mój duch, lecz Ty, Władco,
wyciągnij wszechwładną Twoją prawicę i, dobry Sterniku, zbaw mnie, jak Piotra.

Wędrowiec Abraham stał się godnym obrazowo przyjąć jedynego Pana w
trzech Hipostazach, w nadprzyrodzonych postaciach męŜczyzn (dwa razy).
Chwała. Skieruj serca Twoich sług ku Światłości niedostępnej, o trójsłoneczny
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Panie, i jaśnienie Twojej chwały daj naszym duszom, aby zostały oświecone Twoją
niewypowiedzianą dobrocią.
I teraz. Otwórz mi bramy Światłości zrodzonego z Twego łona, Przeczysta,
abym oglądał trójświetlisty promień Bóstwa i sławił Ciebie, pełną Światłości
Władczynię.
Panie, zmiłuj się, trzy razy.
Po szóstej pieśni katyzma poetycka, ton 3:
Prosomion: BoŜej wiary.

BoŜej natury jednoistotną trójsłoneczną opiewamy władzę i trójświętymi
głosami zawołajmy: Święty jesteś, Ojcze niemający początku, Święty jesteś Synu
współniemający początku, i Duchu Święty, jedyny nierozdzielny BoŜe nasz i
wszystkich Stwórco, Przyjacielu człowieka.
Chwała, i teraz. Teotokion. Prosomion:

Cud wielki, jak Nieogarniony mieści się w Twoim łonie, wciela się i objawia
jako człowiek, nie doznając Ŝadnego pomieszania lub podziału Bóstwa i zmiany
Bóstwa, Dziewico najczystsza, przeto Ciebie jako Bogurodzicę wierni zawsze
głosimy i sławimy.
Pieśń 7
Hirmos: Jak dawno temu zesłałeś rosę trzem poboŜnym młodzieńcom, wrzuconym do
chaldejskiego pieca, tak oświeć światłem Bóstwa i nas, wołających: Błogosławiony jesteś, BoŜe ojców
naszych.

OkaŜ mnie świątynią Twego trójjaśniejącego Bóstwa, Władco, całego
świetlistym, wyrywając mnie z okropnego omroczenia grzechów i Ŝądz
świetlistymi Twoimi jaśnieniami, BoŜe ojców naszych, błogosławiony jesteś.
Głosimy jedną postać Bóstwa w trzech Hipostazach i oddzielnych cechach,
Ojca i Syna, i Ducha, wołając: Błogosławiony jesteś, BoŜe ojców naszych.
Chwała. Objawił się Abrahamowi trójhipostatyczny Bóg przy dębie w
Mambre dawno temu, za wędrowanie dając z miłosierdzia Izaaka jako nagrodę, a
my Jego i teraz sławimy jako Boga ojców naszych.
I teraz. Objawił się na ziemi wspaniale z Twego dziewiczego i przeczystego
łona, i był człowiekiem Stwórca wszystkiego, przebóstwiając nas, błogosławiona
nieskalana Bogurodzico przeczysta.
Pieśń 8
Hirmos: Stojący poboŜnie młodzieńcy, objęci przez poŜerający płomień, pozostali
nienaruszeni, śpiewając BoŜą pieśń: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie i wywyŜszajcie Go
na wszystkie wieki.

Z niemającego początku Ojca jak z korzenia Słowo i Duch współniemający
początku, jako odrośle nadprzyrodzonej zasady BoŜej pokazują jedyną chwałę i
moc Trójcy, którą wszyscy wierni opiewamy na wieki (dwa razy).
Chwała. Rządzisz Twymi świetlistymi zastępami niebieskimi, nieustannie
opiewany trójświętymi pieśniami BoŜymi, Ojcze, Słowo współobrazie i Duchu,
trójświetlista władzo równej mocy, przeto śpiewamy Tobie na wszystkie wieki.
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Przepowiednie prorockie z daleka widząc Twoje zrodzenia,
Bogurodzico, wysławiały Ciebie, bowiem bez nasienia rodzisz Nadprzyrodzonego,
Władczyni, a my zgodnie Go opiewamy jako Pana i wywyŜszamy na wszystkie
wieki.
I teraz.

Pieśń 9
Hirmos: Niezwykły i BoŜy cud, przez zamknięte drzwi Dziewicy jawnie przechodzi Pan,
bezcielesny w czasie wejścia i nagi w czasie wyjścia, przyobleczony w ciało pozostawił zamknięte
drzwi. Przeto Dziewicę jako BoŜą Matkę niewypowiedzianie wywyŜszamy.

Widząc chwałę trójjaśniejącą widzący Boga zastępy bezcielesnych jawnie na
skrzydłach chcą podnieść się w górę, bardzo czcząc niedostępną Światłość i
nieustannie w pieśniach wołają, a my z nimi zgodnie, jedyna Trójco, sławimy
Ciebie (dwa razy).
Chwała. Nienasyconą miłością i na ziemi otrzymaną od Ciebie duchową i
rozumową duszą, z całego serca śpiewamy Tobie Władco, BoŜe wszystkich, jedyna
zaiste naturo w trzech Osobach, przeto ulituj się nad nami jako wielce miłosierny,
Szczodry.
I teraz. OkaŜ mnie świątynią jednej zasady i trójświetlistej Twojej BoŜej
zasady, Dawco Światłości, abym w czystości słuŜył Tobie, Stwórcy wszystkiego, i
duchowo widział Twoją niewypowiedzianą chwałę, dla modlitw jedynej
Bogurodzicy, którą godnie wielbimy jako przesławną.
TakŜe triadikony Grzegorza Synaity. Zaprawdę godne to jest, i ciąg dalszy, jak to napisano pod koniec
tej księgi.





















W NIEDZIELĘ NA JUTRZNI,
po sześciu psalmach: Pan i Bóg, i objawił się nam, ton 3. Troparion zmartwychwstania, Chwała, i teraz,
teotokion. TakŜe zwykła recytacja Psałterza.
Po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie zmartwychwstania, ton 3:

Chrystus powstał z martwych, pierworodny umarłych, pierworodny
stworzenia i Stwórca wszystkiego, co się stało, upadłą naturę rodzaju naszego w
sobie samym odnowił. Nie masz nad kim panować, śmierci, bowiem Władca
wszystkich zniszczył twoją władzę.
Stichos: Powstań, Panie BoŜe mój, niech wzniesie się ręka Twoja, nie zapominaj na zawsze o
ubogich Twoich.

Panie, zakosztowawszy w ciele śmierci, gorycz śmierci przeciąłeś przez
Twoje powstanie i człowieka przeciwko niej umocniłeś, pierwszą klątwę
zwycięsko odrzuciłeś, Obrońco Ŝycia naszego, Panie, chwała Tobie.
Chwała, i teraz. Teotokion: Gabriel zadziwił się pięknością Twego dziewictwa i
Twoją jaśniejącą czystością, wołając do Ciebie, Bogurodzico: JakąŜ godną
pochwałę przyniosę Tobie, jakŜe Ciebie nazwę, wątpię i lękam się. Przeto jako
wezwany wołam do Ciebie: Raduj się, Łaski Pełna.
Po drugiej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie zmartwychwstania, ton 3:
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Otchłań ulękła się, Panie, niezmiennego Bóstwa i dobrowolnej męki Twojej,
w obie płacząc: DrŜę przed ciałem niezniszczalnej Hipostazy, widzę
Niewidzialnego, który tajemniczo mnie zniewala. Przeto i ci, których trzymam,
wołają: Chwała, Chryste, Twemu zmartwychwstaniu.
Stichos: Wysławiać będę Ciebie, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cuda Twoje.

Głośmy,
wierni,
niewypowiedzianą
tajemnicę
niedoścignionego
ukrzyŜowania i niewypowiedzianego powstania. Dziś bowiem śmierć i otchłań
zostały zniewolone, rodzaj zaś ludzki przyodział się w niezniszczalność. Przeto
dziękczynnie wołamy do Ciebie: Chwała, Chryste, Twemu powstaniu.
Chwała, i teraz. Teotokion: Bogurodzico, tajemniczo zmieściłaś w łonie Twoim
niedoścignionego i nieopisanego, współistotnego Ojcu i Duchowi. Jedynej i
niezmiennej Trójcy moc poznaliśmy przez zrodzenie Twoje w świecie je sławiąc.
Przeto i dziękczynnie wołamy do Ciebie: Raduj się, Łaski Pełna.
Po Nieskalanych, hypakoe, ton 3:

Anioł jaśniejący dziwiąc się temu, co widzi, zrasza rosą słowa i mówi
niewiastom z wonnościami: Dlaczego Ŝywego szukacie w grobie? Powstał
opustoszywszy groby, zniszczenia zwycięzcę zrozumcie niezmiennego. Powiedzcie
Bogu: JakŜe straszne są czyny Twoje, którymi zbawiłeś rodzaj ludzki.
Anabatmi, ton 3: Antyfona 1:

Uwolniłeś Syjon z niewoli Babilonu i mnie od poŜądań przyprowadź do
Ŝycia, Słowo.
Siejący w znoju łzami BoŜymi, Ŝną kłosy z radością Ŝycia wiecznego.
Chwała, i teraz. Świętemu Duchowi wszelkie dziękczynienie, jak i Ojcu, i
Synowi, współjaśniejącemu, w którym wszyscy Ŝyją i poruszają się.
Antyfona 2:

JeŜeli Pan nie zbuduje domu cnót, na próŜno trudzimy się, gdy zaś duszę
okryje łaska nikt nie zburzy miasta naszego.
Owoc łona, przez Ducha Twoje zrodzenie, Chryste, przez Niego, jak i przez
Ojca zawsze są święci.
Chwała, i teraz. Przez Świętego Ducha zaczyna dojrzewać wszelka świętość,
mądrość realizuje bowiem wszelkie stworzenie. Jemu więc posłuŜmy, jest bowiem
Bogiem, jak Ojciec i Słowo.
Antyfona 3:

Błogosławieni są lękający się Pana, chodzący drogą przykazań: spoŜyją
bowiem dające Ŝycie owoce.
Wokół stołu Twego rozweselmy się, widząc Twoje, Przywódco pasterzy,
dzieci, niosące gałęzie dobrych uczynków.
Chwała, i teraz. W Duchu Świętym wszelkie bogactwo chwały, od Niego łaska
i Ŝycie dla wszystkich stworzeń, z Ojcem jest bowiem wywyŜszany i ze Słowem.
Prokimenon, ton 3: Powiedzcie wśród narodów, Ŝe Pan zakrólował, umocnił bowiem świat, Ŝe
się nie zachwieje. Stichos: Zaśpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu cała ziemio. Wszystko, co
oddycha, Ewangelia zmartwychwstania, Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy. Psalm 50.
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Kanon ku czci zmartwychwstania. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

Ten, który ziemię osądził, aby przestępcy przynosiła jako owoc ciernie,
wieniec cierniowy przyjął z ręki przestępczej, oto Bóg nasz, który przyjął ciało i
klątwę rozwiązał, albowiem wysławił się.
ZwycięŜył i pokonał śmierć, który zmusił śmierć do ulęknięcia się, cierpiące
bowiem przyjął uduchowione ciało, oto Bóg nasz, który walcząc z prześladowcą
wszystkich podniósł, albowiem wysławił się.
Teotokion: Wszystkie ludy sławią Ciebie jako prawdziwą Bogurodzicę, która
zrodziła bez nasienia, Pan zstąpił bowiem do uświęconego łona Twego, oto Bóg
nasz stał się takim jak my, Bóg i człowiek z Ciebie narodził się.
Kanon ku czci krzyŜa i zmartwychwstania. Ton 3.
Hirmos: Nową pieśń śpiewajmy, ludzie, zrodzonemu z Dziewicy na nasze zbawienie, który w
jedno połączył ziemię z niebem, albowiem się wysławił.

Ród ludzki zniewolony przez prześladowcę, miłośnika grzechu, Chrystus
odkupił BoŜą krwią i przebóstwiony odnowił, albowiem wysławił się.
Jak śmiertelny śmierci zapragnął i, śycia skarbiec, Chrystus jej zakosztował i
jako z natury nieśmiertelny martwych oŜywił, albowiem wysławił się.
Kanon ku czci Najświętszej Bogurodzicy,
mający akrostych: Trzecią pieśń śpiewam Tobie, Bogurodzico.
Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania.

Dziewico, wszelka natura niebieskich mocy zgina kolano przed Wcielonym
w Ciebie, a ze zrodzonymi z ziemi takŜe godnie czyni to otchłań, albowiem
wysławił się.
O, jakieŜ pogodzono w Tobie rzeczy! Bóg jako bez zawiści dawca łask,
który dał nam Ducha BoŜego, z Ciebie, córo, przyjął ciało, albowiem wysławił się.
Katabasja: Otworzę usta moje.
Pieśń 3
Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

KrzyŜem Twoim zawstydzony został niegodny, uczyniwszy bowiem jamę,
którą wykopał, sam w nią wpadł, pokornych zaś róg Chrystus podniósł swoim
zmartwychwstaniem.
Przyjacielu człowieka, głoszenie poboŜności ludom jak woda pokryło morze,
powstałeś bowiem z grobu i objawiłeś światłość Trójcy.
Teotokion: Sławne rzeczy mówiono o Tobie, uduchowione miasto zawsze
królującego, przez Ciebie bowiem, Władczyni, Bóg przebywał ze zrodzonymi z
ziemi.
Inny kanon.
Hirmos: Skruszyłeś wraŜy łuk i starłeś tarcze mocą swoją, Władco Chryste, umocnienie
nasze, Święty jesteś, Panie.
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Święty krzyŜu, Ty jesteś oczyszczeniem wszelkiego brudu, gdyŜ Jezus Bóg
na Tobie rozpostarł ręce.
Wszyscy wierni, kłaniamy się Tobie, grobie, który przyjął Ŝycie, w Tobie
bowiem pogrzebany został i powstał Chrystus, zaprawdę Bóg nasz.
Inny kanon.
Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania.

Lasko z pokolenia Jessego, proroczo zakwitłaś, Dziewico, zajaśniał nam
Chrystus kwiat: Święty jesteś, Panie.
Aby BoŜego Ŝycia wspólnikami uczynić zrodzonych z ziemi, z Dziewicy
ciało nasze Ty, upokorzywszy się, przyjąłeś: Święty jesteś, Panie.
Pieśń 4
Hirmos: Dałeś nam, Panie, wielką miłość, Jednorodzonego bowiem Twego Syna za nas na
śmierć wydałeś. Przeto wołamy Tobie z dziękczynieniem: Chwała mocy Twojej, Panie!

Chryste, z miłosierdzia przyjąłeś cierpienia i rany, cierpiąc ból uderzeń po
policzkach i cierpliwie znosząc oplucia, przez które uczyniłeś mi zbawienie:
Chwała mocy Twojej, Panie!
Poprzez śmiertelne ciało, śycie, stałeś się uczestnikiem śmierci, ze względu
na nasze cierpienia i wzdychania Twych ubogich, a tego, który podtrzymywał
zniszczenie sławnie zniszczyłeś i wszystkich podniosłeś, albowiem wysławił się.
Teotokion: Wspomnij, Chryste, jak nabyłeś owczarnię Twoim cierpieniem,
przyjmij miłosierne modlitwy Twojej chwalebnej Matki i nawiedziwszy
uciśnionych zbaw owczarnię Twoją, Panie.
Inny kanon.
Hirmos: Przedziwna i niewypowiedziana jest tajemnica Twego zrodzenia, usłyszałem wieść
od Ciebie i uląkłem się, radując się wołam do Ciebie: Chwała mocy Twojej, Przyjacielu człowieka.

Przyjacielu człowieka, który stworzyłeś człowieka na swój obraz i umarłego
przez przestępstwo grzechu zbawiłeś ukrzyŜowany na Golgocie.
Martwi, których pochłonęła śmierć odpadli, rozbite zostało teŜ królestwo
zniszczenia otchłani, gdy zmartwychwstałeś z grobu, Panie.
Teotokion: Czysta Mario, złota kadzielnico, bez pomieszania jeden z Trójcy
wstąpił w Ciebie, Bóg Słowo wcielił się i świat napełniony został wonnością.
Inny kanon.
Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania.

Władco, który ustawiłeś góry miarą BoŜego rozumu, a oto odsieczony został
z Dziewicy kamień: Chwała mocy Twojej, Przyjacielu człowieka.
Uleczyłeś naszą chorą naturę, Władco, jak najszybciej uczyniwszy w
Dziewicy połączone lekarstwo, Twoje przeczyste Bóstwo i ciało, Słowo.
Cząstką moją jesteś, Panie, i dziedzictwem upragnionym, zjednoczywszy
mnie w Dziewicy z Twoją Hipostazą, ciałem będąc Hipostazą.
Pieśń 5
Hirmos: Do Ciebie, Stwórcy wszystkiego, dającego pokój przewyŜszający wszelkie
rozumienie, modlę się o poranku: Twoje nakazy są światłością, nimi prowadź mnie.

Zostałeś

wydany

z

zawiści

Ŝydów

niesprawiedliwemu

sędziemu,
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Wszechwidzący, i całą sprawiedliwie sądząc ziemię dawnego Adama wybawiłeś
od osądzenia.
Daj Twój pokój Kościołom Twoim, Chryste, niezwycięŜoną mocą krzyŜa
Twego, powstały z martwych, i zbaw dusze nasze.
Teotokion: Arka święta i przestronniejsza od niebios, gdyŜ przyjąwszy
nieogarnione przez wszystkie stworzenia Słowo BoŜe, jedyna okazałaś się zawsze
Dziewicą.
Inny kanon.
Hirmos: Na ziemi pojawił się Niewidzialny i z ludźmi zechciał Ŝyć Niedościgniony, do Ciebie
zwracając się z modlitwą poranną śpiewamy Tobie, Przyjacielu człowieka.

O Chryste mój, włócznią został przebity bok Twój ręką stworzonego
człowieka, a Ty ze zgubnej dla wszystkich klątwy nas wyzwoliłeś.
Równy Ojcu według natury, świętą świątynię swego przeczystego i
najczcigodniejszego ciała z martwych wskrzesił Chrystus, Zbawca nasz.
Inny kanon.
Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania.

Słowo BoŜe, Syn Twój, Dziewico, Stwórca pierwszego Adama, nie jest
stworzeniem, chociaŜ uczynił sobie z Ciebie ciało uduchowione.
Równy Ojcu Syn Twój, Dziewico, Słowo BoŜe, doskonała Hipostaza w
dwóch naturach, Jezus Chrystus, doskonały Bóg i człowiek.
Pieśń 6
Hirmos: Ogromna otchłań grzechów otoczyła mnie i słabnie mój duch, lecz Ty, Władco,
wyciągnij wszechwładną Twoją prawicę i, dobry Sterniku, zbaw mnie, jak Piotra.

Otchłań miłosierdzia i łaska otoczyła mnie poprzez łaskawe Twoje
zstąpienie. Wcieliłeś się bowiem, Władco, i będąc w postaci sługi przebóstwiłeś i
wraz z sobą współwysławiłeś.
Sam śmierci dawca zamarł, uśmierconego widząc oŜywionym. Są to obrazy
Twego zmartwychwstania, Chryste, i zwycięstwa Twej przeczystej męki.
Teotokion: Przeczysta, która jedyna Stwórcy i ludziom, co rozum przewyŜsza,
wybłagała u Syna Twego miłosiernego dla grzesznych sług Twoich i obrońcę, Jego
za nami błagaj.
Inny kanon.
Hirmos: Dom Jonasza w głębi otchłani był obrazem zmartwychwstania Twego, a on sam
wołał: Wyprowadź ze zniszczenia Ŝycie moje, Przyjacielu człowieka.

Przez rany Ty oszukałeś i zranionych przez otchłań męką krzyŜa wskrzesiłeś.
Przeto wołam do Ciebie: Wyprowadź ze zniszczenia Ŝycie moje, Przyjacielu
człowieka.
Przed Tobą, Chryste, z lękiem otwierają się bramy otchłani, wraŜe zaś
naczynia zostają rozchwytane. Przeto niewiasty spotkawszy Ciebie zamiast smutku
doznały radości.
Inny kanon.
Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania.

Jednym z nas staje się z niezniszczalnej Dziewicy Ten, który nierozłączny
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pozostał ze swoim obrazem, Obrazem był i stał się człowiekiem niezmienny
Bóstwem.
Wybaw mnie, Przeczysta, z otchłani grzechów i burzy poŜądań, jesteś
bowiem przystanią i otchłanią cudów dla tych, którzy z wiarą przybiegają do
Ciebie.
Kontakion, ton 3:
Prosomion: Dziewica dzisiaj.

Powstałeś dzisiaj z grobu, Szczodry, i nas wywiodłeś z bram śmierci. Dzisiaj
Adam weseli się i dzisiaj raduje się Ewa, a wraz z nimi prorocy i patriarchowie
razem nieustannie śpiewają BoŜej władzy mocy Twojej.
Ikos: Niechaj weselą się dzisiaj niebo i ziemia, wspólnie w mądrości niech
śpiewają Chrystusowi Bogu, bowiem więźniów wyprowadził z grobów. Raduje się
wspólnie całe stworzenie przynosząc godne pieśni Stwórcy wszystkiego i naszemu
Wybawicielowi, bowiem dzisiaj ludzi z otchłani wywiódł jako Dawca Ŝycia i na
niebiosa podniósł, zniszczył wrogie budowle i bramy otchłani kruszy Boską władzą
mocy swojej.
Pieśń 7
Hirmos: Jak dawno temu zesłałeś rosę trzem poboŜnym młodzieńcom, wrzuconym do
chaldejskiego pieca, tak oświeć światłem Bóstwa i nas, wołających: Błogosławiony jesteś, BoŜe ojców
naszych.

Rozdarła się piękna zasłona świątyni podczas ukrzyŜowania Stwórcy,
objawiając wiernym ukrytą w Piśmie prawdę, dla wołających: Błogosławiony
jesteś, BoŜe ojców naszych.
Z przebitego boku Twego, Chryste, kroplami BoŜej Ŝyciodajnej krwi
opatrznościowo kapiącej na ziemię będących z ziemi podniósł, wołających:
Błogosławiony jesteś, BoŜe ojców naszych.
Triadikon: Wysławmy Dobrego Ducha wraz z Ojcem i Synem Jednorodzonym,
jedyny w trzech początek wierni uczcijmy i jedno Bóstwo, wołając: Błogosławiony
jesteś, BoŜe ojców naszych.
Inny kanon.
Hirmos: Pełen pychy prześladowca był igraszką młodzieńców, bowiem jak proch zdeptawszy
siedmiokrotny płomień, śpiewali: Błogosławiony jesteś, BoŜe ojców naszych.

Słońce nie widziało na krzyŜu wiszącego zwykłego człowieka, ale
wcielonego Boga i omroczyło się. Jemu to śpiewajmy: Błogosławiony jesteś, BoŜe
ojców naszych.
Mocnego Bóstwem przyjęła straszliwa otchłań, Dawcę niezniszczalności, a
dusze sprawiedliwych wołały donośnie: Błogosławiony jesteś, Panie, BoŜe ojców
naszych.
Teotokion:
Przeczysta,
okazałaś
się
skarbnicą
najcenniejszego
błogosławieństwa dla czystym sercem Ciebie wyznających, Bogurodzico, bowiem
w Ciebie wcielił się Bóg ojców naszych.
Inny kanon.
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Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania.

Król chwały, podtrzymujący moce niebios, który z Ojcem zasiada, był
noszony na rękach Dziewicy: Błogosławiony jesteś, Panie, BoŜe ojców naszych.
Silna jest śmierć, ale zjednoczywszy ją ze sobą zniszczyłeś, będąc BoŜym
Hipostatycznym ciałem z Dziewicy: Błogosławiony jesteś, Panie, BoŜe ojców
naszych.
Bogurodzico, wszyscy poznaliśmy Ciebie jako Rodzicielkę Boga, bowiem
zrodziłaś jednego z Trójcy, który w Ciebie wcielił się: Błogosławiony jest,
Przeczysta, owoc łona Twego.
Pieśń 8
Hirmos: Stojący poboŜnie młodzieńcy, objęci przez poŜerający płomień, pozostali
nienaruszeni, śpiewając BoŜą pieśń: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie i wywyŜszajcie Go
na wszystkie wieki.

Rozdarła się zasłona świątyni, gdy krzyŜ Twój został postawiony na
Golgocie i stworzenie chyli się z bojaźnią, śpiewając: Błogosławcie Pana wszystkie
dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na wszystkie wieki.
Powstałeś, Chryste, z grobu i upadłego przez oszustwo przez drzewo
uleczyłeś BoŜą mocą, wołającego i mówiącego: Błogosławcie Pana wszystkie
dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na wieki.
Teotokion: Okazałaś się świątynią BoŜą, miejscem uduchowionym i arką.
Stwórcę bowiem z człowiekiem, Bogurodzico Przeczysta, pojednałaś i godnie
wszystkie dzieła śpiewają Tobie i wywyŜszają na wszystkie wieki.
Inny kanon.
Hirmos: Materialnego ognia płomień niematerialnym wiąŜąc ogniem Boga widzący
młodzieńcy śpiewali: Błogosławcie wszystkie dzieła Pańskie, Pana.

Słowo niecierpiętliwe, niecierpiące w Bóstwie, cierpi w ciele Bóg, któremu
teŜ śpiewajmy: Błogosławcie wszystkie dzieła Pańskie, Pana, śpiewajcie i
wywyŜszajcie Go na wieki.
Zasnąwszy jak śmiertelny, zmartwychwstałeś jako nieśmiertelny, Zbawco, i
wybawiasz od śmierci śpiewających: Błogosławcie wszystkie dzieła Pańskie, Pana,
śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na wieki.
Triadikon:
SłuŜymy
poboŜnie
Trójhipostatycznemu
Bóstwu,
niewypowiedzianie połączonemu, i śpiewamy: Błogosławcie wszystkie dzieła
Pańskie, Pana, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na wieki.
Inny kanon.
Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania.

Rozumne zastępy przewyŜszyłaś jako Matka, będąc blisko Boga:
Błogosławimy, błogosławiona Dziewico, Twoje zrodzenie i wywyŜszamy na
wszystkie wieki.
Najpiękniejszą dobroć natury pokazałaś, jaśniejące ciało Bóstwa:
Błogosławimy, błogosławiona Dziewico, Twoje zrodzenie i wywyŜszamy na
wszystkie wieki.
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TakŜe Pieśń Bogurodzicy: Uwielbia dusza moja, Pana ze stichosem: Czcigodniejszą od Cherubinów.
Pieśń 9
Hirmos: Niezwykły i BoŜy cud, przez zamknięte drzwi Dziewicy jawnie przechodzi Pan,
bezcielesny w czasie wejścia i nagi w czasie wyjścia, przyobleczony w ciało pozostawił zamknięte
drzwi. Przeto Dziewicę jako BoŜą Matkę niewypowiedzianie wywyŜszamy.

Strasznie jest widzieć Ciebie, Stwórcę, na drzewie podniesione Słowo BoŜe,
w ciele bowiem cierpiał Bóg za sługi i w grobie leŜał bez oddechu, zmarłych
wywiódłszy z otchłani, przeto Ciebie, Chryste, jako Wszechmocnego wielbimy.
Ze zniszczenia śmiertelnych praojców wybawiłeś, Chryste, połoŜony
zostałeś w grobie jako martwy i Ŝycie zakwitło, martwi powstali, prowadzisz
ludzką naturę do światłości i w BoŜą przyoblekasz niezniszczalność. Przeto
wielbimy Ciebie, zawsze Ŝywe źródło światłości.
Teotokion: Okazałaś się świątynią i ołtarzem BoŜym, w który wcielił się
NajwyŜszy i urodził się bez męŜczyzny, Najczystsza, ciała jednak Twego nie
otworzył bram. Przeto przez Twoje modlitwy, Czysta, szybko poddaj pod nasze
stopy pogańskie narody.
Inny kanon.
Hirmos: Czysta, zranieni słodką strzałą przeczystego zrodzenia Twego, dziwimy się Twemu
upragnionemu pięknu i w pieśniach anielskich godnie Ciebie jako Matkę BoŜą wielbimy.

Wytoczyłeś ludziom cześć z czci pozbawionej śmierci, zakosztowałeś jej w
ukrzyŜowaniu Twym, Zbawco, i mnie, śmiertelnej istocie, dałeś niezniszczalność,
Chryste, jako Przyjaciel człowieka.
Zbawiłeś mnie powstawszy z grobu, Chryste, podniosłeś i do Ojca
zaprowadziłeś, Rodzica Twego, i posadziłeś po prawicy, z łaskawości miłosierdzia
Twego, Panie.
Inny kanon.
Hirmos jak w kanonie ku czci zmartwychwstania.

PoboŜnym wiernym nie wystarczają juŜ odtąd wszelkie pochwały Twoje,
zawsze bowiem z upragnieniem przyjmując pragnienia BoŜe i duchowe jako Matkę
BoŜą Ciebie wielbimy.
Chryste, dałeś nam Orędowniczkę nie do powstydzenia, która Ciebie
zrodziła. Dla Jej miłosiernych modlitw dajesz nam Ducha, Dawcę łask, od Ojca
przez Ciebie pochodzącego.
Po katabasji mała ektenia. TakŜe: Święty Pan Bóg nasz i eksapostilarion.
Do psalmów pochwalnych dodajemy stichery zmartwychwstania, ton 3:
Stichos: Wypełnij na nich wyrok zapisany, chwała ta będzie dla wszystkich świętych Jego.

Przyjdźcie wszystkie ludy, poznajcie moc niezwykłej tajemnicy. Chrystus
bowiem, Zbawca nasz, będące na początku Słowo, dla nas został ukrzyŜowany,
dobrowolnie pogrzebany i powstał z martwych, aby wszystko zbawić. Jemu
pokłońmy się!
Stichos: Chwalcie Boga w świątyni Jego, chwalcie Go na firmamencie mocy Jego.

StraŜe opowiedziały wszystkie cuda Twoje, Panie, lecz pełne marności
zgromadzenie napełniło zapłatą ich prawice, chcąc ukryć Twoje
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zmartwychwstanie, które świat sławi: Zmiłuj się nad nami!
Stichos: Chwalcie Go dla mocy Jego, chwalcie Go dla wielkiego majestatu Jego.

Radością wszystko zostało napełnione przyjąwszy doświadczenie
zmartwychwstania. Maria bowiem Magdalena przyszła do grobu i znalazła anioła
w błyszczących szatach, siedzącego na kamieniu i mówiącego: Dlaczego szukacie
Ŝywego pośród umarłych? Nie ma Go tutaj, powstał jak i powiedział, uprzedzi was
w Galilei.
Stichos: Chwalcie Go dźwiękiem trąby, chwalcie Go na harfie i gęślach.

W światłości Twojej, Władco, ujrzymy światłość, Przyjacielu człowieka.
Powstałeś bowiem z martwych dając zbawienie rodzajowi ludzkiemu. Niech
wszystkie stworzenia sławią jedynego Bezgrzesznego: Zmiłuj się nad nami!
Stichos: Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie.
Inne stichery Anatoliosa:

Niewiasty mirrę niosące przynoszą Tobie, Panie, poranną pieśń ze łzami,
mając bowiem wonności przyszły do Twego grobu chcąc namaścić przeczyste
ciało Twoje. Anioł siedzący na kamieniu tak im powiedział: Dlaczego szukacie
Ŝywego pośród umarłych? ZwycięŜywszy śmierć zmartwychwstał jako Bóg, dając
wszystkim wielkie miłosierdzie.
Stichos: Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach gromkich.
Wszystko, co oddycha, niechaj chwali Pana.

Jaśniejący anioł na Twoim Ŝyciodajnym grobie powiedział niewiastom mirrę
niosącym: Uczyniwszy groby pustymi Zbawiciel zniewolił otchłań i
zmartwychwstał trzeciego dnia jako jedyny Bóg i Wszechmocny.
Stichos: Powstań, Panie BoŜe mój, niech wzniesie się ręka Twoja, nie zapominaj na zawsze o
ubogich Twoich.

Szukając Ciebie w grobie Maria Magdalena przyszła w jedną z sobót i nie
znalazłszy Ciebie, łkając i płacząc wołała: Biada mi, Zbawco mój! Skradziony
został Król wszystkich. Anioł zaś, Oblubieniec Ŝycia, z wnętrza grobu zawołał:
Dlaczego płaczesz, niewiasto? A ona mówi: Płaczę, bo zabrano Pana mego z grobu
i nie wiem, gdzie Go połoŜono. Obróciwszy się wstecz zobaczyła Ciebie i
zawołała: Pan mój i Bóg mój, chwała Tobie!
Stichos: Wysławiać będę Ciebie, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cuda Twoje.

śydzi zamknęli w grobie śycie, łotr zaś otworzył ludom raj słodyczy,
wołając i mówiąc: Ze mną i dla mnie ukrzyŜowany, współwiszący ze mną na
drzewie, zjawił mi się na tronie, siedząc z Ojcem. On jest Chrystusem, Bogiem
naszym, mającym wielkie miłosierdzie.
Chwała, stichera Ewangelii. I teraz, Teotokion: Błogosławiona jesteś, Bogurodzico Dziewico,
wielka doksologia.
Po wielkiej doksologii troparion:

Dzisiaj zbawienie światu, śpiewamy powstałemu z grobu Przywódcy Ŝycia
naszego. Zniszczył bowiem śmiercią śmierć, dał nam zwycięstwo i wielkie
miłosierdzie.
Ektenie i rozesłanie.
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W niedzielę na L i t u r g i i Błogosławieństwa. Ton 3:
Stichos: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Praojca Adama, który odrzucił Twoje przykazanie, Chryste, wypędziłeś z
raju, zaś łotra na krzyŜu gorąco wyznającego Ciebie umieściłeś w nim, wołającego:
Wspomnij mnie, Zbawco, w królestwie Twoim.
Stichos: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga ujrzą.

Nas, którzy zgrzeszyliśmy, skazałeś klątwą na śmierć, Dawco Ŝycia i Panie,
ciałem zaś Twoim bezgrzesznym ucierpiawszy, Władco, oŜywiłeś zmarłych,
wołających: Wspomnij i nas w królestwie Twoim.
Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani.

Powstałeś z martwych i nas ze sobą podniosłeś z Ŝądz Twoim
zmartwychwstaniem, Panie, całą moc śmierci zniszczyłeś, Zbawco, przeto z wiarą
wołamy do Ciebie: Wspomnij i nas w królestwie Twoim.
Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo
niebieskie.

Przez Twój pogrzeb na trzy dni zmarłych w Adamie jako Bóg oŜywiłeś,
wszystkich podniosłeś i niezniszczalność jako dobry wszystkim nam wytoczyłeś,
zawsze z wiarą wołającym: Wspomnij i nas w królestwie Twoim.
Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię.

Najpierw zjawiłeś się niewiastom z wonnościami po powstaniu z martwych,
Zbawco, wołając: „Radujcie się!” i polecając, aby przyjaciołom Twoim głosiły
Twoje powstanie, Chryste, przeto z wiarą wołamy do Ciebie: Wspomnij i nas w
królestwie Twoim.
Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach.

Na górze MojŜesz ręce rozpostarł przedstawiając krzyŜ i zwycięŜył Amaleka,
my zaś przyjąwszy z wiarą krzyŜ jako oręŜ mocny przeciwko biesom, wszyscy
wołamy: Wspomnij i nas w królestwie Twoim.
Chwała. Ojca i Syna, i Ducha Świętego opiewajmy wierni, jedynego Boga,
jedynego Pana, jako z wielkiego Słońca trójjaśniejąca Trójca i oświeca wszystkich
wołających: Wspomnij i nas w królestwie Twoim.
I teraz. Teotokion: Raduj się, bramo BoŜa, przez którą przeszedł wcielony
Stworzyciel, zachowawszy Ciebie zapieczętowaną. Raduj się, lekki obłoku,
noszący BoŜy deszcz, Chrystusa. Raduj się, drabino i tronie niebieski. Raduj się,
góro BoŜa czcigodna, otoczona obłokiem i niesieczona.
Prokimenon, ton 3: Śpiewajcie Bogu naszemu, śpiewajcie, śpiewajcie Królowi naszemu,
śpiewajcie. Stichos: Wszystkie ludy, zaklaszczcie w dłonie, zakrzyknijcie Bogu głosem radosnym.
Alleluja: W Tobie, Panie, mam nadzieję, niech nie zawstydzę się na wieki. Stichos: Bądź dla
mnie Bogiem obrońcą i domem ucieczki, aby zbawić mnie.





















W NIEDZIELĘ WIECZOREM,
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy stichery rozrzewniające. Ton 3:
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Prosomion: Wielka jest męczenników Twoich.
Stichos: Jeśli będziesz pamiętał o nieprawościach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? Ale u Ciebie
jest oczyszczenie.

Bardzo grzeszący i zasmucający Ciebie, Władcę dobrego i miłosiernego z
natury, nawracam się, przyjmij mnie jak syna marnotrawnego i uczyń mnie jednym
z Twoich najemników, niebieski Ojcze.
Stichos: Dla imienia Twego cierpiałem, Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, dusza
moja ma nadzieję w Panu.

W lenistwie przeszedłem przez Ŝycie i zbliŜam się juŜ do jego końca,
nieszczęsny, nie myślę o czekającym mnie Sądzie i odpadnięciu od Boga, lecz
nawróciwszy mnie, Zbawco, wyrwij z nich wszystkich.
Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w Panu.

Wybaw, Panie, moją pokorną duszę z gehenny i zgrzytania zębów oraz z
wszelkiego innego dręczenia wiecznego, Najłaskawszy, abym z wiarą opiewał
Ciebie, miłosiernego Boga i Przyjaciela człowieka.
TakŜe z Menei stichery świętemu. Chwała, świętemu. I teraz, teotokion. Jeśli nie ma Menei, inne
stichery świętym bezcielesnym aniołom, ton ten sam:
Stichos: Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam wybawi
Izraela ze wszystkich nieprawości jego.

Chóry bezcielesnych stworzyłeś, Panie, okazując wszystkim bogactwo
Twego miłosierdzia i przeprowadziłeś z niebytu do istnienia, sławiących teraz
niemilknącymi głosami w sposób przewyŜszający rozum Twoją chwałę.
Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie.

Wielka jest moc Twoich aniołów, Chryste, będąc bowiem bezcielesnymi
opiekują się światem i zachowują moc Kościoła otrzymaną od Ciebie, Władco, i
modlą się do Ciebie za świat.
Stichos: Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska trwa na
wieki.

Widząc Twoją naturalną dobroć trójsłoneczną, moce Tobie słuŜące i
okazujące się być drugimi światłami będącymi w świecie, wspólnie jaśniejąc
podają nam BoŜe Światłości.
Chwała, i teraz. Teotokion: Przeczysta, która rządzisz wszystkimi stworzeniami,
mój rozum ogarnięty przez okropne Ŝądze wyzwól Twoim gorącym
orędownictwem i miłością macierzyńską oraz oddaj mnie Synowi i Bogu
Twojemu.
TakŜe: Pogodna Światłości. Prokimenon dnia. I: Pozwól, Panie, w wieczór ten.
Na stichownie stichery rozrzewniające. Ton 3:

Wieczorną pieśń przynosimy Tobie, Chryste, z dymem kadzidlanym i
pieśniami duchowymi, zmiłuj się i zbaw dusze nasze.
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.

Zbaw mnie, Panie BoŜe mój, Ty bowiem jesteś zbawieniem wszystkich,
trwoŜy mnie bowiem burza Ŝądz i brzemię nieprawości moich pogrąŜa mnie. Podaj
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mi pomocną dłoń i zaprowadź ku Światłości rozrzewnienia, jako jedyny miłosierny
i Przyjaciel człowieka.
Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków.

Wielka jest moc Twego krzyŜa, Panie, postawiony bowiem na jednym
miejscu działa na cały świat i rybaków okazał apostołami, z pogan męczenników,
aby modlili się na nasze dusze.
Chwała, i teraz. Teotokion: Władczyni, orędowniczko wszystkich modlących się
do Ciebie, przez Ciebie mamy odwagę i Tobą chlubimy się, w Tobie jest cała nasza
nadzieja, módl się do zrodzonego z Ciebie za niepotrzebne Twoje sługi.
TakŜe: Teraz pozwalasz odejść. Trisagion. Po: Ojcze nasz, troparion i rozesłanie.





















W NIEDZIELĘ NA POWIECZERZU,
Kanon modlitewny do Najświętszej Bogurodzicy. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

Przesławna jedyna najświętsza Dziewico Mario, sławniejsza od Cherubinów
córo Dawidowa i piękno Jakuba, Matko Boga naszego, wspaniale rozeszła się
Twoja chwała i my wszyscy z wiarą Ciebie sławimy.
Ten, który słowem niebo rozpiął jak namiot, noszony był Twoimi rękoma
jako człowiek, módl się przeto niezmiennie do Niego, Czysta, aby wybawił mnie z
Ŝądz mojej duszy i z wielkiego smutku.
Chwała. Ty, która przed wszystkimi wiekami zostałaś wybrana, Dziewico,
przeczysta purpuro Króla Chwały, w którą przybrał się On w czasach ostatecznych,
dawno temu pokrył skórzane szaty Praojca Adama, teraz zaś mnie pokryj.
I teraz. Tego, który za grzech skazał rodzaj ludzki na zniszczalność, zrodziłaś
Czysta Dziewico, który wysuszył nieznośny ogień, przeto potoki Ŝądz mojej duszy
wysusz Twoimi modlitwami.
Pieśń 3
Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

Ten, który jest ognistym panowaniem, Władca i Pan, nazwany został Twoim
Synem, przeto wybaw mnie Twoimi modlitwami, Władczyni, z niewoli Ŝądz.
Wybaw mnie szybko, Twego sługę, z burzy Ŝądz cielesnych, Przeczysta,
która zrodziłaś ciszę zbawienia i źródło niecierpiętliwości.
Chwała. Byłaś jaśniejącym świecznikiem niezachodzącej Światłości,
Przeczysta, i oświeciłaś świat, przeto Twoimi zorzami rozpędź obłok moje duszy.
I teraz. Mnie, będącego martwym duszą z powodu mnóstwa złych Ŝądz, oŜyw
Władczyni, która niewypowiedzianie zrodziłaś Dawcę Ŝycia, Chrystusa.
Pieśń 4
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Hirmos: Dałeś nam, Panie, wielką miłość, Jednorodzonego bowiem Twego Syna za nas na
śmierć wydałeś. Przeto wołamy Tobie z dziękczynieniem: Chwała mocy Twojej, Panie!

Przyszła na mnie walka cielesnych pragnień i zniewala moją duszę, ale Ty,
która zrodziłaś przewyŜszającego wszelki rozum, daj mi Twój pokój, Władczyni.
Duchową mirrę z łona wytoczyłaś światu, przeto wyzwól moją duszę ze
skalania Ŝądz i daj mi Twoimi modlitwami, Przeczysta, mirrę bez Ŝądz.
Chwała. Znając Ciebie jako złote naczynie, które nosiło mannę Ŝycia,
Chrystusa Boga i człowieka, modlę się, abyś nakarmiła moją duszę cierpiącą głód i
napoiła potokiem Ducha.
I teraz. Ewa dawno temu niepowstrzymanie wprowadziła śmierć, Ty zaś
czystym dziewictwem wprowadziłaś prawdziwe Ŝycie, przeto Twoimi modlitwami
wybaw mnie ze śmierci grzechu.
Pieśń 5
Hirmos: Na ziemi pojawił się Niewidzialny i z ludźmi zechciał Ŝyć Niedościgniony, do Ciebie
zwracając się z modlitwą poranną śpiewamy Tobie, Przyjacielu człowieka.

Zbawieniem stał się dla nas Twój Syn, Dziewico, wszystkich wybawiając ze
zniszczenia, przeto wybaw mnie z mędrkowania ciała i ataku Ŝądz.
Ogniem Twoich modlitw, Bogurodzico, spal wszystkie ciernie zamysłów
Ŝądz, jak kleszczami i węglem oczyściłaś człowieka.
Chwała. Ty jesteś BoŜą owieczką za nas ofiarowanego z przyjaźni do
człowieka BoŜego Baranka, którego BoŜą krwią oczyść moje serce.
I teraz. Najpierw zdobyłem piękną szatę cnót, którą zdjąłem z mego lenistwa,
Ty zaś Dziewico przyoblecz mnie teraz w świetlistą szatę Twoimi modlitwami.
Pieśń 6
Hirmos: Ogromna otchłań grzechów otoczyła mnie i słabnie mój duch, lecz Ty, Władco,
wyciągnij wszechwładną Twoją prawicę i, dobry Sterniku, zbaw mnie, jak Piotra.

Zachwiała się świątynia mojej duszy pod atakami chytrości okrutnego zła,
ale Ty, która zrodziłaś Chrystusa umacniającego ziemię na wodach, umocnij mnie
Twoimi modlitwami.
Rozwiązałaś winę ludzi rodząc bezcenny bisior, przeto szybko rozwiąŜ,
Przeczysta, więzy moich grzechów, Ŝądz i boleści.
Chwała. Zrodzony z Twego łona najłaskawszy Bóg dał Ciebie wiernym jako
ucieczkę i BoŜą opiekę, przeto i mną pokieruj Twoimi dłońmi i zachowaj,
Przeczysta.
I teraz. Falami Ŝycia często jestem zatapiany, nieszczęsny, i atakowany
zakusami wroga, teraz wołam do Ciebie: Bogurodzico, pomóŜ mi.
TakŜe: Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz.
Katyzma poetycka, ton 3:
Prosomion: Byłaś BoŜym.

Byłaś BoŜym namiotem Słowa, jedyna przeczysta Dziewico Matko,
wspaniałością przewyŜszająca aniołów, przeto mnie, bardziej od innych skalanego
grzechami cielesnymi, oczyść wodami Twych BoŜych modlitw, dając wielkie
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miłosierdzie, Czysta.
Pieśń 7
Hirmos: Jak dawno temu zesłałeś rosę trzem poboŜnym młodzieńcom, wrzuconym do
chaldejskiego pieca, tak oświeć światłem Bóstwa i nas, wołających: Błogosławiony jesteś, BoŜe ojców
naszych.

Zgromadzenia złych biesów otoczyły mnie i tłumy Ŝądz cielesnych, ale jako
mocna w bitwach zrodziłaś Chrystusa, wybaw mnie ze smutków i okropnych
napaści.
Jedyny niedostępny naturą dla cherubinów i budzący lęk anielskich zastępów
wcielił się w Ciebie, Czysta, i nas odnowił, przez którego okaŜ mnie, Władczyni,
strasznym dla niewidzialnych wrogów.
Chwała. Ty byłaś, Dziewico, duchowym rajem, który wydał drzewo Ŝycia,
przez który wybawiliśmy się ze śmiertelnego owocu, który spoŜył Adam, przeto i
mnie teraz daj słodycz i wybaw z zakosztowania Ŝądz.
I teraz. Wybaw mnie ze skalania Ŝądz cielesnych i pokus biesowskich, która
zrodziłaś ludziom Wybawiciela jako mieszkanie NajwyŜszego i uświęcona
świątynia BoŜa naszych ojców.
Pieśń 8
Hirmos: Stojący poboŜnie młodzieńcy, objęci przez poŜerający płomień, pozostali
nienaruszeni, śpiewając BoŜą pieśń: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie i wywyŜszajcie Go
na wszystkie wieki.

Obłoku Światłości, który stworzyłeś w świecie wielkie światła dzienne i
nocne, rozpędź Twoimi zorzami wszelkie omroczenie wszystkich moich Ŝądz i
grzechów, i okaŜ mnie synem Światłości, Bogurodzico.
Z niebios deszcz zstąpił do Twego łona, niech oświeci i zrosi moją duszę
oraz serce, niechaj wygasi płomień Ŝądz i smutków, abym gorąco Ciebie sławił na
wszystkie wieki.
Chwała. Ty, Czysta, zrodziłaś niewypowiedzianą Mądrość BoŜą, która
powołała z niebytu wszelką naturę niebieską i ziemską, daj mi Jej mądrość i rozum,
abym jawnie wyśpiewał Twoje BoŜe zrodzenie.
I teraz. Wołam i modlę się, Władczyni, abyś Twoimi modlitwami zrosiła moją
duszę i ciało oraz szybko wybawiła mnie z cierpień grzechu i Ŝądz, Ty bowiem
jesteś uleczeniem wszystkich ludzi.
Pieśń 9
Hirmos: Na synajskiej górze MojŜesz ujrzał Ciebie w krzewie, bez spalania ogień Bóstwa
poczynającą w łonie ogień Bóstwa, Daniel zaś widział Ciebie jako górę niesieczoną, a Izajasz
nazywał zakwitłą laskę z korzenia Dawidowego.

Okazałaś się dla Chrystusa BoŜą tkaniną, z której szatę ciała samemu Bogu
przygotował Duch, przyoblecz mnie przeto w szatę cnoty, Czysta, Twoimi
modlitwami.
Duchowa winnico, która zrodziłaś nam BoŜe grono, z którego napajamy się
wodą niezniszczalności, wytocz mojej duszy rozrzewnienie i wino oczyszczenia,
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Twoimi modlitwami.
Chwała. Czysty i święty pałacu, w którym Bóg przyjął naturę ludzką, modlę
się do Ciebie: Połącz mnie z Twoim Synem i przyswój mi BoŜe Ŝycie, Twoimi
modlitwami.
I teraz. Rodząc źródło niezniszczalności, Chrystusa, przemieniłaś pastwisko
zniszczalności natury ludzkiej, Dziewico, umartw we mnie spalające i burzliwe
dąŜenia Ŝądz, Twoimi modlitwami.
TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i pokłon. Trisagion i po: Ojcze nasz, tropariony, dalszy ciąg i rozesłanie.





















W PONIEDZIAŁEK RANO,
po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie rozrzewniające, ton 3:

śyjąc na ziemi, duszo moja, pokajaj się, bowiem proch nie śpiewa w grobie,
ani nie wybawia się z grzechów, zawołaj do Chrystusa Boga: Znawco serc,
zgrzeszyłem Tobie, zanim mnie osądzisz, oszczędź mnie, BoŜe, i zmiłuj się nade
mną.
Stichos: Panie, w zapalczywości Twojej nie oskarŜaj mnie, ani w gniewie Twoim nie karz
mnie.

Dokąd, duszo moja, trwać będziesz w grzechach? Dokąd będziesz odkładać
pokutę? RozwaŜ w swych myślach nadchodzący Sąd i zawołaj do Chrystusa Boga:
Znawco serc, zgrzeszyłem, bezgrzeszny Panie, zmiłuj się nad nami.
Chwała, i teraz. Teotokion: Pięknem Twego dziewictwa i Twoją jaśniejącą
czystością zadziwił się Gabriel, wołając do Ciebie, Bogurodzico: JakąŜ godną
pochwałę przyniosę Tobie? JakŜe Ciebie nazwę? Wątpię i waham się, przeto jak mi
nakazano wołam do Ciebie: Raduj się, Łaski Pełna.
Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 3:

Na Sądzie Ostatecznym bez oskarŜycieli oskarŜają, bez świadków osądzają,
księgi bowiem sumienia zostają otworzone i ukryte sprawy zostają odkryte, zanim
więc na owym powszechnym widowisku mają być badane moje czyny, oczyść
mnie, BoŜe, i zbaw mnie.
Stichos: Panie, w zapalczywości Twojej nie oskarŜaj mnie, ani w gniewie Twoim nie karz
mnie.

Ty znasz głębię moich grzechów, Panie, podaj mi pomocną dłoń jak
Piotrowi, i zbaw mnie.
Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela.
Męczennikom: Wasze męŜne cierpienia zwycięŜyły

podstępy wroga sprawcy
zła, chwalebni cierpiętnicy, przeto staliście się godni wiecznej szczęśliwości, będąc
świadkami prawdy módlcie się do Pana, aby zbawił owczarnię miłujących
Chrystusa.
Chwała, i teraz. Teotokion: Raduj się, Mario Dziewico Matko, góro święta, raju z
Edenu, z Ciebie bez nasienia narodził się Chrystus Bóg Słowo, przez którego
światu zajaśniało Ŝycie.
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Po trzeciej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie, ton 3:
Prosomion: Pięknem Twego dziewictwa.

Gdy staniemy na Twoim nieuniknionym i BoŜym Sądzie, i moce niebios z
drŜeniem staną przed Tobą, jakŜe wtedy zjawię się przed Tobą, o Sędzio
najsprawiedliwszy? Mamy czyny godne osądzenia i ognia, ale dla modlitw Twoich
aniołów oszczędź mnie wtedy i zbaw mnie.
Niebieskie i ziemskie istoty słowem stworzyłeś jako wszechmocny, anielskie
zastępy z drŜeniem nieustannie stoją chwałę zanosząc Tobie, Władco, wszystkie
krańce ziemi oświecając Twoją Światłością, z nimi i my Tobie śpiewamy: Zbaw
nas z Twojej łaskawości.
Chwała, i teraz. Teotokion: Jako nieuprawiana łoza, Dziewico, wydałaś
najpiękniejsze grono, toczące nam wino zbawienia, weselące dusze wszystkich i
ciała, przeto jako przyczynę dobra zawsze Ciebie błogosławiąc, z aniołami
śpiewamy Tobie: Raduj się, Łaski Pełna.
Kanon rozrzewniający do Pana naszego Jezusa Chrystusa i świętych Jego męczenników.
Poemat kyr Józefa. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Rydwany faraona pokryłeś głębią, Panie, morze rozdzieliwszy i zbawiłeś śpiewający
Tobie pieśni lud izraelski.

Wybaw mnie z ciemności grzechów, które popełniłem bezrozumnie, daj mi
łzy rozrzewnienia, jak niegdyś nierządnicy.
Mnie, który stałem się pustynią zbójców przez niewłaściwe czyny, przez
cnoty okaŜ Twoją świątynią, Przyjacielu człowieka, który dobrowolnie urodziłeś
się w pustyni.
Męczennikom: Karmieni przez Ducha BoŜego przebyliście burzę, natchnieni
przez Boga męczennicy, i osiągnęliście BoŜą przystań.
Męczennikom: Zostaliście oświeceni łaską Ducha, męczennicy, i radując się,
chwalebni, uniknęliście głębokiej ciemności bałwochwalstwa.
Teotokion: Najświętsza i najczystsza, pomocy grzeszników, poprawo
upadających, daj mi pokutę i rozrzewnienie, który wielce zgrzeszyłem.
Inny kanon ku czci świętych bezcielesnych aniołów,
mający akrostych: Czynię trzecią pieśń bezcielesnym. Teofana. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Nową pieśń śpiewajmy, ludzie, zrodzonemu z Dziewicy na nasze zbawienie, który w
jedno połączył ziemię z niebem, albowiem się wysławił.

Jesteś niemającą początku Światłością i dawcą wszelkiej Światłości, Chryste
BoŜe, oświeć moje myśli przez orędownictwo Twoich mocy.
Radują się wspaniale aniołowie z obfitego uczestniczenia w Twoich
pięknych jaśnieniach, tajemniczo nimi oświecane zastępy anielskie.
Jako dobry twórca Ŝycia, łaskawy Duch pochodzący od Ojca, umocnił moce
niebios przez BoŜe łaski.
Teotokion: Wodzu zastępów, bezcielesnych chórów, BoŜy Gabrielu, i teraz
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najbogatszy głos radości zawołaj do otoczonej radością: Raduj się, Nieskalana.
Pieśń 3
Hirmos: Umocnij mnie, Panie, jedyny wielce miłosierny, i wyciągnij do mnie dłoń, jak
Piotrowi, i zbaw mnie.

Jak zbawiłeś tonącego Piotra, Przyjacielu człowieka, tak i mnie wyprowadź z
głębi grzechów.
Oszust uśmiercił mnie zabiwszy Ŝądzami, Ty zaś, Dawco Ŝycia, oŜyw we
mnie obrazy pokuty.
Męczennikom: Męczennicy niesprawiedliwie paleni ogniem materialnym,
niematerialnie rozpalili się pragnieniem Niematerialnemu.
Męczennikom: Męczennicy rozrywani, rozerwali i złowili gubiciela oszusta, i
stali się godni koron.
Teotokion: Mario, Pani i Władczyni, wyzwól mnie Twoimi modlitwami,
ogarniętego przez liczne Ŝądze, zgubne dla duszy.
Inny kanon.
Hirmos: Skruszyłeś wraŜy łuk i starłeś tarcze mocą swoją, Władco Chryste, umocnienie
nasze, Święty jesteś, Panie.

Okazałeś płynące strumienie i rzeki łaski, Łaskawy, chóry anielskie
jaśniejące zorzą Twojej ukrytej tajemnicy.
Aby jawnie pokazać skarbnice Twego bogactwa i mocy, Władco Chryste, do
uczestniczenia w Twojej chwale dopuściłeś moce duchowe.
Świetliści aniołowie z drŜeniem stoją przed Tobą jako słudzy, zawsze
opiewając Twoją moc, Chryste niewysłowiony w mocy.
Teotokion: Całego niezmiennego człowieka przyjął z Ciebie Władca, będąc
wszystkim, BoŜa Matko, i okazał Ciebie źródłem łaski.
Pieśń 4
Hirmos: Czy w rzekach zagniewasz się, Panie? Czy w rzekach zapalczywość Twoja lub w
morzu dąŜenie Twoje?

RozwiąŜ więzy moich Ŝądz, Panie, związanego pokusą, i okaŜ mnie
uczestnikiem Twoich dóbr.
Zapal mi świetliste obrazy pokuty, będąc Słońcem, Chryste, rozpędzając
głęboką noc moich złości.
Męczennikom: Okazaliście się, mądrzy cierpiętnicy, jak węgle spalające
bezboŜnictwo i oświecające będących w ciemności.
Męczennikom: Upodobniliście się do śmierci Chrystusa, męczennicy, mając
zadawane rozliczne cierpienia, przeto odziedziczyliście Ŝycie wieczne.
Teotokion: Daj mi prawdziwą pokutę, Czysta, wyniszcz burzę moich Ŝądz,
orędowniczko grzeszących.
Inny kanon.
Hirmos: Przedziwna i niewypowiedziana jest tajemnica Twego zrodzenia, usłyszałem wieść
od Ciebie i uląkłem się, radując się wołam do Ciebie: Chwała mocy Twojej, Przyjacielu człowieka.

Obłoki przyjmujące trójsłoneczne zorze Światłości, z woli BoŜej jesteście
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upiększeniem Trójcy, karmieni mocą Ducha.
Jesteście posyłani w świat dla chcących wierzyć w Ciebie, aniołowie, jako
stróŜe zbawienia poboŜnych, zachowując Twoje sługi, Zbawco.
Aniołowie tajemniczo oświecają się przez tajemne przybliŜenie się i Twoje
oświecenie, BoŜe, wołając: Chwała mocy Twojej, Przyjacielu człowieka.
Teotokion: Jako sługa błagający przychodzę teraz pod Twoją opiekę,
Nieskalana, wybaw mnie z zamętu Ŝądz, Bogurodzico, która bez cierpień zrodziła
sprawcę naszego zbawienia.
Pieśń 5
Hirmos: Twoją niezachodzącą Światłością, Chryste, oświeć moją pokorną duszę i skieruj ku
Twojej bojaźni, albowiem światłością są Twoje przykazania.

Nie postaw mnie na Twoim Sądzie jako pozbawionego dobrych czynów,
Przyjacielu człowieka, ale przez pokutę przyoblecz mnie w szatę BoŜych czynów.
Zraniony jestem oręŜem Ŝądz i wpadłem w jamę rozpaczy, nie pogardzaj
mną, Władco, lecz ulecz mnie przez nawrócenie.
Męczennikom: Okrutnie obdzierani ze skóry i zabijani mieczem, cierpiętnicy,
dręczeni ranami, nie zgięliście kolan przed bałwanami.
Męczennikom: Zawsze upiększacie świat waszymi cierpieniami, święci
męczennicy, albowiem znaleźliście nadprzyrodzone przebywanie z aniołami.
Teotokion: Ty, która jedyna na ziemi słowem zrodziłaś w ciele Słowo i
pozostałaś Dziewicą, wybaw mnie z bezsensownych czynów, abym czystymi
słowami śpiewał Tobie.
Inny kanon.
Hirmos: Na ziemi pojawił się Niewidzialny i z ludźmi zechciał Ŝyć Niedościgniony, do Ciebie
zwracając się z modlitwą poranną śpiewamy Tobie, Przyjacielu człowieka.

Z Ojcem Syna i Ducha trójjaśniejącą Światłością jesteście oświecani, przeto
Jednemu Bogu zaśpiewajmy, wierni, z zastępami aniołów.
Świece obracające się niezachodzącą Światłością Boga nadboskiego,
wyraźnie bogacicie się, zastępy anielskie.
Serafini uczą czcić jedyną zasadę bez początku, wyraźnie śpiewając hymn
trójświęty, aniołowie oświecani duchem Bóstwa.
Teotokion: Zrodzenie bez nasienia zwiastował Tobie, Dziewico, archanioł
Gabriel, który zstąpił z nieba, Bogurodzico najczystsza.
Pieśń 6
Hirmos: Tymi, którzy doszli do końca Ŝycia, Przyjacielu człowieka, i burzami pokus są
kierowani ku zgubie, nie pogardzaj śpiewającymi: Zbaw, Zbawco, jak proroka wybawiłeś ze
zwierza.

WywyŜszyłem się myślą jak dawny faryzeusz grzechami i strasznie upadłem,
a widząc mnie oszust weseli się, Chryste, którego upokorzyłeś krzyŜem, ulituj się
teraz nade mną, korzącym się.
Polubiłem w Ŝyciu grzechy jak nikt inny, Władco, wyczerpałem Twoją
wielką cierpliwość i dalej jestem nieczuły, lecz nawróć mnie Twoją łaskawością.
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Gwałtowną samowolą przestępcy prawa osądzają mądrych w
Bogu, wydają ogniowi, spaleniu i przebiciu, okazujących się bardziej jaśniejącymi
od złota i dziedzicami z Chrystusem.
Męczennikom: Sąd pełen walk i wielkich wysiłków, przecierpieliście razy
ponad miarę natury, zwycięŜyliście księcia ciemności i od Boga przyjęliście
korony, cierpiętnicy.
Teotokion: Opiewamy Arkę Przymierza, zaiste święty tron, oczyszczenie
nasze, uduchowiony Kościół BoŜy, szczerozłoty świecznik, prawdziwą Matkę
Stwórcy.
Męczennikom:

Inny kanon.
Hirmos: Jonasza zamieszkanie było naturalnym obrazem bezdennej otchłani, z której wołał:
Wyprowadź ze zniszczenia Ŝycie moje, Przyjacielu człowieka.

Archaniołowie i aniołowie donośnie opiewają pierwsze i wszystko
dokonujące jaśnienie Boga, niemilknącymi głosami wołając z księstwami,
władzami i mocami do Pana (dwa razy).
Ty, który świat duchowy harmonijnym zastępem po zastępie upiększyłeś
niewidzialnie, pozwól do niego upodobnić się czcigodnemu Kościołowi w
poboŜności.
Teotokion: Słowo, które wcieliło się w Ciebie, okazało Ciebie zawsze
płynącym źródłem, przeto ulecz rany mojej duszy, Bogurodzico Dziewico.
Pieśń 7
Hirmos: Troje dzieci w piecu przedstawiało Trójcę, zdeptało ogniste płomienie i śpiewając
wołało: Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe ojców naszych.

Czas mój kończy się, o duszo, przy drzwiach odejście, okaŜ przeto owoce
pokuty, zanim drzwi zostaną zamknięte zawołaj do Chrystusa: Panie, zbaw mnie.
Odnówmy serca pługiem prawdziwego poznania, siejąc pszenicę pokuty,
abyśmy zebrali kłos prawdy w Chrystusie, Rolniku dusz naszych.
Męczennikom: Światła poboŜności, zwalczający niegodziwość, wzbogacający
ubogich, męczennicy Pańscy, wzbogaćcie moją nieszczęsną duszę, pozbawioną
cnót.
Męczennikom: Ty, który wybawiłeś celnika wzdychającego z głębi duszy,
przyjmij moje małe westchnienie i zbaw mnie ze względu na cierpiętników
wysławiających Ciebie, Chryste, swoimi członkami.
Teotokion: Źródło toczące wodę odpuszczenia, wysusz nurt moich grzechów,
dając mi obłok łez, abym zawsze śpiewał Tobie jako Bogurodzicy.
Inny kanon.
Hirmos: Pełen pychy prześladowca był igraszką młodzieńców, bowiem jak proch zdeptawszy
siedmiokrotny płomień, śpiewali: Błogosławiony jesteś, BoŜe ojców naszych.

Stałym rozumem i męŜnym okiem widząc pierwotną Światłość przez kontakt
z Nią stajecie się wtórnymi światłami, aniołowie, wołając: Błogosławiony jesteś,
BoŜe ojców naszych (dwa razy).
Niezachwianym pragnieniem, niezmierzoną miłością i pięknem Stwórcy
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byliście prowadzeni będąc stworzonymi jako drugie światła, aniołowie, wołając:
Błogosławiony jesteś, BoŜe ojców naszych.
Teotokion: Zrodziłaś, Bogurodzico, wcielone Słowo niemające początku, które
z Ojca bez matki przedwiecznie jest zrodzone, błogosławiony owoc Twego łona,
Władczyni.
Pieśń 8
Hirmos: W płomień do dzieci hebrajskich zstąpił BoŜą mocą i okazał się Panem, kapłani
błogosławcie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki.

Byłaś świątynią BoŜą, ale wyśmiewałaś ojcowskie wypowiedzi, cóŜ więc
uczynisz, duszo moja, zniewolona przez Ŝądze i bezsensownie śmiejąca się, która
nie wstydzisz się niebiańskiego Ojca?
Szaleńczo zazdrościł Kain i stał się bratobójcą, a ty stałaś się jemu podobną i
nie patrz na innego, ale na samą siebie, duszo moja, w rozkoszach i słodyczach
Ŝycia.
Męczennikom: Wybrany bisior Pana, czcigodne naczynia jaśniejące świecą
zorzą BoŜej łaski, Chrystusowi cierpiętnicy, zgromadźmy się z wiarą i godnie ich
uczcijmy.
Męczennikom: Ty, Słowo, które krew cierpiętników przyjęło bardziej niŜ dym
kadzidlany, dla ich modlitw zbaw tych, którzy z pokutą przypadają do Ciebie, jako
jedyny miłosierny.
Teotokion: Zbytkiem marnotrawnego Ŝycia przybliŜyłem się teraz do otchłani,
a Ty mając przeogromne miłosierdzie, Dziewico, albowiem w niewypowiedziany
sposób zrodziłaś łaskawego Boga, ulitowawszy się zbaw mnie.
Inny kanon.
Hirmos: Materialnego ognia płomień niematerialnym wiąŜąc ogniem Boga widzący
młodzieńcy śpiewali: Błogosławcie wszystkie dzieła Pańskie, Pana.

Jako Stwórca wszystkich anioły zamyśliłeś i stanęły z bojaźnią, wołając:
Wszystkie dzieła Pańskie błogosławcie Pana i wywyŜszajcie Go na wieki.
Przez wspólnotę z BoŜym ogniem staliście się jak płomienie, niebieskie
rozumy, wołając: Wszystkie dzieła Pańskie błogosławcie Pana i wywyŜszajcie Go
na wieki.
Niematerialne i duchowe anioły najpierw stworzyłeś przed wszystkim, co
widzialne, nieustannie do Ciebie wołających: Wszystkie dzieła Pańskie
błogosławcie Pana i wywyŜszajcie Go na wieki.
Teotokion: Słowo Ojca wcielone w sposób przewyŜszający słowo zrodziłaś,
Bogurodzico Dziewico, któremu śpiewają wszystkie dzieła jako Panu i wywyŜszają
Go na wieki.
Śpiewamy takŜe pieśń Bogurodzicy: Uwielbiaj duszo moja, Pana.
Pieśń 9
Hirmos: Na synajskiej górze MojŜesz ujrzał Ciebie w krzewie, bez spalania ogień Bóstwa
poczynającą w łonie ogień Bóstwa, Daniel zaś widział Ciebie jako górę niesieczoną, a Izajasz
nazywał zakwitłą laskę z korzenia Dawidowego.
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Jakub przyjął niegdyś błogosławieństwo pierworództwa ze względu na
wstrzemięźliwość, Ezaw zaś oddał je, nie powstrzymał Ŝądzy brzucha. JakŜe zła
jest niewstrzemięźliwość i jakŜe wielka wstrzemięźliwość, unikaj
niewstrzemięźliwości, o duszo, i umiłuj dobrą wstrzemięźliwość.
JakŜe wiele przecierpiał nieskalany Hiob i został ukoronowany, napłynęły
bowiem powodzie pokus, ale zachwiały jego serca, przeto zawsze go naśladuj
trwając niezmienną, o duszo, unikając zła.
Męczennikom: Udoskonaliwszy się ogniem BoŜego Ducha, okazaliście się
mieczami siekącymi wrogie pułki, cierpiętnicy Pańscy, i wysławieni wielkimi
zwycięstwami zostaliście
Męczennikom: Módlcie się do Władcy i Boga, który przyjął wasze
niewypowiedziane wysiłki i połączył was z zastępami bezcielesnych, mnóstwo
nieskalanych męczenników, aby oczyścił mnóstwo mego zła.
Teotokion: Jaśniejący wieczny pałacu, okaŜ mnie domem światłości,
nieprzebyta bramo, otwórz mi drogi pokuty, ziemio święta, skieruj mnie ku ziemi
łagodnych, Władczyni, okazując mnie wolnym od władzy Ŝądz.
Inny kanon.
Hirmos: Czysta, zranieni słodką strzałą przeczystego zrodzenia Twego, dziwimy się Twemu
upragnionemu pięknu i w pieśniach anielskich godnie Ciebie jako Matkę BoŜą wielbimy.

Wy, którzy teraz stoicie przed wielką i pierwszą Światłością, aniołowie,
jesteście najsilniejszymi orędownikami za nami wszystkimi, którzy was jak moŜna
najmocniej wielbimy, o BoŜy aniołowie (dwa razy).
Staliście się godni jasno sławić Trójcę równą w mocy, Jej jasnością
oświecani jako pierwsi, pozwólcie nas zostać oświeconymi drugą światłością,
którzy was poboŜnie wielbimy.
Teotokion: Wszyscy znamy Ciebie jako fundament naszego zbawienia,
bowiem Twoje przeczyste zrodzenie nas zbawiło, krwią pełną łaski, śpiewających
Tobie, Bogurodzico, i wiernie słuŜących.
Na stichownie stichery rozrzewniające, ton 3:

Mój rozproszony umysł zbierz w jedno, Panie, i oczyść moje zlodowaciałe
serce, jak Piotrowi dając mi pokusę, jak celnikowi westchnienie i jak nierządnicy
łzy, abym wielkim głosem wołał do Ciebie: BoŜe, BoŜe, zbaw mnie jako jedyny
łaskawy i Przyjaciel człowieka.
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.

Śpiewając wielokrotnie znalazłem grzech, językiem bowiem śpiewając duszę
miałem pełną myśli niewłaściwych, lecz w obu wypadkach popraw mnie, Chryste,
przez pokutę, i zbaw mnie.
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 pamięć świętych
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męczenników, albowiem byli widowiskiem dla aniołów i ludzi, przyjęli od
Chrystusa korony zwycięstwa i modlą się za dusze nasze.
Chwała, i teraz. Teotokion: Będąc świętą i najczcigodniejszą pochwałą
niebieskich zastępów, śpiewem apostołów i spełnieniem proroków, Władczyni,
przyjmij modlitwy nasze.
TakŜe: Dobrze jest wyznawać. Trisagion. Po: Ojcze nasz, troparion i ektenia, takŜe pierwsza
godzina i rozesłanie.
W poniedziałek na L i t u r g i i Błogosławieństwa. Ton 3:
Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani.

Praojca Adama, który odrzucił Twoje przykazanie, Chryste, wypędziłeś z
raju, zaś łotra na krzyŜu gorąco wyznającego Ciebie umieściłeś w nim, wołającego:
Wspomnij mnie, Zbawco, w królestwie Twoim.
Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo
niebieskie.

Mnóstwo moich złości według miłosierdzia Twego odrzuciwszy, Chryste,
zbaw mnie i w dniu Sądu wybaw mnie z osądzenia, Zbawco, i z wiecznej męki,
abym wysławiał Twoją łaskawość.
Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię.

Cherubini i serafini, trony, archaniołowie, moce, księstwa i panowania,
aniołowie i władze wszystkie, ubłagajcie Stwórcę, aby odrzucił moje grzechy, gdy
zechce sądzić ziemię jako Przyjaciel człowieka.
Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach.

Krwią świętą zmoczywszy szkarłat, Chrystusowi cierpiętnicy, zaiste staliście
się godni, aby wspaniale królować razem z Królem Chwały i prosić o odpuszczenie
naszych grzechów, zawsze godnie ich czczących.
Chwała. Trójhipostatyczne jedno Bóstwo poboŜnie opiewając, wierni, Ojca i
Słowo, i Świętego Pocieszyciela Ducha, zaśpiewamy niemilknącymi głosy anielską
pieśń: Święty, Święty, Święty jesteś, BoŜe, zbawiający dusze nasze.
I teraz. Ty, która zrodziłaś Światłość ze Światłości, obłoku świetlisty, mnie
omroczonego Ŝądzami i rozkoszami Ŝycia skierowawszy ku Światłości popraw,
Czysta, i pozwól zyskać chwałę, jaką teraz otrzymałaś.




















W PONIEDZIAŁEK WIECZOREM,
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy stichery, ton 3:
Prosomion: Na kształt krzyŜa.

RóŜnoraki wąŜ ujrzawszy lenistwo w sprawach poŜytecznych, pokusami ku
złym i gorszym kierując pokazał słodycz grzechu będącą jego gorzkim działaniem
przeciwnymi BoŜym przykazaniom, przeto okazuje mi jako dobro rzeczy złe, które
jak za dobro przyjmuję, Chryste.
Stichos: Dla imienia Twego cierpiałem, Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, dusza
moja ma nadzieję w Panu.
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KaŜdą drogą nieprawości i grzechu szedłem gorliwie, ostatecznie
porzuciwszy prawą drogę, teraz zaś zbliŜam się do bram śmierci i przeraŜony
wołam: Drogo naszego Ŝycia, Jezu mój najłaskawszy, nawróciwszy mnie ku drodze
prawdziwej pokuty, Zbawco, daj mi poprawę i przed śmiercią uczyń godnym
BoŜego przebaczenia.
Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w Panu.

Uśmierciłem siebie samego przez rozliczne grzechy i mnóstwo zła, przez
wielkie nieprzyzwoitości, leŜę martwy, zaiste bez pomocy, Ŝyje tylko moja
nadzieja, skierowana ku Twojej łaskawości: Martwym dajesz oddech zarazem i
Ŝycie, Chryste, i zabijasz Ŝądze nas zabijające, przeto uprzedziwszy wyrwij mnie z
wiecznej śmierci.
TakŜe stichery z Menei. Chwała, świętemu, jeśli jest. I teraz, teotokion. Jeśli nie ma Menei, inne
stichery świętemu i wielkiemu Janowi Poprzednikowi.
Stichos: Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam wybawi
Izraela ze wszystkich nieprawości jego.

Ty, któryś Twoim zrodzeniem rozwiązał bezdzietność matki i milczenie
Ojca, Poprzedniku, bezdzietność mego serca i milczenie duszy rozwiąŜ Twoimi
łaskawymi modlitwami do miłosiernego Syna Ojca, wszystkich Władcy i Boga,
którego jako Słowo Rozumu bezboleśnie rodzi i łaskawie umocni mnie w mowie i
czynach.
Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie.

Ty, któryś przygotował ścieŜki Chrystusowi i naprawił drogi, przed którego
obliczem zostałeś posłany i moje serce okaŜ szczęśliwym dla modlitw Twoich,
który okazałeś się godnym Jego czcigodnych nóg, uczyń mnie godnym chodzenia
po niebiańskiej ziemi, którą chodzą nogi łagodnych, abym miłością czcił Ciebie
jako orędownika.
Stichos: Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska trwa na
wieki.

Pozazdrościłeś na ziemi Ŝycia anielskiego, spełnienie proroków i pierwszy
męczenniku Nowego Przymierza, który będącym pod ziemią pierwszy byłeś
głosicielem zstąpienia tam BoŜego Słowa, przez Chrystusa poświadczony
Przyjacielu Baranka i Wybawiciela, wybaw Twego sługę z wszelkich wraŜych
zgorszeń i wymyślnych jego pokus, Chrzcicielu Janie, Twoimi modlitwami.
Chwała, i teraz. Teotokion: Ty, która jesteś obłokiem niezachodzącej Światłości,
Dziewico radością otoczona przez Boga, błogosławiona Mario, zapal mi światłość
pokuty w ciemności grzechu szaleńczo trzymanemu i wybaw Twoimi modlitwami
z ognia gehenny i ciemności bez światła, okaŜ uczestnikiem niezachodzącego dnia,
Dziewico, przybiegającego pod Twoją opiekę, Przeczysta.
TakŜe: Pogodna Światłości. Prokimenon dnia.
Na stichownie stichery, ton 3:
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.
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Zbaw mnie, Panie BoŜe mój, Ty bowiem jesteś zbawieniem wszystkich,
trwoŜy mnie bowiem burza Ŝądz i brzemię nieprawości moich pogrąŜa mnie. Podaj
mi pomocną dłoń i zaprowadź ku Światłości rozrzewnienia, jako jedyny miłosierny
i Przyjaciel człowieka.
Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków.

Wielka jest moc Twoich męczenników, Chryste, w grobach bowiem leŜąc
duchy przepędzają i likwidują wraŜą władzę, którzy walczyli o poboŜność wiary w
Trójcę.
Chwała, i teraz. Teotokion: Wśród niewiast święta Bogurodzico Matko Dziewico,
módl się do zrodzonego przez Ciebie Króla i Boga, aby nas zbawił jako Przyjaciel
człowieka.
TakŜe: Teraz pozwalasz odejść. Trisagion i po: Ojcze nasz, troparion i rozesłanie.





















W PONIEDZIAŁEK NA POWIECZERZU,
Kanon do Najświętszej Bogurodzicy. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

W lenistwie Ŝycie spędziłem, zbliŜyłem się do kresu Ŝycia mego, przeto Ty
sama, Przeczysta, chociaŜ w ostatniej godzinie daj mi rozrzewnienie, błagam, abym
płakał gorzko nad niezliczonymi moimi grzechami.
Szaleńczo skalałem Ŝądzami ciała piękno stworzone na obraz, Dziewico,
przeraziłem się niezadowolenia Boga i strasznego skazania na ogień, przeto zmiłuj
się nade mną, przybiegającym do Ciebie.
Chwała. Skłaniając kolana proszę, nieszczęsny, o Twoją pomoc, najświętsza
Dziewico, przeto usłysz bolejącą duszę i cięŜki obłok mego smutku rozpędź zorzą
Twoich modlitw.
I teraz. Daj obficie napoić się łzami bruzdom Ŝądzy mojej duszy i pozwól mi
przynieść stokrotny owoc, Władczyni, napełnij moje serce wszelką radością, abym
Ciebie sławił.
Pieśń 3
Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

Daj mi obłok łez, dobra Bogurodzico, i wygaś nimi piec moich Ŝądz, obmyj
mnie z wszelkiego skalania duszy.
W nieprawościach skalałem szlachetność duszy, Przeczysta, i lękam się
badania, gdy będziesz badał godność mego obrazu, Słowo.
Chwała. Burza grzechów teraz ogarnąwszy mnie, sprowadzi do głębi
rozpaczy, lecz podaj mi dłoń, Czysta, i skieruj mnie ku pokucie.
I teraz. W godzinie Sądu wybaw Twego sługę, Nieskalana, z gehenny i
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wszelkiej innej kary, uczyń mnie wspólnym królestwu Twego Syna i Boga.
Pieśń 4
Hirmos: Dałeś nam, Panie, wielką miłość, Jednorodzonego bowiem Twego Syna za nas na
śmierć wydałeś. Przeto wołamy Tobie z dziękczynieniem: Chwała mocy Twojej, Panie!

Wody moich nieprzystojnych czynów doszły do mojej nieszczęsnej duszy,
Czysta, przeto ogarnięty wraŜymi zamysłami wołam z bólem: Nie pogardzaj mną,
Władczyni, Twoim sługą.
Duchowe bestie niemiłosiernie teraz mnie otoczyły, chcąc bezlitośnie
pochwycić moją pokorną duszę, Nieskalana, przeto skrusz, Przeczysta, ich zgubne
dla duszy paszcze.
Chwała. Miłosierna bądź dla Twego sługi, Władczyni, modlę się, i wyrwij
Twój lud z czekającej kary, abyśmy z dziękczynieniem wołali do Ciebie: Chwała
Tobie, Królowej wszystkich.
I teraz. Gdy Oblubieniec przyjdzie w mocy sądzić ziemię, wtedy pozwól mi
wyjść na Jego spotkanie z zapaloną świecą, Przeczysta, i pokłonić się Jego
przyjściu.
Pieśń 5
Hirmos: Na ziemi pojawił się Niewidzialny i z ludźmi zechciał Ŝyć Niedościgniony, do Ciebie
zwracając się z modlitwą poranną śpiewamy Tobie, Przyjacielu człowieka.

Liczne psy zaprawdę obeszły mnie, tłum złych duchów otoczył mnie, lecz
rozpędź teraz ich narady, Przeczysta.
Zły wyrył mi teraz jamę, pragnąc mnie do niej zrzucić, lecz dzięki Twojej
prawicy, Władczyni, niech sam wpadnie w jamę, którą wykopał.
Chwała. Niech nie będę oskarŜony zapalczywością Twego Syna w godzinie
Jego przyjścia, ani teŜ w Jego gniewie niech nie będę ukarany, przez wszystkich
opiewana, lecz wybaw mnie Twoimi modlitwami.
I teraz. Zobacz niemoc, zobacz pokorę mojej nieszczęsnej duszy, Czysta, i
powstanie przeciwko mnie bezcielesnych wrogów, wybaw mnie z ich namiętności.
Pieśń 6
Hirmos: Ogromna otchłań grzechów otoczyła mnie i słabnie mój duch, lecz Ty, Władco,
wyciągnij wszechwładną Twoją prawicę i, dobry Sterniku, zbaw mnie, jak Piotra.

Gdy moja dusza zechce rozłączyć się z ciałem, Nieskalana, wtedy na znak
Stwórcy wszystkich wyzwól mnie z ręki nienawidzących mnie, Bogurodzico
opiewana przez wszystkich.
Wysusz mętne rzeki złych moich czynów strumieniami rozrzewnienia,
Bogurodzico, i w dniu Sądu skieruj ku wodom ulgi.
Chwała. Znasz moją niemoc duchową i słabość mego rozumu, Przeczysta,
ciała osłabienie, przeto wybaw Twego sługę, Ciebie bowiem zdobyłem jako
niewzruszoną orędowniczkę.
I teraz. Daj mi strumienie duchowych łez, Dziewico, którymi umyję brud
moich grzechów i mowę Ŝądz, Nieskalana, i skalanie ciała.
TakŜe: Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz.
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Katyzma poetycka:
Prosomion: Gabriel zadziwił się pięknem Twego dziewictwa.

Ty, która Miłosiernego nosiłaś w łonie, ulituj się nad przybiegającym pod
Twoją opiekę i z głębi duszy proszącym o Twoją BoŜą pomoc, Władczyni, uczyń
godnym miłosierdzia, gdy stanę przed Władcą stworzeń, wybaw mnie z wiecznego
ognia, Czysta, i z wszelkiego osądzenia.
Pieśń 7
Hirmos: Dawno temu złotemu posągowi, perskiemu boŜkowi dzieci nie pokłoniły się,
śpiewając trzej w środku pieca: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś.

Rozlały się na mnie wody grzechów, Czysta, sięgając mojej duszy, otchłań
ogromna otoczyła mnie, lecz wyrwij mnie z tej gwałtownej burzy.
Pokrop mnie, Czysta, krwią z boku Twego Syna, ogromem Twego
miłosierdzia, obmyj mnie strumieniami łez i oczyść mnie z wszelkiego skalania.
Chwała. Daj skruchę mojej duszy i pokorę sercu, Przeczysta, abym wyzwolił
się z wszelkiej przewrotności, zawsze bezlitośnie mnie łowiących.
I teraz. Jako miłosierna Matka BoŜa uczyń sługi Twoje godnymi miłosierdzia,
którzy z wiarą wołają do Twego Syna: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś.
Pieśń 8
Hirmos: Stojący poboŜnie młodzieńcy, objęci przez poŜerający płomień, pozostali
nienaruszeni, śpiewając BoŜą pieśń: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie i wywyŜszajcie Go
na wszystkie wieki.

Strzały strzelca skrusz władzą Twego Syna, Czysta, i niech fałsz diabła
wypłynie teraz na wierzch, abym śpiewał: Wszystkie dzieła Pańskie śpiewajcie
Panu i wywyŜszajcie Go na wieki.
Twoją Światłością oświeć moje omroczone serce, Dziewico, i oręŜem
Światłości otwórz mi bramy Światłości, wołającemu: Błogosławcie Pana wszystkie
dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na wieki.
Chwała. Zasnąwszy ku śmierci leŜę w grobie rozpaczy, lecz sama mnie
podnieś, Dziewico, i pozwól odwaŜnie śpiewać: Wszystkie dzieła Pańskie
błogosławcie Pana, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na wieki.
I teraz. Nie przestawaj modlić się za czczących Ciebie, Czysta, w
rozrzewnieniu śpiewających Twemu Synowi, który wybawił nas z sieci
diabelskich: Wszystkie dzieła Pańskie błogosławcie Pana, śpiewajcie i
wywyŜszajcie Go na wieki.
Pieśń 9
Hirmos: W cieniu Prawa i w Piśmie widzimy, wierni, obraz: Wszelkie niemowlę płci męskiej
otwierające łono jest święte Boga, przeto uwielbiamy pierworodne Słowo Ojca niemającego
początku, pierworodnego Syna Matki nieznającej męŜa.

Atakuje moją duszę burza Ŝądz i fala skalanych zamysłów, burza złych ludzi
zawsze mnie trwoŜy, ale jako miłująca ludzi Dziewica szybko wybaw mnie z ich
mocy.
Duszo pokorna, odstąp od Twoich złych czynów i zaprzestań zła, a skoro
zagniewałaś Boga, gorliwie przyjmij Jego przykazania, masz bowiem Bogurodzicę
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naprawiającą Twoje drogi.
Chwała. Jako Ta, która urodziła Pana wszystkich, wyzwól mnie z Ŝądz i
okropnych grzechów, z wielkiego Twego miłosierdzia całego wzbogać mnie
dobrymi czynami, abym radując się z miłością wielbił Ciebie, Nieskalana.
I teraz. ZbliŜa się koniec, duszo, przy drzwiach Sąd, odstąp od wstydliwych
dzieł i zacznij dobre Ŝycie, masz bowiem obrończynię Bogurodzicę, wybawiającą
Ciebie z wszelkiego zła.
TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i pokłon. Trisagion. Po: Ojcze nasz, troparion, ciąg dalszy i rozesłanie.





















WE WTOREK RANO,
po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie rozrzewniające, ton 3:

śyjąc na ziemi, duszo moja, pokajaj się, bowiem proch nie śpiewa w grobie,
ani nie wybawia się z grzechów, zawołaj do Chrystusa Boga: Znawco serc,
zgrzeszyłem Tobie, zanim mnie osądzisz, oszczędź mnie, BoŜe, i zmiłuj się nade
mną.
Stichos: Panie, w zapalczywości Twojej nie oskarŜaj mnie, ani w gniewie Twoim nie karz
mnie.

Dokąd, duszo moja, trwać będziesz w grzechach? Dokąd będziesz odkładać
pokutę? RozwaŜ w swych myślach nadchodzący Sąd i zawołaj do Chrystusa Boga:
Znawco serc, zgrzeszyłem, bezgrzeszny Panie, zmiłuj się nad nami.
Chwała, i teraz. Teotokion: Ucieczko i mocy nasza, Bogurodzico, mocna pomocy
świata, Twymi modlitwami okryj sługi Twoje przed wszelkimi kłopotami, jedyna
błogosławiona.
Po drugiej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie, ton 3:

Na Sądzie Ostatecznym bez oskarŜycieli oskarŜają, bez świadków osądzają,
księgi bowiem sumienia zostają otworzone i ukryte sprawy zostają odkryte, zanim
więc na owym powszechnym widowisku mają być badane moje czyny, oczyść
mnie, BoŜe, i zbaw mnie.
Stichos: Panie, w zapalczywości Twojej nie oskarŜaj mnie, ani w gniewie Twoim nie karz
mnie.

Ty znasz głębię moich grzechów, Panie, podaj mi pomocną dłoń jak
Piotrowi, i zbaw mnie.
Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela.
Męczennikom: Jaśniejące wiarą najjaśniejsze światła,

święci lekarze słabych,
chwalebni cierpiętnicy, nie ulękliście się bowiem ran prześladowców,
zniszczyliście niegodziwość boŜków, mając zwycięstwo niezwycięŜone, krzyŜ
prawdziwy.
Chwała, i teraz. Teotokion: Przyjmij, Władczyni, z wiarą przybiegających pod
Twoją opiekę i nie znienawidź nas, ani nie pogardzaj nami, Dobra, modlącymi się
w pokucie, przyjmij modlitwę z moich niegodnych ust i Twoim orędownictwem
wybaw mnie z sieci, abym z odwagą wołał do Ciebie: Raduj się, otoczona radością.
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Po trzeciej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie, ton 3:
Prosomion: Gabriel zadziwił się pięknem Twego dziewictwa.

Przybiegłszy z wiarą pod Twoją opiekę, wołamy z głębi duszy: Proroku i
Poprzedniku pobłogosławiony przez Boga, wycisz burze pokus i trwogę
nieszczęść, fale trosk i uczyń marnością chytre w złu rady, wypraszając nam
wielkie miłosierdzie.
Twoje zniechęcenie, duszo nieszczęsna, przed Twoim odejściem odrzuć
przez pokutę i z płaczem nawróć się, wołając do łagodnego Jezusa, Przyjaciela
człowieka: Zgrzeszyłem Tobie, Władco, lecz jako miłosierny zbaw mnie dla
modlitw świętego Poprzednika jako jedyny Bezgrzeszny.
Chwała, i teraz. Teotokion: Niedocieczona i niezgłębiona jest budząca bojaźń
Twoja tajemnica, Władczyni otoczona radością, bowiem Nieogarnionego poczęłaś
i zrodziłaś, który przyjął ciało z przeczystego Twego łona, do którego z
Poprzednikiem zawsze módl się, Czysta, aby zbawił dusze nasze.
Kanon rozrzewniający do Pana naszego Jezusa Chrystusa i świętych Jego męczenników,
mający akrostych: ZwaŜ na moje jęki, BoŜe Słowo. Poemat Józefa. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Przedziwne i sławne czynisz cuda, Ty jesteś Bogiem, który otchłań uczynił ziemią
zieloną i rydwany zatopił, zbawiając ludzi śpiewających Tobie jako Królowi naszemu i Bogu.

Sami nad sobą przed końcem płaczmy z całej duszy, wierni, przybliŜa się
Oblubieniec, zapalmy czyny jak jaśniejące świece, abyśmy wszyscy razem
otrzymali BoŜy przybytek.
Dawno temu Manasses pokutował z całej duszy i został zbawiony, związany
zawołał bowiem do jedynego Władcy, przeto naśladuj go, duszo, i będziesz
zbawiona.
Męczennikom: Oślepienie oczu, pozbawienie rąk, wycięcie języka, odjęcie nóg,
skruszenie bioder i ramion przecierpieliście BoŜy męczennicy, dzięki składając
Jezusowi Chrystusowi.
Męczennikom: Lecznicą okazał się dla nas relikwiarz z waszymi relikwiami,
święci męczennicy, dla wszystkich wiernych, z którego czerpiemy uzdrowienia
dusz i ciał, zawsze was z wdzięcznością czczących.
Teotokion: Nosząc mannę Chrystusa jako duchowe naczynie, wybaw mnie z
goryczy Ŝądz zgubnych dla duszy, Dziewico opiewana przez wszystkich, abym z
wiarą poboŜnie Ciebie sławił.
Inny kanon ku czci Poprzednika Jana.
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

Owocu bezpłodnego łona, daj mi zrodzić owoce cnót, módl się do Boga
rozwiązując bezpłodność mego grzechu i odpędzając mrok od mego umysłu,
Poprzedniku Pana.
Słońce Chwały wielka poprzedzająca gwiazdo, z wiarą na ziemi pojawiłeś
się całą ziemię oświecającego, módl się przeto do Niego, aby oświecił,
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Poprzedniku, moją duszę omroczoną złymi zamysłami.
Proroku, któryś będącym w otchłani w duchu BoŜym głosił zbliŜające się
śycie, moją obumarłą duszę oŜyw Twoimi modlitwami i podnieś jak z grobu
grzechów, modlę się do Ciebie sławny Proroku.
Teotokion: Dziewico, módl się z archaniołami i aniołami oraz ze wszystkimi
świętymi do Boga, który z Ciebie przyszedł do nas, błagaj, aby wyznających Ciebie
jako prawdziwą Bogurodzicę wybawił z nieszczęść.
Pieśń 3
Hirmos: Niepłodna i bezdzietna duszo, zdobądź sławny dobrem owoc, weseląc się zawołaj:
Utwierdziłem się w Tobie, BoŜe, nie ma Świętego, nie ma sprawiedliwego poza Tobą, Panie.

Bezmyślnie odrzuciłem Prawo BoŜe i mam być osądzony, nie wiem, co
czynię, Sędzio najsprawiedliwszy, ulitowawszy się zbaw mnie z Twego
miłosierdzia.
Przyjacielu człowieka, będąc Wschodem Wschodów zajaśniej mi, modlę się,
Światłością Sprawiedliwości, wyrywając mnie z omroczenia Ŝądz i ciemności
męki, wielce miłosierny.
Męczennikom: Mieszkańcy duchowej ziemi, płodne drzewa rajskie, święci
męczennicy, źródła mające BoŜą wodę, okazaliście się przelewającymi kielichy
świętego napoju.
Męczennikom: Jeden mając zwyczaj w wielu ciałach, cierpiętnicy męczennicy,
zwycięŜyliście tłumy wroga władcy świata, głosząc niepodzielną Trójcę.
Teotokion: Dziewico Matko przeczysta, nas pokutujących i przybiegających do
Chrystusa, pragnących otrzymać odpuszczenie grzechów, uczyń Go miłosiernym
dla wszystkich, Władczyni wszystkich.
Inny kanon.
Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

Głosem Słowa byłeś Chrzcicielu, głosy czczących Ciebie ku Niemu teraz
skieruj i daj nam odpuszczenie grzechów Twoim orędownictwem.
Zgrzeszyłem Tobie i byłem nieprawy, okropnie zgrzeszyłem, Władco, i
skalałem duszę, przeto modlę się do Ciebie, ze względu na Twego Chrzciciela
ulituj się nade mną.
W pustyni zbłądziwszy przez rozkosze, modlę się do Ciebie, Poprzedniku,
wychowanku pustyni i przewodniku nowych ludzi, skieruj mnie na drogi pokuty.
Teotokion: Z apostołami i świętymi prorokami, z męczennikami i wyŜszymi
mocami, Przeczysta, módl się do Twego Syna, aby ulitował się nad nami,
śpiewającymi Tobie.
Pieśń 4
Hirmos: Jako ocienioną górę Habakuk ujrzał Twoje łono, Czysta, przeto zawołał: Z południa
przyjdzie Pan i Święty z góry ocienionej czaszy.

Ty, który dawno temu wytoczyłeś z kamienia niepokornym i narzekającym
ludziom wodę uleczającą pragnienie, Chryste, wytocz z mojej wysuszonej duszy
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kroplę rozrzewnienia, BoŜa, obmywającą duszę.
Lekarzu chorych, ulecz Twoim pełnym miłosierdzia znakiem Ŝądze mego
serca, nakładając na mnie plaster pokuty BoŜego ziela, Zbawco, jako dobry, abym
z wiarą sławił Ciebie.
Męczennikom: Cierpiętnicy, odrzuciliście przyjaźń do ciała, sami siebie
oddaliście chcącym was męczyć, przeto byliście bliźni Stwórcy, przyjaciele.
Męczennikom: Z przeróŜnych mąk przyjęliście wielce bolące strupy ciała,
cierpiętnicy Chrystusowi, i przyjęliście łaskę z duchowych darów, odpędzając
naszych Ŝądz wieloletnie choroby.
Teotokion: Raduj się, Dziewico o wielu imionach, z której zrodził się Bóg
Słowo, wyzwalając nas z nieprzystojnych i bezmyślnych czynów. Raduj się,
Obłoku świetlisty, rozpędzający obłoki naszego zniechęcenia.
Inny kanon.
Hirmos: Dałeś nam, Panie, wielką miłość, Jednorodzonego bowiem Twego Syna za nas na
śmierć wydałeś. Przeto wołamy Tobie z dziękczynieniem: Chwała mocy Twojej, Panie!

Będąc głosem Słowa przychodzącego w ciele, Poprzedniku Pański, błagam
Ciebie, wybaw mnie z bezsensownych czynów, słowami czczącego Ciebie i
wielbiącego z wiarą.
Westchnij, o duszo, i zawołaj do Twego Stwórcy Boga: Zgrzeszyłem, oczyść
mnie, Chryste, i wybaw mnie ze strasznej męki, nieszczęść i smutków, dla modlitw
BoŜego Poprzednika.
Podnieś mnie, Chrzcicielu, zatapianego przez fale wielu okropnych Ŝądz i
ogarniętego przez straszne burze, zawsze tonącego, i skieruj mnie do przystani
pokuty.
Teotokion: Matko BoŜa, chwalebniejsza od cherubinów, rydwanie, módl się z
niematerialnymi sługami i z wszystkimi świętymi do Chrystusa, którego zrodziłaś,
Nieskalana, i wybaw mnie, zrozpaczonego.
Pieśń 5
Hirmos: Od poranku śpiewamy Tobie, Słowo, Synu BoŜy Jednorodzony, daj nam Twój pokój
i zmiłuj się nad nami, śpiewającymi Tobie, i z wiarą kłaniającymi się.

Okropiwszy mnie hizopem pokuty, oczyść ze skalania Ŝądz, abym zjawił się
przed Tobą czysty, gdy zechcesz wszystkich sądzić, Jezu, Twoim sprawiedliwym
Sądem.
Gnijące rany mojej nieszczęsnej duszy, Zbawco, uzdrowicielu chorych i
dawco dobra, uleczywszy zbaw mnie ze względu na wielkie Twoje miłosierdzie.
Męczennikom: Skruszone zostały na ziemi gliniane naczynia cierpiętników, ale
bardzo wzmocnili moc ducha i oświecili się mocą Chrystusową.
Męczennikom: Przelewana krew świętych uświęciła całą ziemię i napoiła dusze
wiernych, wysuszyła mętne potoki marności.
Teotokion: Twoim zrodzeniem niepłodną uczyniłaś klątwę Prarodziców,
Dziewico, i wytoczyłaś nam rzeki błogosławieństwa, błogosławiącym i sławiącym
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Ciebie z wiarą.
Inny kanon.
Hirmos: Na ziemi pojawił się Niewidzialny i z ludźmi zechciał Ŝyć Niedościgniony, do Ciebie
zwracając się z modlitwą poranną śpiewamy Tobie, Przyjacielu człowieka.

Na ziemi jako anioł z ciałem jawnie Ŝyłeś, Błogosławiony, przeto modlę się
do Ciebie: Wyzwól moją duszę z pokus ciała.
Zbaw mnie, przybiegającego do Ciebie, Poprzedniku, który wpadłem w
głębię grzechu i skalałem duszę rozkoszami, i jestem biedny, Poprzedniku Pana.
Ty okazałeś się większym od proroków, bowiem sam ujrzałeś Proroku przez
Ciebie głoszonego, do którego módl się nieustannie, aby oświecił nasze dusze.
Teotokion: Okazałaś się większą od niebios przez zamieszkanie w Tobie
Słowa, przez Boga otoczona radością, wyzwól mnie z uciskających mnie
grzechów.
Pieśń 6
Hirmos: Głębia grzechów i burza przeciwnych wiatrów powstała przeciwko nam, ale
uprzedź mnie Synu BoŜy i wybaw ze zniszczenia, jak proroka wybawiłeś ze zwierza.

Jestem omroczony mgłą grzechu i leŜę cały bez Ŝycia, a Ty, Chryste BoŜe,
który ze względu na mnie zostałeś niegdyś zraniony włócznią, ulituj się nade mną
Twoim miłosierdziem.
Jęczę i trwam w złu, płaczę i drŜę przed Sądem, mam nieczułą wolę, ulituj
się nade mną i zbaw mnie, Słowo BoŜe, Twoimi łaskawymi zrządzeniami.
Męczennikom: Jako baranki wcale nie wołające, nie mówiące słowa, ani nie
wydające dźwięku, chwalebni cierpiętnicy, byliście prowadzenie na zabicie i
ranieni, śpiewając Chrystusowi.
Męczennikom: Zostaliście wydani zwierzętom na pokarm, morską głębię
osiągnęliście z radosną duszą, przeto Chrystus ozdobił was, cierpiętnicy,
niezniszczalnymi koronami.
Teotokion: Drzwi zbawianych z wiarą, bramo przez którą przejdzie jedyny dla
ans wcielony, otwierając nam bramy sprawiedliwości, śpiewającym Tobie z wiarą.
Inny kanon.
Hirmos: Ogromna otchłań grzechów otoczyła mnie i słabnie mój duch, lecz Ty, Władco,
wyciągnij wszechwładną Twoją prawicę i, dobry Sterniku, zbaw mnie, jak Piotra.

Wodami ochrzciłeś potok słodyczy, skłaniający się pod Twoją rękę, módl się
do Niego, aby zesłał mi wodę rozrzewnienia, wielce grzesznemu.
Otchłań miłosierdzia w rzece obmyłeś, Poprzedniku, która górne niebiosa
pokrywa wodami, Jezusie Przyjacielu człowieka, do którego módl się, aby
wytoczył mi odpuszczenie grzechów.
PrzybliŜyło się królestwo niebieskie, pokutujcie – wołałeś Poprzedniku,
które pozwól zdobyć tym, którzy czczą Ciebie z miłością i przybiegają pod Twoją
czcigodną opiekę.
Teotokion: Przeczysta, która swoje ciało dałaś Stwórcy, z wyŜszymi mocami i
ze wszystkimi prorokami, apostołami i męczennikami módl się do Niego, aby
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ulitował się i zbawił mnie.
Pieśń 7
Hirmos: Płomień w piecu zrosiłeś i dzieci niespalone zbawiłeś, błogosławiony jesteś na wieki,
Panie BoŜe ojców naszych.

ObnaŜyłem się z szat niezniszczalności, przyoblokłem się w niegodne czyny,
przeto wołam do Ciebie: BoŜe ulituj się, oświeć mnie szatami cnót.
Skalałem się oczyma nierządnymi i zbrukałem niepowstrzymanym
dotykiem, obmierzły jestem przed Tobą, Jezu, przyjmij mnie jak marnotrawnego
syna.
Męczennikom: Umiłowawszy wyŜsze Ŝycie, liczne przecierpieliście męki,
Chrystusowi wojownicy, BoŜe światła, przeto z wiarą jesteście wysławiani.
Męczennikom: Oświeciliście się zorzą cierpień, zabłysnęliście bardziej od
słońca i rozpędziliście wszelki mrok bezboŜności, święci męczennicy.
Teotokion: Wybaw mnie z pełnej ciemności niewiedzy i z grzechu,
Bogurodzico czysta zawsze Dziewico, albowiem urodziłaś Stwórcę wszystkich.
Inny kanon.
Hirmos: Troje dzieci wyobraŜając w piecu Trójcę zdeptało ognistą groźbę i śpiewając wołało:
Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe ojców naszych.

Świeczniku Słońca, oświeć moją duszę omroczoną lenistwem i oślepioną,
kierując mnie ku ścieŜce pokuty, Chrzcicielu Chrystusa Poprzedniku.
Myśląc o godzinie Sądu cały lękam się, śledzę bowiem mnóstwo
nieprzystojnych czynów, Chrzcicielu Pana, orędując wybaw mnie z naleŜnego mi
ognia.
Orędowniku Ŝycia mego, wspomoŜycielu mój, Poprzedniku, ochroń mnie
przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi, zachowaj i uczyń wspólnikiem
królestwa niebieskiego.
Teotokion: Dziewico Bogurodzico, módl się z prorokami i męczennikami do
Twego Syna, abyśmy zostali wybawieni z przyszłej męki, którzy zawsze czcimy
Ciebie.
Pieśń 8
Hirmos: Boga nieustannie sławionego na wysokościach przez aniołów, niebiosa niebios,
ziemia, góry i pagórki, głębina i cały rodzaj ludzki w pieśniach jako Stwórcę i Wybawiciela
błogosławcie Go i wywyŜszajcie na wszystkie wieki.

Nie mając Twojej bojaźni Ŝyjącej w moim sercu, całą uskuteczniłem rozkosz
ciała, szalony, i drŜę przed Twoim Sądem, Królu wszystkich: Nie pogardzaj mną,
teraz pokutującym.
Pozwól mi przejść do ziemi świętej, wielce miłosierny, gdzie Ŝyją łagodni,
przez pokutę obmyj mnie z ziemskiego grzechu, który na ziemi bezgrzesznie
zrodziłeś się z Dziewicy.
Męczennikom: We własnej krwi zaczerwieniły się wasze nogi, przeszkadzające
wrogowi i czyniące poboŜne przejście na niebiosa, chwalebni cierpiętnicy
Chrystusa, Boga wszystkich.
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Zwlekliście gorliwie szaty przed cierpieniami i w wielkiej walce
obnaŜyliście wroga przyoblekając go we wstyd, przeto na niebiosach radujecie się
nosząc korony, chwalebni cierpiętnicy.
Teotokion: Pan jako piękny dobrocią umiłował Ciebie, piękno Jakuba,
zamieszkawszy w Twoim łonie, Nieskalana, naturę ludzką oświecił cnotami,
darami przewyŜszającymi rozumienie.
Męczennikom:

Inny kanon.
Hirmos: Materialnego ognia płomień niematerialnym wiąŜąc ogniem Boga widzący
młodzieńcy śpiewali: Błogosławcie wszystkie dzieła Pańskie, Pana.

Głosiłeś Baranka BoŜego, który wziął grzechy ludzi, Jezusa, módl się do
Niego BoŜy Poprzedniku, aby rozwiązał brzemię moich grzechów i uczynił mnie
godnym losu zbawionych.
Wybaw mnie z gorącego płomienia pieca, z ciemności zewnętrznej bez
światła, gdyŜ cały znajduję się w ciemności złych czynów, modlę się do Ciebie,
Słowo BoŜe niemające początku, ze względu na sławnego BoŜego Chrzciciela
Twego.
BoŜy Proroku Pański, który pustym i bezpłodnym duszom głosiłeś dobre
owoce przez pokutę, oczyść moją ciernistą duszę ze wszystkich rozkoszy, abym
ujrzał kłos dobrych dzieł.
Teotokion: Jako Matka BoŜa módl się ze wszystkimi aniołami i prorokami,
apostołami i męczennikami, aby zostali wybawienie ze wszystkich przyszłych mąk
ci, którzy Ciebie, Bogurodzico, zawsze wyznają.
Pieśń 9
Hirmos: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który podniósł nam róg zbawienia w domu Dawida,
swego dziecka, ze względu na miłosierdzie zmiłowań, w których niech nawiedzi nas Wschód z
wysoka i skieruje na drogę pokoju.

Oto czas sprzyjający i dzień oczyszczenia, nawróć się, o duszo, przynieś
owoce pokusy, aby straszna śmiertelna siekiera nie znalazła ciebie bezpłodną i jak
drzewo figowe dawno temu zrąbała, posyłając do ognia.
Jak niegdyś bogacz weselę się w rozkoszach, mając wielki brak miłosierdzia
do bliźniego i nie lękając się ognia niegasnącego, przeto zmiękcz okamienienie
mojej duszy, Władco, abym przynajmniej na koniec został oświecony
miłosierdziem, będąc omroczonym.
Męczennikom: Męczennicy naznaczyli się BoŜą krwią Chrystusową i za wiarę
bardzo cierpiąc pokonali niewiernych wrogów i wyrwali wielu ludzi z oszustwa
skalania, przemienieni przez Boga oświecili się światłością poznania Boga.
Męczennikom: Okazaliście się ostrymi mieczami siekącymi wraŜe pułki, BoŜy
męczennicy Chrystusowi, naczyniami mieszczącymi zorzę Świętej Trójcy,
świecznikami świecącymi wiernym światłością poboŜności i prawdziwymi
wojownikami duchowego Syjonu.
Teotokion: Prorok ujrzał Ciebie jako jaśniejący obłok, z którego objawiło się
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wielkie Słońce, Chrystus Bóg, oświecający najpierw omroczonych, módl się do
Niego, Łaskawa, aby rozpędził obłoki moich Ŝądz i oświecił BoŜą światłością.
Inny kanon.
Hirmos: W cieniu Prawa i w Piśmie widzimy, wierni, obraz: Wszelkie niemowlę płci męskiej
otwierające łono jest święte Boga, przeto uwielbiamy pierworodne Słowo Ojca niemającego
początku, pierworodnego Syna Matki nieznającej męŜa.

Wniknąwszy w cień Zakonu zobaczyłeś obfitą zorzę BoŜej łaski,
oświecającą mądrze krańce ziemi i rozpędzającą ciemność niewiedzy, Proroku,
przeto czcimy Ciebie.
Jako męczennik Chrystusowy, jako BoŜy Chrzciciel, jako świecznik pokuty,
jako poranek poboŜności i jako orędownik Starego i Nowego Testamentu,
obumarłą przez zło pokorną moją duszę oświeć, odnowiwszy BoŜym poznaniem.
W godzinie budzącej lęk, w godzinie strasznej, w godzinie osądzenia,
wybaw mnie, Mądry, osądzanego, z odrzucenia mnie czekającego, mając Zbawcę
dusz naszych słuchającego Twoich modlitw jako Przyjaciel Oblubieńca.
Teotokion: Jako Matka BoŜa, jako Matka z Ciebie zrodzonego ciałem Słowa
BoŜego, Czysta, z bezcielesnymi, z apostołami i prorokami, z hierarchami i z
męczennikami módl się zawsze do Niego, aby dał pokój światu, najświętsza Matko
Dziewico.
TakŜe: Zaprawdę godne to jest, ektenia, fotagogikon i zwykłe psalmy.
Na stichownie stichery rozrzewniające, ton 3:

Mój rozproszony umysł zbierz w jedno, Panie, i oczyść moje zlodowaciałe
serce, jak Piotrowi dając mi pokusę, jak celnikowi westchnienie i jak nierządnicy
łzy, abym wielkim głosem wołał do Ciebie: BoŜe, BoŜe, zbaw mnie jako jedyny
łaskawy i Przyjaciel człowieka.
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.

Śpiewając wielokrotnie znalazłem grzech, językiem bowiem śpiewając duszę
miałem pełną myśli niewłaściwych, lecz w obu wypadkach popraw mnie, Chryste,
przez pokutę, i zbaw mnie.
Stichos: Niech będzie światłość Pana Boga naszego nad nami, i dzieło rąk naszych udoskonal
w nas, i dzieło rąk naszych umocnij.
Męczennikom: Królów i oprawców groźby odrzuciliście, rycerze Chrystusowi, i

z BoŜą odwagą oraz męŜnie wyznawaliście Go jako Boga wszystkich i Króla
naszego, i modlicie się za dusze nasze.
Chwała, i teraz. Teotokion: Bez nasienia poczęłaś z Ducha Świętego i
wysławiając śpiewamy Tobie: Raduj się, najświętsza Dziewico.
TakŜe: Dobrze jest wyznawać. Trisagion. Po: Ojcze nasz, troparion, ektenia, pierwsza godzina i
rozesłanie.
We wtorek na L i t u r g i i Błogosławieństwa. Ton 3:
Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani.

Praojca Adama, który odrzucił Twoje przykazanie, Chryste, wypędziłeś z
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raju, zaś łotra na krzyŜu gorąco wyznającego Ciebie umieściłeś w nim, wołającego:
Wspomnij mnie, Zbawco, w królestwie Twoim.
Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo
niebieskie.

Rozkoszami Ŝyciowymi mam skalaną całą duszę, niespodziewanie
przychodzę do Twego miłosierdzia i gorliwie wołam do Ciebie, Chryste, jedynego
znającego moje tajemnice: Oczyść mnie Twoim miłosierdziem, Panie.
Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię.

Jako orędownik Starego i Nowego Testamentu byłeś BoŜy Chrzcicielu,
odnów mnie obumarłego przez grzechy, daj mi Twoimi modlitwami, Chwalebny,
chodzić bez potknięć po ścieŜkach pokuty, prowadzących do królestwa
Chrystusowego.
Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach.

Wysiłkiem dobrym walczyliście męŜni cierpiętnicy, podejmując niezliczoną
ilość cierpień, przeto zawsze łatwo leczycie choroby wszystkich i przepędzacie
wrogie zakusy duchów, przeto z wiarą was sławimy, święci.
Chwała. Światłość i Ŝycie, sprawczyni wszystkiego, trójhipostatyczna jedność,
która zaiste jest sławiona, Ojciec bowiem i Syn, i Duch, jedność wszystko
utrzymująca, Władca i Pan, Jedyny Bóg poznawany w Trzech Osobach.
I teraz. Zawsze grzeszącego i gniewającego łagodnego Boga, Dziewico
Matko ubłagaj i wzory pokuty jako Dobra umocnij we mnie teraz, abym uniknął
przyszłych cierpień i gorliwie wyśpiewywał Twoją modlitwę, Dziewico.




















WE WTOREK WIECZOREM,
stichery isomelosy ku czci krzyŜa, ton 3:
Prosomion: Wielka krzyŜa Twego.

Stworzenie zmieniło się, Słowo, przy Twoim ukrzyŜowaniu, słońce z lęku
skryło promienie, rozdarła się zasłona świątyni i kaŜdy wierzący zbawi się, przeto
sławimy Twoje niezmierzone bogactwo.
Ty, który z miłosierdzia przyjąłeś nasze ciało, BoŜe i Władco,
przygwoŜdŜony do drzewa podniosłeś nas upadłych, jak i zechciałeś z łaskawości
miłosierdzia.
Kroplami toczonej krwi i wody, wylanej z Twego boku, odbudowano świat,
wodą bowiem obmywasz grzechy wszystkich jako szczodry, Panie, a krwią piszesz
przebaczenie.
Inne stichery prosomiony ku czci Bogurodzicy:

Na łoŜu leŜąc mojej beztroski czas mego Ŝycia spędziłem w lenistwie i lękam
się godziny mego odejścia, lecz Twoją modlitwą podniósłszy mnie ku pokucie,
zbaw mnie, Dziewico.
Ulecz cierpienia mego serca, Czysta, i zabierz zbłądzenie mego rozumu,
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pozwól opiewać Ciebie czystym sercem, wyprosić łaskę oraz znaleźć miłosierdzie
w dniu Sądu.
Odrzuć brzemię zła nie do uniesienia, pokorna moja duszo, i przystąp ze
łzami, wołając: Pozwól mi, czysta Dziewico, nosić lekkie brzemię Syna i Boga
Twego.
Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Miecz przeszedł Twoje serce, Przeczysta, gdy
Twego Syna widziałaś na krzyŜu i wołałaś: Nie okazuj mnie bezdzietną, Synu mój
i BoŜe mój, który po zrodzeniu zachowałeś mnie Dziewicą.
TakŜe: Pogodna Światłości. Prokimenon.
Na stichownie stichery ku czci krzyŜa, ton 3:

KrzyŜowi Twemu czcigodnemu kłaniamy się, Chryste, stróŜowi świata,
zbawieniu nas grzesznych, wielkiemu oczyszczeniu, chwale całego świata.
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.

Drzewo nieposłuszeństwa wyrosło śmiercią dla świata, drzewo zaś krzyŜa
Ŝyciem i niezniszczalnością, przeto kłaniamy się ukrzyŜowanemu na tobie Panu,
aby zajaśniała na nas Światłość Twego Oblicza.
Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków.

Prorocy, apostołowie Chrystusowi i męczennicy nauczyli śpiewać Trójcy
jednoistotnej i oświecili zbłąkane narody, synów ludzkich uczynili wspólnikami
aniołów.
Chwała, i teraz. Stauroteotokion:
Prosomion: Wielka krzyŜa Twego.

Gdy widziała Ciebie podniesionego na krzyŜu, Chryste mój, Owieczka i
nieskalana Matka Twoja, która Ciebie zrodziła łkając z płaczem wołała: Nie okazuj
mnie bezdzietną, który zachowałeś moją czystość takŜe po zrodzeniu.
TakŜe: Teraz pozwalasz odejść. Trisagion. Po: Ojcze nasz, tropariony, ektenie i rozesłanie.





















WE WTOREK NA POWIECZERZU,
Kanon do Najświętszej Bogurodzicy. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

Jako źródło miłosierdzia i zmiłowań znam Ciebie, BoŜą Matkę, przystąpmy
modlę się do Twojej łaskawości, abyś dała mi zrozumienie, abym narzekał i płakał
nad moimi grzechami, najczystsza Władczyni.
Daj mi kroplę duchowych łez, obmywającą całe skalanie moich czynów i złe
zamysły, oczyszczającą nieczystość mojej duszy i czyniącą mnie BoŜą świątynią
Ducha.
Chwała. Atakowany przez fale i burzę moich grzechów, okropnymi atakami
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wroga zawsze zatapiany i wrzucony teraz w otchłań zguby, wołam do Ciebie,
Nieskalana: Zbaw mnie.
I teraz. Ze względu na miłosierdzie zmiłowań, Władczyni wszystkich, zmiłuj
się nad nieszczęsną moją duszą, wybaw mnie z ognia wiecznego oraz ataków
biesów, teraz przybiegającego pod Twoją opiekę, Bogurodzico.
Pieśń 3
Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

Oświeć BoŜą Światłością mój rozum omroczony złymi zamysłami, przez
wszystkich wielbiona, Ty bowiem zrodziłaś Światłość, która zajaśniała z zawsze
będącego Ojca.
Wróg sprawiedliwych zwiódł stopy mojej duszy, rzucił na ziemię, ale Ty,
Władczyni czysta, podnieś mnie Twoją prawicą.
Chwała. Słowami celnika wołam do Ciebie, nieszczęsny: Oczyść mnie,
Władczyni, i daj Twemu słudze odpuszczenie grzechów z Twego miłosierdzia.
I teraz. Ulecz rany duszy i wycisz mętne fale zamysłów, Władczyni, dając mi
pokój w Ŝyciu.
Pieśń 4
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

Ciało skalałem rozkoszami i Ŝądzą rozkoszy, czystość mojej duszy
zbrukałem skalanymi zamysłami, omroczyłem rozum, nie pogardzaj Twoim sługą,
Władczyni.
Bądź mi wybawieniem, ucieczką, władzą i rogiem zbawienia, Czysta,
orędowniczką zawsze wybawiającą mnie z wszelkiego smutku, zawstydzającą
wszystkich moich wrogów.
Chwała. Wiele pokus atakuje mnie teraz, nieczystego, zakusy biesów zawsze
mnie pogrąŜają, przybiegam teraz do Ciebie, Twoją gorącą modlitwą wybaw mnie,
Twego sługę.
I teraz. Ogarnęła mnie noc Ŝądz bez światła, nieszczęsnego, ale Twoją
światłością rozpędź obłoki mojej duszy, Dobra, skieruj mnie ku światłości BoŜych
przykazań, Nieskalana.
Pieśń 5
Hirmos: Gdy Izajasz zobaczył na tronie wywyŜszonego Boga, podnoszonego przez aniołów
chwały, zawołał: O, ja skalany, a przecieŜ przewidziałem wcielającego się Boga, Światłość
niezachodzącą, rządzącego światem.

Czas mego Ŝycia zniknie jak dym, zbliŜyłem się do brzegu śmierci, lękam się
ataku biesowskiego, bowiem zawsze czyniłem ich dzieła, Nieskalana, ulituj się i
wybaw mnie.
Wysuszając otchłań moich złości, Dziewico, daj mi rzeki łez i wygaś cały
płomień moich Ŝądz, pozwól w dniu Sądu wybawić się z ognia i z innych mąk.
Chwała. Moją duszę cierpiącą z powodu grzechów, Przeczysta, ulecz Twoim
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zmiłowaniem i pozwól mi zawsze czynić w pokorze przykazania Twego Syna,
abym otrzymał Jego łaskawość.
I teraz. „Owdowiał, Synu mój, BoŜy Twój Kościół, zrzucił oblubieńcze szaty,
odziewając się świętą krwią z Twego boku, ja zaś cierpię widząc wszystkie Twoje
męki na krzyŜu” – płacząc mówiła Matka Słowa.
Pieśń 6
Hirmos: Ogromna otchłań grzechów otoczyła mnie i słabnie mój duch, lecz Ty, Władco,
wyciągnij wszechwładną Twoją prawicę i, dobry Sterniku, zbaw mnie, jak Piotra.

Syn BoŜy okazał Ciebie wielką ucieczką grzeszników, wcieliwszy się w
Twoje czyste łono, Oblubienico BoŜa, przeto bądź miłosierna dla Twoich sług.
Oświeć Twoją zorzą, Łaskawa, omroczone nieprzystojnymi zamysłami oczy
mego serca, uczyń uczestnikiem światłości Syna i wprowadź mnie na miejsce
światłości.
Chwała. Fale zamysłów Ŝądzy zawsze mnie trwoŜą, Przeczysta, burza złych
duchów pogrąŜa, lecz umocnij mnie na opoce niecierpiętliwości.
I teraz. Zasnąwszy ku duchowej śmierci leŜę w grobie rozpaczy, lecz podaj mi
dłoń i podźwignij, błagam, kierując mnie ku Ŝyciu pokuty.
TakŜe: Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz.
Katyzma poetycka, ton 3: Zdobywszy berło mocy, krzyŜ

Twego Syna,
Bogurodzico, rozbijamy nim ataki wrogów, nieustannie w miłości Ciebie
uwielbiając.
Pieśń 7
Hirmos: Dawno temu złotemu posągowi, perskiemu boŜkowi dzieci nie pokłoniły się,
śpiewając trzej w środku pieca: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś.

Przepasz mocą moją osłabioną grzechami duszę, Czysta, i wybaw mnie,
wołającego do Twego Syna: Ojców naszych BoŜe, błogosławiony jesteś.
Lękając się godziny śmierci oraz nieśmiertelnej i wiecznej męki, przypadam
do Ciebie, wołając: Wybaw mnie, Dziewico, z sieci łowiących, Bogurodzico.
Chwała. Ty, która nieogarnionego Boga w łonie pomieściłaś, mój umysł
uciskany licznymi grzechami, wyzwól z ich osądzenia, Bogurodzico.
I teraz. Rodzaj ludzki modli się do Ciebie, Bogurodzico: Władczyni, zmiłuj
się nad Twoimi sługami, z wiarą wołającymi do Twego Syna: Ojców naszych
BoŜych, błogosławiony jesteś.
Pieśń 8
Hirmos: Materialnego ognia płomień niematerialnym wiąŜąc ogniem Boga widzący
młodzieńcy śpiewali: Błogosławcie wszystkie dzieła Pańskie, Pana.

Pozazdrościwszy zaiste synowi marnotrawnemu całe moje Ŝycie spędziłem
w grzechach, teraz wołam: Zgrzeszyłem przed Tobą, uczyń mnie jednym z
najemników Twego Syna i Twego Stworzyciela, Dziewico, abym sławił Ciebie
przez wszystkie wieki.
Moja dusza napełniła się złem i policzony zostałem ze wszystkimi
zstępującymi do jamy, ale Ty mnie wyprowadź z jamy Ŝądz, Bogurodzico
47

Dziewico, z bagiennego trzęsawiska moich grzechów.
Chwała. Módl się do Chrystusa, którego zrodziłaś ze świętego Twego łona,
Bogurodzico, dając mi przebaczenie licznych grzechów, abym śpiewał: Wszystkie
dzieła Pańskie śpiewajcie Panu i wywyŜszajcie Go na wieki.
I teraz. Gdy z BoŜego nakazu moja dusza zechce odejść z tego Ŝycia, wyrwij
ją z sieci łowiących, Przeczysta, wołającego do Ciebie: Wszystkie dzieła Pańskie
śpiewajcie Panu i wywyŜszajcie Go na wieki.
Pieśń 9
Hirmos: W cieniu Prawa i w Piśmie widzimy, wierni, obraz: Wszelkie niemowlę płci męskiej
otwierające łono jest święte Boga, przeto uwielbiamy pierworodne Słowo Ojca niemającego
początku, pierworodnego Syna Matki nieznającej męŜa.

Rodzaj ludzki dzisiaj bogaci się Twoją niezwycięŜoną modlitwą, Nieskalana,
wołając dzień i noc: Nie przestawaj zawsze modlić się do Stwórcy i Syna Twego,
aby ulitował się nad śpiewającymi Tobie.
Strzały nieprzystojnych Ŝądz zraniły moją duszę atakami biesowskimi,
wrogimi strzałami zamysłów zawsze trwoŜąc mój umysł, przeto ulecz, Dziewico,
moje nieuleczalne rany.
Chwała. Zabierz ode mnie, czysta Oblubienico BoŜa, szybko rany atakujących
mnie wrogów, bowiem nie mogę znieść ich gwałtownego ataku i ogromu zła,
nieszczęsny, przeto pospiesz mnie wybawić.
I teraz. Ty znasz niemoc mego pokornego ciała, rany mojej duszy, jęki mego
serca, zbłądzenie mego umysłu i oszustwo, przeto z Twego miłosierdzia daj mi
uleczenie.
TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i pokłon do ziemi. Trisagion. Po: Ojcze nasz, troparion i ciąg
dalszy jak zwykle oraz rozesłanie.





















W ŚRODĘ RANO,
po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie krzyŜa, ton 3:

KrzyŜ postawiono na ziemi i dotknął nieba, nie jako drzewo osiągnął
wysokość, ale Ty na nim napełniłeś wszystko: Panie, chwała Tobie.
Stichos: WywyŜszajcie Pana Boga naszego i kłaniajcie się podnóŜkowi nóg jego, albowiem
jest święty.

Na cyprysie, jodle i cedrze zostałeś podniesiony, Baranku BoŜy, aby zbawić
tych, którzy z wiarą kłaniają się dobrowolnemu Twemu ukrzyŜowaniu, Chryste
BoŜe, chwała Tobie.
Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Zdobywszy berło mocy, krzyŜ Twego Syna,
Bogurodzico, nim odpieramy ataki wrogów, nieustannie w miłości uwielbiając
Ciebie.
Po drugiej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie krzyŜa, ton 3:

Policzkowany za rodzaj ludzki nie zagniewałeś się, wybaw ze zniszczenia
nasze Ŝycie, Panie, i zbaw nas.
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Stichos: Bóg nasz, Król nasz przed wiekami uczynił zbawienie pośrodku ziemi.
Prosomion: Gabriel zadziwił się pięknością Twego dziewictwa.

Niezmierzonej Twojej władzy i dobrowolnemu ukrzyŜowaniu dziwiły się
zastępy aniołów: JakŜe Niewidzialny został zraniony w ciele, chcąc wybawić ze
zniszczenia ludzkość? Przeto jako Dawcy Ŝycia wołamy do Ciebie: Chwała,
Chryste, Twojej łaskawości.
Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela.
Męczennikom: Uzbroiwszy się we wszelką broń Chrystusa

i przyoblekłszy się
w oręŜ wiary przeraziliście wrogie pułki, gorliwie bowiem z nadzieją Ŝycia
przecierpieliście wszelkie kary i rany oprawców, przeto otrzymaliście korony,
wielce cierpliwi męczennicy Chrystusowi.
Chwała, i teraz. Stauroteotokion prosomion:

Nieznająca małŜeństwa czysta Matka Twoja, Chryste, widząc Ciebie
martwym wiszącego na krzyŜu, macierzyńsko płacząc mówiła: Za cóŜ odpłaca
Tobie nieprawe i niewdzięczne zgromadzenie hebrajskie, któremu dałeś liczne i
wielkie Twoje dary do rozkoszowania się, Synu mój, opiewam Twoją łaskawość.
Po trzeciej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie, ton 3:
Prosomion: Gabriel zadziwił się pięknem Twego dziewictwa.

UkrzyŜowanie i śmierć przyjąwszy wytoczyłeś nam Ŝycie nieśmiertelne,
Chryste Zbawco, i wyzwoliłeś świat ze zniszczenia, przeto sławimy Twoje
zbawcze cierpienia, Dawco Ŝycia, Przyjacielu człowieka, przez które wszyscy się
zbawiamy, mając Twego czcigodnego krzyŜa pokój i niezwycięŜony oręŜ.
Przecierpiałeś haniebny krzyŜ, Władco, który przewyŜszasz wszelkie
stworzenie, aby wywyŜszyć mnie, poprzednio okropnie pozbawionego czci,
włócznią bowiem został przebity Twój bok, wielce cierpliwy, chcąc wybawić mnie
ze zniszczenia, Twoje stworzenie, opiewam Twoją wielką łaskawość i
miłosierdzie, Przyjacielu człowieka.
Chwała, i teraz. Staruroteotokion prosomion:

Gdy widziała Ciebie podniesionego na drzewie, Władco, nieznająca
małŜeństwa i nieskalana, czysta Dziewica i Matka Twoja, wołała: Biada mi, o Synu
mój najsłodszy! JakŜe to najbardziej nieprawe zgromadzenie skazało na drzewo
Stwórcę wszystkich i Władcę? Opiewam Twoją niezwykłą łaskawość.
Kanon ku czci czcigodnego i Ŝyciodajnego krzyŜa,
mający akrostych: Cierpienia ludzi powstrzymałeś cierpieniami, Słowo. Poemat Józefa. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

Wielce bolejące cierpienia powstrzymałeś, Słowo, cierpieniami czcigodnego
Twego ciała, i ludzkość zbawiłeś, którą dawno temu zranił przeciwnik, poboŜnie
kłaniających się niedocieczonej Twojej Opatrzności.
Ten, który w raju związał człowieka oszustwem przez przekroczenie
przykazań, został związany więzami nierozwiązalnymi, Panie, którymi
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dobrowolnie wcielony byłeś związany rozwiązując nasze grzechy, Przyjacielu
człowieka.
Męczennikom: Cierpiętnicy widząc stworzenie cierpiące przez zatapianie
oszustwami demonów, okazali się przystaniami ciszy dla wiernych, Przesławni,
pogrąŜywszy moc pysznego strumieniami krwi.
Męczennikom: Chór męczenników stoi połączony świetliście z chórami
aniołów, zawsze oświecany jaśnieniami niestworzonymi Bóstwa i oświeca
będących na ziemi, z wiarą sławiących Jego cuda.
Teotokion: Okazałaś się wyŜszą od mocy nieba, rodząc na ziemi Boga Słowo,
Przeczysta, który zechciał wprowadzić nas do nieba ze względu na łaskawość,
przez swoje cierpienia i czcigodny krzyŜ.
Inny kanon do Najświętszej Bogurodzicy,
mający akrostych: Trzecią pieśń przynoszę Bogurodzicy.
Hirmos ten sam.

Jako ocienioną górę przewidział Ciebie w duchu Habakuk Prorok, modlę się,
Przeczysta, abyś ocieniła mnie, oddanego Ŝądzom i wyzwoliła mnie z cienia
śmierci i atakujących mnie Ŝądz (dwa razy).
Okropieniem BoŜym strumieniem wyciekłym BoŜego boku Twego Syna,
obmyj moje rany serca, abym wielbił Ciebie i godnie sławił zawsze błogosławioną
i zawsze nieskalaną.
Równe rodzącemu zrodziłaś Słowo, który przebóstwił naturę ludzką, módl
się do Niego, abym stał się godnym BoŜej pociechy, wątpiący i niedomagający
przez wraŜe podstępy.
Pieśń 3
Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

Ciebie, w naturze BoŜej niecierpiętliwego, ze względu na łaskawość
cierpiętliwego w ciele, na drzewie zabiło zgromadzenie hebrajskie, nam dającego
nieśmiertelność.
Na wodach powiesiłeś ziemię, Słowo, na drzewie dobrowolnie zostałeś
powieszony, wprowadzając mnie na niebiosa, wpadłego w jamę zła.
Męczennikom: Przyozdobieni ranami chwalebni męczennicy Chrystusowi
stoicie przed Panem otrzymując Jego ręką najbogatszą odpłatę.
Męczennikom: Radosną duszą przyjmując rany, męczennicy, zadajecie węŜowi
ostatni ból i napełniacie radością chóry aniołów.
Teotokion: Widząc Chrystusa podniesionego na krzyŜu nieznająca męŜą
płacząc mówiła: Zaszedłeś, Słońce Chwały, z moich oczu, oświecając będących w
ciemności.
Inny kanon.
Hirmos ten sam.

Ty, która jesteś niewypowiedziana w miłosierdziu i bogata w zmiłowaniach,
będąc miłosierną, Najczystsza, módl się, aby ulitował się nad nami, uwięzionymi.
50

Będąc domem Stwórcy wszystkich módl się, aby zamieszkał we mnie
Pocieszyciel, w byłej pustyni zgubnych dla duszy złoczyńców, czysta Dziewico.
Wszystko noszącego mocą BoŜą nosiłaś w swych objęciach, Bogurodzico,
wejrzyj na mnie i wybaw mnie z Ŝądz pogrąŜających mój rozum.
Pieśń 4
Hirmos: Dałeś nam, Panie, wielką miłość, Jednorodzonego bowiem Twego Syna za nas na
śmierć wydałeś. Przeto wołamy Tobie z dziękczynieniem: Chwała mocy Twojej, Panie!

Chryste, który wszystko przewyŜszasz czcią, zaiste przecierpiałeś zniewagę,
Władco, bity trzciną po głowie, aby uczcić mnie, pozbawionego czci przez
przestępstwo, Przyjacielu człowieka.
Zechciałeś być ukoronowany wieńcem cierniowym, wielce cierpliwy, jako
prawdziwy Król, i ciernisty grzech Adama z korzeniem wyrwałeś, wysławiam
Twoje cierpienia, Chryste.
Męczennikom: Nie skruszeni udręką ran pozostaliście, męczennicy, krusząc
wraŜe oszustwo i depcząc waszymi nogami bezmiernie chełpiącego się i przez
szaleństwo całego doprowadzonego do upadku sił.
Męczennikom: Zniszczalnymi ciałami niezniszczalność BoŜą zdobyliście,
cierpieniami czcigodne cierpienia Niecierpiętliwego zdecydowanie naśladując,
chwalebni męczennicy, policzeni z wszystkimi bezcielesnymi.
Teotokion: Niegdyś prorok zobaczył Ciebie, Dziewico, jako rulon, na którym
palcem Ojcowskim napisano Słowo wcielające się i rękopis grzechów Praojca
został rozdarty włócznią, Przeczysta.
Inny kanon.
Hirmos ten sam.

Dobrowolnie przecierpiałeś rany i zabicie, Chryste, dla modlitw Tej, która
Ciebie zrodziła, ulecz moją duszę zranioną przez zbójeckie uciemięŜenie
demonów, jedyny wielce miłosierny.
Jestem ciałem i stworzeniem Twojej ręki, uciemięŜonym przez węŜa,
Chryste, i skruszonym przez rozkosze Ŝyciowe, przeto odrodź dla błagań BoŜych
Tej, która Ciebie zrodziła.
Słowo Ojca w sposób przewyŜszający słowo zrodziłaś, wyzwalając ludzi z
wszelkiej bezmyślności, módl się do Niego gorliwie, aby wyzwolił mnie z niewoli
bezmyślnych Ŝądz, jedyna zawsze Dziewico.
Uleczenie toczysz nam zawsze ze swej dłoni, będąc ocienieniem całej
Świętości, cała będąc napełniona Światłością, cała kapiąc wonną mirrę, przeczysta
Oblubienico BoŜa.
Pieśń 5
Hirmos: Na ziemi pojawił się Niewidzialny i z ludźmi zechciał Ŝyć Niedościgniony, do Ciebie
zwracając się z modlitwą poranną śpiewamy Tobie, Przyjacielu człowieka.

Jako Baranek podniesiony zostałeś na drzewie i Ojcu przyniosłeś ofiarę za
nas, Dobry, i powstrzymałeś ofiary pogańskie, Wszechmocny.
Włócznią przebity został Twój bok, rozlewając dwa źródła zbawienia,
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głosimy Ciebie jednym z Trójcy, mającego dwa działania.
Męczennikom: MęŜni cierpiętnicy z wiarą znaleźli Ciebie, zdecydowane
umocnienie i niezachwianą opokę, samych siebie kształtując jako czcigodne
kamienie.
Męczennikom: Mocą BoŜą umacniani wiarą całą okrutną moc oszustwa
upokorzyliście, cierpiętnicy męczennicy, i świetliście zostaliście ukoronowani.
Teotokion: Zniszczałą poprzednio przez przestępstwo naszą naturę jako bez
zniszczenia rodząca Chrystusa odrodziłaś, najświętsza Władczyni, orędowniczko
naszych dusz.
Inny kanon.
Hirmos: Gdy Izajasz zobaczył na tronie wywyŜszonego Boga, podnoszonego przez aniołów
chwały, zawołał: O, ja skalany, a przecieŜ przewidziałem wcielającego się Boga, Światłość
niezachodzącą, rządzącego światem.

Przemień boleść mego ciała i duchowe cierpienia, rozpędź obłoki lenistwa,
Dziewico, Obłoku Światłości, i daj mi, proszącemu i sławiącemu Ciebie, zdrowie,
przemianę okropieństw i miłość.
Pełen wszelkich grzechów przedstawiam teraz Ciebie, Dziewico,
zrodzonemu z Ciebie jako Orędowniczkę i modlącą się, bądź mi Orędowniczką i
poprawą Ŝycia, prowadząc mnie ścieŜką BoŜej wiedzy.
Oświeć mój rozum i duszę prowadź Światłością, Dziewico, uczyń mnie
uczestnikiem Chwały BoŜej, jestem bowiem pełen zła i zostałem zniewolony przez
wszelkie rozkosze, przynoszę skalane sumienie.
Pieśń 6
Hirmos: Ogromna otchłań grzechów otoczyła mnie i słabnie mój duch, lecz Ty, Władco,
wyciągnij wszechwładną Twoją prawicę i, dobry Sterniku, zbaw mnie, jak Piotra.

WąŜ wyprowadził mnie z Edenu, oszukańczym pokarmem oszukał oszust,
Chrystus zaś dobrowolnie podniesiony na drzewie, daje mi znowu dawne wejście.
Zraniony został, który nas zranił, i pozostaje nieuleczony, my zaś, wierni,
uleczyliśmy się Twoim zranionym bokiem, łaskawco Panie, Twoimi ranami,
którymi dobrowolnie zostałeś zraniony.
Męczennikom: Okazaliście się pośród ognia, mądrzy Chrystusowi rycerze, jak
baranki pieczeni i Bogu wszystkich Królowi na ołtarzu składani odziedziczyliście
niewypowiedzianą radość.
Męczennikom: Dajecie rzeki uleczeń, czerpiąc z niewypowiedzianych źródeł i
wysuszacie szkodliwość Ŝądz, cierpiętnicy, napajając zgromadzenia wiernych.
Teotokion: Widząc zabicie Słowa wcielonego z Twego łona, Nieskalana,
macierzyńsko wołałaś i wywyŜszałaś Sprawcę Ŝycia, Matko Dziewico Władczyni.
Inny kanon.
Hirmos: Tych, którzy zbliŜyli się do końca Ŝycia, Przyjacielu człowieka, i ze wzburzeniem
pokus giną w nieszczęściu, nie odrzuć wołających: Zbaw, Zbawco, jak wybawiłeś proroka ze
zwierza.

Faryzeusza wywyŜszającego się w myślach przewyŜszyłem, zawsze pyszniąc
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się, i porywałem się ku przepaściom bezmiernych grzechów, jedyna Czysta, ulituj
się nade mną, okropnie uniŜonym (dwa razy).
Mając cudowne poczęcie i zrodzenie Twoja Matka, zadziwi się teraz mną,
nieszczęsnym, bowiem w nieprawościach zostałem poczęty i zrodzony, zniewolony
jestem przez rozkosze.
Krzyczę, płaczę i łkam, gdy wspominam budzący bojaźń Sąd, mam bowiem
złe czyny, nieznająca męŜa Dziewico Matko BoŜa, w strasznej godzinie oręduj za
mną.
Pieśń 7
Hirmos: Dawno temu złotemu posągowi, perskiemu boŜkowi dzieci nie pokłoniły się,
śpiewając trzej w środku pieca: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś.

Twoimi cierpieniami powstrzymałeś nasze cierpienia, Przyjacielu człowieka,
i teraz do Ŝycia niecierpiętliwego przywiodłeś tych, którzy kłaniają się poboŜnie
Twoim czcigodnym cierpieniom, BoŜe wszystkich.
Gdy stworzenie ujrzało Ciebie krzyŜowanym, Chryste, zmieniło się i
zadrŜało, ziemia zatrzęsła się, rozpadły się kamienie i światło słońca skryło swój
bieg.
Męczennikom: Poddając się prawom Chrystusowym odrzuciliście obietnice
nieprawych, męczennicy, i pośród sądu cierpiąc chwalebnie zostaliście
ukoronowani.
Męczennikom: Nie zostaliście spaleni przez ogień, zdobywszy gorętsze od
ognia obietnice, cierpiętnicy Pańscy noszący korony, wołając: BoŜe, błogosławiony
jesteś.
Teotokion: Stałaś widząc Chrystusa podniesionego na krzyŜu, którego
zrodziłaś, Przeczysta, i wołałaś: Nie okaŜ mnie bezdzietną, którą zachowałeś czystą
takŜe po zrodzeniu.
Inny kanon.
Hirmos: Troje dzieci w piecu przedstawiało Trójcę, zdeptało ogniste płomienie i śpiewając
wołało: Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe ojców naszych.

Czyny nie dają mi zbawienia, Władczyni, grzechy dodaję bowiem do
grzechów i zło do zła, jednak Twoją modlitwą, Czysta, ulituj się i zbaw nas (dwa
razy).
Sąd przy drzwiach, Trybunał gotowy, przygotuj się pokorna duszo i zawołaj:
Gdy będziesz sądził, Słowo, nie osądź mnie, dla modlitw Twojej Rodzicielki.
Ogrom owoców grzechu uśmiercił moją duszę, którą przynosząc niepłodną,
wołam do Ciebie: OkaŜ płodną, która Twoim Owocem zniszczyłaś zniszczenie.
Pieśń 8
Hirmos: Piec babiloński nie spalił dzieci, ani teŜ ogień Bóstwa nie zniszczył Dziewicy, przeto
wraz z dziećmi zawołajmy, wierni: Błogosławcie Pana dzieła Pańskie.

Gdy zostałeś ukrzyŜowany na nowo został otwarty raj i obracający się
przeciwko nam oręŜ wycofał się, zawstydzając się włóczni przebijającej święty
Twój bok, Chryste wielce miłosierny.
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Włócznią zranił Ciebie wróg i padł, a upadły Adam wraca do Ŝycia, wołając
do Ciebie, dobrowolnie zabijanego, Chryste: Błogosławiąc sławię Ciebie, BoŜe
mój, wielce miłosierny.
Męczennikom: Świat oświeca się waszymi walkami i wspaniałym działaniem,
cierpiętnicy, i niezliczonymi cudami, wybawia się z ciemności chorób, z wiarą
wołając: Błogosławcie Pana dzieła Pańskie.
Męczennikom: Jako pośmiewisko widziany był leŜący pod nogami waszymi,
święci, który przedtem chwalił się, Ŝe jest burzycielem ziemi i morza, a Chrystus
Ŝyciodajną prawicą ozdabia niewiędnącymi wieńcami was, zawsze słabych.
Teotokion: W czasie zrodziłaś czas przewyŜszającego, Przeczysta,
rozwiązującego dawne więzy Adama pierwszego stworzonego więzami swoimi i
wiąŜąc go więzami swojej słodkiej miłości.
Inny kanon.
Hirmos: Materialnego ognia płomień niematerialnym wiąŜąc ogniem Boga widzący
młodzieńcy śpiewali: Błogosławcie wszystkie dzieła Pańskie, Pana.

Cała dobra i bliska Króla wszystkich byłaś, Bogurodzico, napełnij mnie
dobrymi czynami, Ŝyjącego w złu, który całe Ŝycie spędziłem w lenistwie, abym
sławił Ciebie na wszystkie wieki.
Z brzucha wieloryba dawno temu chwalebnie wybawiłeś proroka BoŜego,
Słowo, tak i wybaw moją duszę, ginącą w głębi pokus, mającą jednak modlącą się
do Ciebie, Zbawco, Dziewicę, która zrodziła Ciebie nieznając małŜeństwa.
W czerwoną szatę przyobleczonego znalazła mnie Bogurodzica czyniącego
zło, przeto pozbawiłem się jej, ale Ty ubierz mnie w BoŜe szaty przez pokutę, dla
Twoich modlitw, Bogurodzico.
TakŜe Pieśń Bogurodzicy: Uwielbia dusza moja Pana.
Pieśń 9
Hirmos: Krzewem i ogniem okazana na Synaju Dawcy Zakonu MojŜeszowi poczęłaś w łonie
BoŜy ogień bez spalenia, najjaśniejszą i niegasnącą Świecę, przeto prawdziwą Bogurodzicę w
pieśniach czcząc uwielbiamy.

Aby odnaleźć drachmę, którą zgubiłem, Chryste, wstąpiłeś na krzyŜ Twoim
ciałem, Dobry, i uczyniłeś mnie wspólnikiem radości Twoich wyŜszych mocy,
Dawco Ŝycia, z którymi śpiewając Tobie jako łaskawcy w pieśniach Ciebie
uwielbiamy.
Chryste, który wyciągnąłeś Twoje ręce na krzyŜu, moje osłabione
poprzednio wieloma Ŝądzami ręce umocniłeś Twoją mocą, a takŜe kolana osłanione
biegiem wzmocniłeś, przeto wielbimy Ciebie.
Męczennikom: Spalani płomieniem i dręczeni niezliczonymi ranami, znaleźli
Ciebie, Chryste, jako rosę ochłody Twoi męŜni i cudowni cierpiętnicy, przeto
weseląc się szli Twoją drogą i nieustannie uwielbiają Ciebie w pieśniach.
Męczennikom: Mnóstwo cierpiętników, chór świętych błaga Ciebie, Chryste, za
zgromadzeniem ludzi bardzo zasmucającym mnóstwo Twego miłosierdzia,
Szczodry, oczyść mnóstwo naszych nieprawości jako Przyjaciel człowieka.
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Nosząc postać ludzi zrodziłaś Światłość Ojca, Dziewico, którego
widoku podniesionego na krzyŜu słońce nie mogło znieść, omroczyło się i
zmniejszył się mrok czci boŜków, przeto z Nim wielbimy Ciebie.
Teotokion:

Inny kanon.
Hirmos: W cieniu Prawa i w Piśmie widzimy, wierni, obraz: Wszelkie niemowlę płci męskiej
otwierające łono jest święte Boga, przeto uwielbiamy pierworodne Słowo Ojca niemającego
początku, pierworodnego Syna Matki nieznającej męŜa.

Zepsutego rozumem, zepsutego duszą i w sumieniu, skalanego złem i
pozbawionego wszelkich dóbr, Dziewico niezniszczalna, nieskalana, nie pogardzaj
mną, ale upiększ czynami poboŜności.
Napełniłem się złem, napełniłem się zamysłami wyobcowującymi mnie od
Ciebie, Przyjaciela człowieka, przeto jęczę i wołam: Przyjmij mnie, kajającego się,
i nie odrzucaj mnie dla modlitw Twojej Rodzicielki, łaskawco wielce miłosierny.
Obym został wybawiony Twoimi modlitwami, nieskalana Dziewico, z
wszelkiego gniewu, śmiercionośnych Ŝądz, okrutnej gehenny i ognia, od
niesprawiedliwych ludzi, od przewrotnych ludzi, który przybiegam pod Twoją
opiekę i przyzywam Ciebie na pomoc.
Jako Matka BoŜa módl się do zrodzonego z Ciebie Pana Boga i Króla, aby
wybawił Twego sługę z wszelkiej kary i złych zwyczajów, Czysta, mającego w
Tobie nadzieję juŜ z łona mej matki, Władczyni.
TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i ciąg dalszy.
Na stichownie stichery, ton 3:

Zawiścią słodyczy zostałem wygnany, upadłem okropnym upadkiem, ale nie
pogardziłeś mną, Władco, przyjąwszy ze względu na mnie to, co jest moje,
zbawiasz mnie krzyŜowany i wprowadzasz do chwały, Wybawicielu mój, chwała
Tobie.
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.

Na kształt krzyŜa MojŜesz na górze rozpostarł ręce i zwycięŜył Ameleka, Ty
zaś, Zbawco, dłonie rozpostarłszy na czcigodnym krzyŜu objąłeś mnie, wybawiając
z niewoli wroga, dałeś mi znak Ŝycia, abym uciekał przed łukiem moich
przeciwników, przeto kłaniam się, Słowo, Twemu czcigodnemu krzyŜowi.
Stichos: Niech będzie światłość Pana Boga naszego nad nami, i dzieło rąk naszych udoskonal
w nas, i dzieło rąk naszych umocnij.
Męczennikom: Jako światła jaśniejące w świecie takŜe po śmierci, święci

męczennicy, bój dobry stoczyliście, przeto mając odwagę módlcie się do
Chrystusa, aby zmiłował się nad naszymi duszami.
Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Widząc Ciebie wiszącym na drzewie, Chryste
mój najłaskawszy, Nieskalana płacząc macierzyńsko wołała: Synu mój
najukochańszy, jakŜe zgromadzenie nieprawych skazało Ciebie na drzewo?
W środę na L i t u r g i i Błogosławieństwa. Ton 3:
Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani.
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Praojca Adama, który odrzucił Twoje przykazanie, Chryste, wypędziłeś z
raju, zaś łotra na krzyŜu gorąco wyznającego Ciebie umieściłeś w nim, wołającego:
Wspomnij mnie, Zbawco, w królestwie Twoim.
Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo
niebieskie.

UkrzyŜowany zostałeś ze względu na mnie i przebity został Twój bok,
Jezusie, wytaczając dla mnie dwa zbawcze źródła, przeto zbawiłem się przez
Twoją mękę, Chryste, wyśpiewuję i sławię Twoją łaskawość, wspomnij mnie,
śpiewającego, w Twoim królestwie.
Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię.

Zostałeś policzony z nieprawymi, Jezusie, który wziąłeś nieprawości nas
wszystkich, i zostałeś ukoronowany cierniem jako Król wszystkich, ciernie grzechu
Praojca Adama wyrywając z korzeniami, Chryste, przeto z wiarą słąwimy teraz
Twoje cierpnienie.
Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach.

MęŜni cierpiętnicy, którzy naśladowali cierpienia Chrystusa, chwalebni
męczennicy, wraŜe oszustwo zniszczyliście mocą BoŜą, otrzymaliście chwałę
niebieską i modlicie się za nami wszystkimi.
Chwała. Jedności trójhipostatyczna i nierozdzielna, Trójco wszystko tworząca,
jedna istoto i mocy, zachowaj Twoich śpiewaków od wszelkich wrogich szkód i
uczyń godnymi Twego królestwa tych, którzy Ŝyją w świętości.
I teraz. Widząc na krzyŜu Tego, który wcielił się w Twoje czcigodne łono,
płacząc wzywała Bogurodzica Dziewica: To tak, Dziecię, złe zgromadzenie
odpłaciło Tobie, zabijając Ciebie, śycie wszystkich wiernych i Zmartwychwstanie.




















W ŚRODĘ WIECZOREM,
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy stichery ku czci świętych apostołów, ton 3:
Prosomion: Wielkie męczenników.
Stichos: Jeśli będziesz pamiętał o nieprawościach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? Ale u Ciebie
jest oczyszczenie.

Modlitwami czcigodnych i BoŜych apostołów Twoich, szczodry Przyjacielu
człowieka, jedyny miłosierny, pokorę Twoją daruj Twoim sługom i wybaw z
nieszczęść tych, którzy śpiewają Tobie i kłaniają się Tobie.
Stichos: Dla imienia Twego cierpiałem, Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, dusza
moja ma nadzieję w Panu.

Gdy zasiądziecie na dwunastu tronach z Sędzią wszystkich, aby sądzić
wszystkie stworzenia, okaŜcie mnie nieosądzonym, wybawcie z ciemności i
wszelkiej udręki, łaskawcy moi, BoŜy apostołowie.
Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w Panu.

Wybawcie mnie od strzał niegodziwego jako świadkowie BoŜy, wygaszając
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podstępy i zroście mnie duchową rosą, modlę się do was, mądrzy moi łaskawcy,
BoŜy apostołowie.
TakŜe z Menei stichery świętemu. Jeśli nie ma Menei, to inne stichery świętemu i wielkiemu
cudotwórcy Mikołajowi, ton i prosomion ten sam.
Stichos: Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam wybawi
Izraela ze wszystkich nieprawości jego.

Zraniony zostałem, nieszczęsny, ukąszeniem węŜa i leŜę porzucony, martwy
i bez oddechu, Twoją odwaŜną modlitwą podnieś mnie szybko, błogosławiony
Hierarcho, abym sławił szybko otrzymaną od Ciebie łaskę.
Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie.

Rozum mój został omroczony złymi zamysłami i widząc mnie leŜącego
mądry oszust wcale nie przestaje dalej mnie łowić, ale jako Bóg ulituj się i zbaw
mnie dla modlitw Mikołaja.
Stichos: Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska trwa na
wieki.

Wielkie zbawienie okazałeś nam wszystkim, Mikołaju wielce
błogosławiony, wybawiasz bowiem z wszelkich nieszczęść i pokus Twoje sługi, z
ataków i słabości oraz niewidzialnych wrogów.
Chwała, i teraz. Teotokion: Wielka jest moc Twoich cudów, Czysta, wybawiasz
bowiem z nieszczęść i wybawiasz ze śmierci, wyrywasz z nieoczekiwanych pokus,
szybko rozwiązujesz i zabierasz grzechy ludzi.
TakŜe: Pogodna Światłości. Prokimenon dnia.
Na stichownie stichery ku czci apostołów, ton 3:

Na całą ziemię rozejdzie się wasza nauka, święci apostołowie, zniszczyliście
oszustwo boŜków głosząc poznanie Boga i dobry jest wasz wysiłek, błogosławieni,
przeto śpiewamy i wysławiamy waszą pamięć.
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.

Będąc gałązkami Ŝyciodajnego krzewu winnego, chwalebni apostołowie,
jako owoc poboŜności sami siebie złoŜyliście Bogu, przeto mając odwagę przed
Nim, proście o danie pokoju i wielkiego miłosierdzia naszym duszom.
Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków.

Męczennicy Twoi, Panie, umocnili się wiarą, pokrzepili nadzieją,
zjednoczyli duchowo w miłości Twego krzyŜa, zniszczyli wraŜe dręczenie i
otrzymawszy korony modlą się z bezcielesnymi za dusze nasze.
Chwała, i teraz. Teotokion: Wielce grzeszącego wyrwij mnie, Dziewico, wielką
Twoją modlitwą, z naleŜnego mi płomienia, popraw Twoimi modlitwami, Czysta,
kierując mnie ku zbawczym ścieŜkom Twoimi macierzyńskimi modlitwami.




















W ŚRODĘ NA POWIECZERZU,
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Kanon modlitewny do Najświętszej Bogurodzicy. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

Daj mi jęki skruchy, Bogurodzico, i łzę duchową, abym płakał nad wieloma
swoimi grzechami, otrzymał poprawę sumienia, Dziewico, i ubłagał Twoje
miłosierdzie.
Potykając się o zamysły i wpadając w otchłań zguby, błagam teraz,
Dziewico, Twoje wspomoŜenie: Umocnij niezachwianie niemoc mego umysłu na
mocnej opoce BoŜych przykazań.
Chwała. Noszę bezpłodny figowiec i lękam się porąbania oraz Sądu, aby
Stwórca mój Bóg nie posłał mnie w ogień, Władczyni uprzedź, uczyń owocnymi
moje czyny pokutne, abym sławił Ciebie.
I teraz. Będąc nieskalaną świątynią Króla, nieprzystojnymi Ŝądzami skalałem
moje serce, modlę się, abyś oczyściła, Przeczysta, cnotą i czystym Ŝyciem,
wzbogaciła czynami, Łaski Pełna.
Pieśń 3
Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

Liczni są, którzy ze mną walczą i zasmucają mnie, nie mogę znaleźć ulgi i
wybawienia od otaczających mnie, lecz nie pogardzaj, Czysta, moją modlitwą.
ObciąŜony mnóstwem zła i licznymi moimi grzechami, nie mogę spojrzeć na
wyŜyny nieba, lecz Ty daj mi odpuszczenie, Przeczysta.
Chwała. Zły wąŜ próbuje przez wszystkie dni rozrywać moją duszę, lecz
skrusz mu, Bogurodzico, zęby zgubne dla duszy.
I teraz. Wybaw mnie, Bogurodzico, z wszelkich atakujących mnie nieszczęść
i z burzy grzechów, Twego sługę, i Twoimi modlitwami skieruj mnie do zbawczej
przystani.
Pieśń 4
Hirmos: Dałeś nam, Panie, wielką miłość, Jednorodzonego bowiem Twego Syna za nas na
śmierć wydałeś. Przeto wołamy Tobie z dziękczynieniem: Chwała mocy Twojej, Panie!

DrŜę myśląc o otchłani moich grzechów i nieprzystojnych zamysłów
wielkim wzburzeniu, lecz Ty zatroszcz się o mnie i skieruj ku ciszy, Przeczysta.
CięŜka nieznajomość dosięgła teraz moją duszę, brak rozumu i zapomnienie
zła, jakie uczyniłem w Ŝyciu, lecz Ty, Przeczysta, skieruj mnie ku pokucie za moje
grzechy.
Chwała. Ogień Ŝądz wygaś strumieniami łez i tłamszące mój rozum Ŝyciowe
wzburzenie, ciernie spal ogniem Ducha, Bogurodzico, Ty bowiem jesteś opieką i
pochwałą.
I teraz. Falami pokus i wzburzenia cały jestem zatapiany przez złe zamysły, w
głębię rozpaczy zawsze sprowadzany wołam do Ciebie: Władczyni, wybaw mnie,
Twego sługę.
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Pieśń 5
Hirmos: Gdy Izajasz zobaczył na tronie wywyŜszonego Boga, podnoszonego przez aniołów
chwały, zawołał: O, ja skalany, a przecieŜ przewidziałem wcielającego się Boga, Światłość
niezachodzącą, rządzącego światem.

Znasz cierpienia mojej duszy i niemoc ciała, Władczyni, gnicie mego
rozumu i niestałość, przeto uczyń mnie godnym miłosierdzia i łaski Twojej, abym
sławił Ciebie, zbawiany Twoją opieką.
Nie zamykaj dla mnie miłosierdzia Twoich zmiłowań, Władczyni nieskalana,
ale przychodzącemu do Ciebie w rozrzewnieniu daj Twoje zmiłowanie, przemianę
zła i przebaczenie, abym dziękczynnie opiewał Twoją wspaniałość.
Chwała. RozmnoŜyli się bardziej niŜ włosy mojej głowy, Dziewico,
nienawidzący mnie bez powodu i zasmucający mnie teraz szukają jak mnie
rozerwać i uczynić swoim pokarmem, Czysta, przeto napełnij ich wstydem i zmuś
do ucieczki.
I teraz. Ty, która dajesz światu pokój i wszystkim zbawienie, bowiem
zrodziłaś BoŜy pokój, Dziewico, walkę Ŝądz mojej duszy i ciała przemień, Czysta,
w pokój bojaźnią i miłością Zbawcy Chrystusa.
Pieśń 6
Hirmos: Ogromna otchłań grzechów otoczyła mnie i słabnie mój duch, lecz Ty, Władco,
wyciągnij wszechwładną Twoją prawicę i, dobry Sterniku, zbaw mnie, jak Piotra.

W czynach, słowach i myślach nie ma gorzej Ŝyjącego ode mnie na ziemi,
przeto proszę Twoją przyjaźń do człowieka, Władczyni, abym otrzymał
zmiłowanie.
Czyny złych grzechów rodzą wszystkim smutek, przeto jesteśmy teraz
atakowani przez gorzkie pokusy, pomóŜ nam, która jedyna jesteś dla chrześcijan
wybawieniem.
Chwała. Rodzisz i pozostajesz czystą po zrodzeniu, Bogurodzico Dziewico,
przeto zawsze módl się do zrodzonego z Ciebie, abyśmy zostali wybawieni z
wszelkich wraŜych szkód, Twoi słudzy.
I teraz. Modlitwami przeczystej Twojej Matki i wszystkich proroków,
męczenników oraz świętych uczniów, Słowo BoŜe, daj nam pokój i oczyszczenie
grzechów.
TakŜe: Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz.
Katyzma poetycka, ton 3:

Całe Ŝycie moje w wielkim przeszedłem lenistwie, Przeczysta, i teraz
zbliŜyłem się do końca mego czasu, przestraszyłem się licznych wrogów, aby nie
rozerwali mojej duszy, Nieskalana, i rzuciły mnie w głębię zguby, lecz ulituj się
nad Twoim sługą, Dziewico, i wybaw mnie z ich złości.
Pieśń 7
Hirmos: Dawno temu złotemu posągowi, perskiemu boŜkowi dzieci nie pokłoniły się,
śpiewając trzej w środku pieca: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś.

Do Ciebie, Matko BoŜa czysta i nieskalana, skalany ciałem i duszą, zbrukany
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czynami nieczystymi, modlę się, Władczyni, mając nadzieję na Twoje miłosierdzie,
ulituj się nade mną, Przeczysta.
Grzechów moich jest mnóstwo i zła doświadczenie, zwątpienie bardzo mnie
nęka i ciągnie do głębi rozpaczy, lecz Ty, przeczysta Władczyni, wybaw mnie
ginącego i okropnie zatapianego.
Chwała. Mnóstwem zmiłowań Twojej łaskawości, odrzuć wielość naszych
grzechów, Dobry, i bądź łaskawy dla wołających bez przerwy: Błogosławiony
jesteś, Panie BoŜe ojców naszych.
I teraz. Z powodu Ŝądz i głębi smutku, z pokus Ŝyciowych pociągnij nas ku
niecierpiętliwości, Czysta, i radosnemu weselu, Błogosławiona, wołających: Ty
jesteś jedyna Łaski Pełna.
Pieśń 8
Hirmos: Materialnego ognia płomień niematerialnym wiąŜąc ogniem Boga widzący
młodzieńcy śpiewali: Błogosławcie wszystkie dzieła Pańskie, Pana.

Gorycz rozkoszy przeniknąwszy wszystkie cielesne zmysły, strasznie kala
moją duszę i pociąga ku śmierci: Władczyni świata, bądź mi wybawieniem.
Na Ciebie składam duszę, serce i ciało, nie mam bowiem innej nadziei poza
Tobą, Władczyni, od której otrzymam zmiłowanie, przeto daj mi obfite Twoje
miłosierdzie i łaskę.
Chwała. WąŜ przypełznął do mnie z jadem, rozkoszą ciała uśmiercił moją
nieszczęsną duszę, lecz oŜyw ją przeciwnymi lekarstwami, Czysta, Twoimi
modlitwami.
I teraz. Ty, która zrodziłaś Boga i Zbawcę, Przywódcę pokoju, módl się do
Niego, aby szybko dał światu pokój, bowiem w świecie będziemy Go sławić.
Pieśń 9
Hirmos: Ciebie, krzew gorejący i świętą Dziewicę, Matkę Światłości i Bogurodzicę, nadzieję
nas wszystkich uwielbiamy.

Skalanie pełnych Ŝądzy zamysłów mego rozumu oczyść, Czysta, odziewając
mnie w świetlistą szatę niecierpiętliwości.
Otwórz mi, Dziewico, BoŜe bramy pokuty, zagradzając bramy moich Ŝądz i
rozkoszy, powstrzymując je Twoją mocą.
Chwała. Usłysz głos mego jęczenia i głos mego płaczu, daj oczyszczenie i
zbawienie nieszczęsnej mojej duszy, Dziewico nieskalana.
I teraz. Daniel Prorok widział Twoje zrodzenie, Dziewico, widział
prawdziwie zaiste, widział na tronie, którego nazwał Starodawnym.
TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i pokłon. Trisagion i po: Ojcze nasz, tropaarion, ciąg dalszy i rozesłanie.





















W CZWARTEK RANO,
po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie, ton 3:

Przyjdźcie wszyscy, wychwalmy apostołów jako sterników, zniszczyli
bowiem oszustwo boŜków, wprowadzili w światłość Ŝycia i nauczyli wierzyć w
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Trójcę, przeto dzisiaj czcząc ich czcigodną pamięć, wierni, sławimy Chrystusa
Boga naszego.
Stichos: Na całą ziemię rozejdzie się ich głoszenie i aŜ do krańców ziemi ich słowa.

Pamięć Twoich apostołów rozświetliłeś, Panie wszechmocny, umocniwszy
ich, aby upodobnili się do Twoich cierpień i męŜnie zwycięŜyli wraŜą moc, przeto
przyjęli łaskę uzdrowień, ich modlitwami, Przyjacielu człowieka, daj pokój Twemu
ludowi.
Chwała, i teraz. Teotokion: Nieogarnionego i nieopisanego Boga, jednoistotnego
Ojcu niemającemu początku, który tajemnie wcielił się w Twoje łono,
Bogurodzico, znamy jako jedno i niepomieszane z Trójcy Bóstwo, zrodzenie
Twoje w świecie sławiąc, przeto dziękczynnie wołamy do Ciebie: Raduj się,
otoczona radością.
Po drugiej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie, ton 3:

Całą ziemię napoiliście strumieniami, apostołowie Boga Słowa, i wyrósł kłos
wiary, napełniając krańce świata, wszystkie bowiem plewy posiekaliście, przeto
wszystkich przyprowadziliście do Chrystusa Boga, chrzcząc ich w Trójcy
niestworzonej.
Stichos: Niebiosa sławić będą cuda Twoje, Panie.
Powtarzamy tę samą katyzmę poetycką.
Następnie stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela.

Cierpiętnicy święci, módlcie się do miłosiernego Boga, aby dał naszym
duszom odpuszczenie grzechów.
Chwała, i teraz. Teotokion: Prorocy głosili, apostołowie nauczali, męczennicy
wyznawali i my wierzymy, Ŝe zaiste jesteś prawdziwą Bogurodzicą, przeto
wielbimy Twoje niewypowiedziane zrodzenie, Przeczysta.
Po trzeciej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie, ton 3:

Apostołów Twoich, Chryste, posłałeś do krańców ziemi, jako miłosierny,
jako bardzo ostre strzały, niszczące wszelką bezboŜność i zabobon, zasadzające
zbawcze nauki, ich modlitwami, Szczodry, daj pokój naszym duszom.
Ciebie, głosiciela prawdy i jaśniejący świecznik światu sławiąc, opiewamy
Mikołaju, i wołamy z wiarą, modląc się, bowiem niewinnych wyrwałeś śmierci, tak
i nas, święty, wybaw z nieszczęść, smutków i wszelkich okropieństw.
Chwała, i teraz. Teotokion: Moją duszę zmarłą przez liczne grzechy, nieskalana
Władczyni, oŜyw jako mająca macierzyńską odwagę do Syna Twego, Ty bowiem
jedyna w sposób przewyŜszający rozum i sens zrodziłaś Słowo współniemające
początku z Ojcem i Duchem, zawsze dające światu Ŝycie i niezniszczalność, i
wielkie miłosierdzie.
Kanon ku czci świętych i chwalebnych apostołów. Poemat Teofana. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

Kolumny Kościoła, fundamenty wiary, umocnienie poboŜności i wszystkich
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wiernych umacniający, przyjdźcie, wysławmy świętych apostołów, albowiem
zbawiamy się przez ich modlitwy (dwa razy).
Sam przed sądem marnotrawny syn uląkł się osądzenia, zdobył bowiem
niezliczone złe czyny, przeto modlę się do Ciebie, sprawiedliwy Sędzio: Zbaw
mnie zrozpaczonego, Zbawco, BoŜymi modlitwami Twoich apostołów.
Niezmienne kolumny poboŜności, poprawcie mnie oszustwem wraŜym
zatrzymanego i leŜącego na ziemi, nieszczęsnego i wątpiącego, abym otrzymał
odpuszczenie przeze mnie popełnionych grzechów.
Teotokion: Ze świętymi prorokami, z apostołami i męczennikami módl się
gorliwie do wcielonego w Ciebie Pana, Czysta, aby umartwił wszystkie nasze
cielesne Ŝądze i dał nam Ŝywot wieczny.
Inny kanon ku czci świętego, wielkiego cudotwórcy Mikołaja. Poemat Józefa. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Śpiewajmy Panu, który uczynił przedziwne cuda w Czerwonym morzu, falami
pokrył bowiem przeciwnika i wybawił Izraela, Jemu jedynemu śpiewamy, albowiem się wysławił.

Najjaśniejszy świecznik niegasnący, na ziemi będący kolumną i wzywający
do BoŜej przystani tych, którzy są zawsze zatapiani falami Ŝycia, wszyscy uczcijmy
Mikołaja i uwielbiajmy miłością.
Umacniany mocą BoŜą, błogosławiony, gorliwość poboŜności w umyśle
zdobyłeś, przeto mających niesprawiedliwie umrzeć wybawiłeś, a my modlimy się
do Ciebie: Wybaw nas, Mikołaju, z wszelkiego niesprawiedliwego uciemięŜenia.
Teotokion: Ty, która jesteś arką mieszczącą Dawcę Prawa, zabierającego
wszystkie nasze nieprawości ze względu na niewypowiedzianą otchłań BoŜego
miłosierdzia, przeto zgodnie opiewamy przeczystą Marię.
Pieśń 3
Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

Wy, którzy krańce świata napełniliście Boską nauką, moją duszę napełnijcie
cnotliwymi czynami i dobrymi zamysłami, świadkowie Chrystusa (dwa razy).
Od rozlicznych zgorszeń złego i z wszelkiego smutku, i z wszelkiego ucisku,
z wszelkiego uciemięŜenia wybawcie mnie, uczniowie Chrystusowi.
Biada, duszo moja nieszczęsna i pokorna, często grzesząca i gniewająca
Boga, jakŜe wyprosisz przebaczenie zła, które nie przestajesz czynić?
Teotokion: BoŜa drabino, którą widział Jakub, a po niej zstąpi Bóg nas
podnosząc, gorliwie módl się z apostołami, aby ulitował się nad nami.
Inny kanon.
Hirmos: Niepłodna duszo i bezdzietna, zdobądź owoc błogosławiony przez Boga, weseląc się
zawołaj: Umocniłem się w Tobie, BoŜe, nie ma sprawiedliwego poza Tobą, Panie.

Okazałeś się ostrym mieczem duchowym, mądry, siekąc złe plewy
heretyków i cnót ścieŜki zbawcze wyrównując wiernym, ojcze Mikołaju.
Do Ciebie, źródło toczące potoki uzdrowień, modlimy się, święty, skalania
Ŝądz wszystkich nas obmyj Twoimi modlitwami, wybawiając z nieszczęść.
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Twoimi gorliwymi modlitwami zrzucając wroga i teraz umocnij przeciwko
niemu osłabione nasze myśli przez ataki Ŝądz, przyzwaniem świętych Twoich
modlitw, ojcze Mikołaju.
Teotokion: Rozum nie moŜe zrozumieć zrodzenia przewyŜszającego rozum,
Twego cudownego zrodzenia, Bogurodzico nieskalana, przeto modlę się do Ciebie:
Obdarz mój rozum łaską, abym zawsze sławił Ciebie.
Pieśń 4
Hirmos: Dałeś nam, Panie, wielką miłość, Jednorodzonego bowiem Twego Syna za nas na
śmierć wydałeś. Przeto wołamy Tobie z dziękczynieniem: Chwała mocy Twojej, Panie!

Jak błyskawice i jak promienie niezachodzącego Słońca apostołów
posyłając, Słowo, na krańce świata, aby wszystkich oświecić oraz rozpędzić mrok
bezboŜności (dwa razy).
Morze okropnych grzechów burzy się przeciwko mnie, Słowo, i fale
nieprzystojnych zamysłów wzburzają moją pokorną duszę, Sterniku Panie, zbaw
mnie modlitwami Twoich uczniów.
PrzeraŜam się myśląc o Twoim budzącym bojaźń przyjściu, Władco, mam
bowiem zanim nastanie Sąd moje oskarŜające mnie wewnętrzne sumienie, i przed
mękami dręczącymi moją nieczułość.
Teotokion: Słowo BoŜe, które urodziło się z Dziewicy, Jej świętym
orędownictwem i mądrych Twoich apostołów, Zbawco, wybaw nasze dusze z
wszelkich nieszczęść i smutków.
Inny kanon.
Hirmos: Jako ocienioną górę Habakuk ujrzał Twoje łono, Czysta, przeto zawołał: Z południa
przyjdzie Pan i Święty z góry ocienionej czaszy.

Zawsze kaŜdy wierny przedstawia Ciebie Bogu jako orędownika, przeto
błagamy Ciebie, abyś wybawił nas z okropnych pokus i upadków grzesznych,
ojcze.
Mając w sercu łaskę Pańską jak Ŝywą wodę, zawsze zraszasz, mądry,
obciąŜonych cięŜarem smutków i suszą grzechów, mających nieszczęście zginąć,
błogosławiony.
Ty, który niegdyś wybawiłeś niesprawiedliwie prowadzonych na śmierć,
teraz i nas wybawiaj od ludzi niszczonych ciemięŜeniem, i od wszelkiego oszustwa
biesów.
Teotokion: Wcielone Słowo z ogromu Jego łaskawości w niewypowiedziany
sposób zrodziłaś, módl się do Niego, Przeczysta, aby wszystkich wybawił z Ŝądz
cielesnych i skalania, a takŜe wszystkich obciąŜonych w Ŝyciu.
Pieśń 5
Hirmos: Na ziemi pojawił się Niewidzialny i z ludźmi zechciał Ŝyć Niedościgniony, do Ciebie
zwracając się z modlitwą poranną śpiewamy Tobie, Przyjacielu człowieka.

Na ziemi wcieliwszy się powołałeś uczniów, niebiosa głoszące chwałę
Twoją, Chryste, przeto ze względu na nich, Panie, zmiłuj się nad duszami naszymi
(dwa razy).
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Z Ŝądz i wszelkich niebezpieczeństw, z okropnych nieszczęść, Słowo,
wybaw Twoje sługi, dla przyjemnych Tobie modlitw Twoich apostołów.
Biada mi, duszo pełna Ŝądz, jakŜe chcesz stanąć na budzącym bojaźń Sądzie
będąc bezpłodną? Czuwaj przeto i pokajaj się, przynosząc owoce cnót.
Teotokion: Do Tego, który na ziemi pojawił się w niewypowiedziany sposób w
ciele, z czystego Twego łona, Czysta, módl się zawsze jako do Syna Twego, aby
dał nam oczyszczenie.
Inny kanon.
Hirmos: Twoją niezachodzącą Światłością, Chryste, oświeć moją pokorną duszę i skieruj ku
Twojej bojaźni, albowiem światłością są Twoje przykazania.

Stojąc przed czystą Światłością i oświecany zawsze z niej wychodzącymi
zorzami, ojcze, wyproś wszystkim oczyszczenie i pokój.
Dla gorących modlitw Mikołaja ulituj się nade mną, który bardziej od
wszystkich ludzi zagniewałem Ciebie nierozumnym rozumem, Najłaskawszy.
W beznadziei spędziłem Ŝycie moje, modlę się do Ciebie, ojcze Mikołaju,
podnieś ku pokucie moją skalaną myśl.
Teotokion: Jako jedyna radość aniołów, radością otoczona, napełnij radością
moją myśl bolejącą i pogrąŜającą się w lenistwie.
Pieśń 6
Hirmos: Ogromna otchłań grzechów otoczyła mnie i słabnie mój duch, lecz Ty, Władco,
wyciągnij wszechwładną Twoją prawicę i, dobry Sterniku, zbaw mnie, jak Piotra.

Wytoczywszy otchłań mądrości duchowej, zgromadzenie apostolskie,
wysusz strumień światowego mędrkowania i napój zgromadzenia poboŜnych (dwa
razy).
Westchnij i zapłacz, pokorna duszo moja, i zawołaj do Pana, mówiąc:
Zgrzeszyłem przed Tobą, Władco, oczyść mnie, Łaskawy, dla modlitw mądrych
Twoich apostołów.
Popłynęły potoki Ŝądz i zatopiły moją duchową świątynię, przeto będąc
rzekami duchowymi, apostołowie, odnówcie mnie, skruszonego, ku Ŝywotowi.
Teotokion: Zgromadzenie apostołów z Twoją Rodzicielką błaga Ciebie,
Chryste, o zesłanie oczyszczenia i pokoju Twoim sługom, jako Przyjaciel
człowieka i Bóg dokonujący poŜytecznej przemiany.
Inny kanon.
Hirmos: Głębia grzechów i burza przeciwnych wiatrów powstała przeciwko nam, ale
uprzedź mnie Synu BoŜy i wybaw ze zniszczenia, jak proroka wybawiłeś ze zwierza.

Umartwiwszy członki wstrzemięźliwością zdobyłeś Ŝycie niezniszczalne,
którego i nas uczyń uczestnikami dla Twoich modlitw, mądry, przez unikanie złego
grzechu.
śaglem świętych Twoich modlitw wybaw nas z głębi rozlicznych pokus i
głębi grzechu, przeprowadzając ku przystani Ŝycia, mądry hierarcho.
Upiększywszy tron Miry w Licei okazałeś się pięknem arcykapłanów, przeto
modlitwami Twoimi wybawiaj nas nienaruszonymi z pokus świata, hierarcho.
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Słowo wcieliwszy się w łono Twoje, Matko czysta, jako Bóg z
miłosierdzia zmiłowań wypędził zniszczenie dawno temu zamieszkałe w ludziach
przez przestępstwo.
Teotokion:

Pieśń 7
Hirmos: Dawno temu złotemu posągowi, perskiemu boŜkowi dzieci nie pokłoniły się,
śpiewając trzej w środku pieca: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś.

Chrystus będący Światłością świata okazał was światłością, świetliści
apostołowie, przepędzających ciemność oszustwa i oświecających myśli wiernych
(dwa razy).
Wy, którzy skruszyliście zastawione na nas wraŜe sieci, sławni w Bogu
apostołowie, i wyrównaliście nam ścieŜki pokuty, do was przybiegającym.
Moją duszę oszalałą przez cielesne Ŝądze, oczyśćcie, krasomówczy
apostołowie, będąc solą ziemi i z wiarą oŜywcie.
Teotokion: Piękności Jakuba, oświeć mnie dobrymi łaskami, modląc się teraz z
apostołami do zrodzonego z Twego czystego łona.
Inny kanon.
Hirmos: Troje dzieci w piecu przedstawiało Trójcę, zdeptało ogniste płomienie i śpiewając
wołało: Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe ojców naszych.

Dawno temu gubiącego BoŜych ludzi szalonego Ariusza udusiłeś Ŝyłami
słów Twoich jako Pasterz zaiste prawdziwy, ojcze Mikołaju.
Święcie przeszedłszy najświętsze Ŝycie Twoje, ze świętymi Ŝyjesz ojcze
Mikołaju, posyłając poboŜnie Ciebie wielbiącym uświęcenie i oświecenie.
Jako wybawiciela prędkiego, jako gorącego wspomoŜyciela przyzywamy
zawsze Ciebie, ojcze Mikołaju, abyś wybawił nas z Ŝądz i nagłych pokus, nas
atakujących.
Teotokion: Mnie, który przez niedbałość omroczyłem duszę, oświeć Czysta,
która zrodziłaś Światłość, zapalając świecznik mego serca, abym dobrą gorliwością
sławił Ciebie.
Pieśń 8
Hirmos: Stojący poboŜnie młodzieńcy, objęci przez poŜerający płomień, pozostali
nienaruszeni, śpiewając BoŜą pieśń: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie i wywyŜszajcie Go
na wszystkie wieki.

Zraniłem się oręŜem Ŝądz i przez szaleństwo serce pokryłem strupami dzięki
twórcy zła, przeto uleczcie mnie całego wątpiącego, chwalebni apostołowie, będąc
lekarzami dusz i ciał (dwa razy).
Na całą ziemię rozeszło się głoszenie BoŜych nauczycieli, ucząc
prawowiernie o jednej istocie, jednej naturze, czczących Świętej Trójcy jedno
zaiste panowanie i jedno królestwo na wszystkie wieki.
Mnie, wielce grzeszącego i wyczerpującego wielką Twoją BoŜą cierpliwość
przez trwanie w grzechach, wyrwij mnie, Władco znający moją słabość, Słowo, z
lenistwa i złego rozumowania.
Teotokion: BoŜe kleszcze, które BoŜy węgiel w niewypowiedziany sposób
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przyjęłaś, Bogurodzico, wypal rozpalone węgle moich Ŝądz, Przeczysta, rosą
modlitw Twoich i chwalebnych apostołów.
Inny kanon.
Hirmos: Boga nieustannie sławionego na wysokościach przez aniołów, niebiosa niebios,
ziemia, góry i pagórki, głębina i cały rodzaj ludzki w pieśniach jako Stwórcę i Wybawiciela
błogosławcie Go i wywyŜszajcie na wszystkie wieki.

Odziedziczyłeś ziemię łagodnych, będąc łagodnym, sprawiedliwy, przeto
modlę się do Ciebie z wiarą, modlitwami Twoimi ukróć ciągle nadciągające na
mnie fale złego.
Jak wybawiłeś wojewodów, którzy niesprawiedliwie mieli umrzeć, tak
wybaw nas ze złości złych ludzi i z wszelkich pokus biesowskich, Mikołaju,
modląc się do Zbawiciela.
Pokazałeś ludziom drogę prawą i zbawczą, na którą skieruj nas,
przechodzących przez Ŝycie, Mikołaju, modlitwami Twoimi, abyśmy razem weszli
w bramy Ŝycia.
Teotokion: Mocą i śpiewam moim jest zrodzony z Ciebie, Przeczysta, do
którego módl się gorliwie, Dziewico, aby umocnił mnie osłabionego przez Ŝądze, i
czynił Jego zbawcze nakazy.
TakŜe śpiewamy Pieśń Bogurodzicy: Uwielbia dusza moja Pana, i pokłony.
Pieśń 9
Hirmos: W cieniu Prawa i w Piśmie widzimy, wierni, obraz: Wszelkie niemowlę płci męskiej
otwierające łono jest święte Boga, przeto uwielbiamy pierworodne Słowo Ojca niemającego
początku, pierworodnego Syna Matki nieznającej męŜa.

Ty, który słowami Twoich uczniów umocniłeś krańce ziemi, Słowo
niemającego początku Ojca, dla ich modlitw ulituj się takŜe nade mną, który
wpadłem w bezmyślne Ŝądze i jestem zatapiany przez oszustwo biesowskie (dwa
razy).
Duszo moja, która pracowałaś pod kierunkiem Ŝądz, przynieś modlitwy
Temu, który za nas ucierpiał, aby wybawił Ciebie z okropności, modlących się
jawnie do świętych uczniów, którzy upodobnili się do Jego cielesnych cierpień.
Uczniowie Chrystusowi, gdy z Nim zasiądziecie sądzić winnych, moją duszę
zachowajcie nieosądzoną, skalaną nieprzystojnymi czynami, jako moi władczy
orędownicy i wspomoŜyciele świata.
Teotokion: Dziewico czysta, Dziewico przeczysta, pałacu Chrystusa, Dziewico
najświętsza, która Świętego Świętych, Boga ponad przyczyną i Słowo zrodziłaś,
módl się do Niego ze świętymi apostołami za wszystkich.
Inny kanon.
Hirmos: Na synajskiej górze MojŜesz ujrzał Ciebie w krzewie, bez spalania ogień Bóstwa
poczynającą w łonie ogień Bóstwa, Daniel zaś widział Ciebie jako górę niesieczoną, a Izajasz
nazywał zakwitłą laskę z korzenia Dawidowego.

Jako przedmurze BoŜe i umocnienie, dobrą ucieczkę, świat ziemskie zdobył
Ciebie, bowiem Twoim orędownictwem zawsze jest wybawiany z wszelkich pokus
i uciemięŜenia, ojcze Mikołaju, przeto sławiąc z wiarą Ciebie wielbimy.
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Będąc uciskanym przez wiele nieszczęść przybiegam do przestrzeni
gorących Twoich modlitw, wielce błogosławiony, przemień cierpienia mojej duszy,
wołam do Ciebie, ukróć fale rozpaczy i uspokój szaleństwo mego umysłu.
Nadejdzie przyjście Stwórcy sądzącego całą ziemię i nie jestem gotowy,
nieszczęsny, cały lękam się myśląc o ogromie mego zła, Panie wielce cierpliwy,
ulituj się i zbaw mnie BoŜymi modlitwami Mikołaja, świętego Twego.
Teotokion: Okazałaś się moim zbawczym oświeceniem, która zrodziłaś
Światłość rozpędzającą mroczne i okropne obłoki mojej duszy, abym Twoimi
modlitwami był synem dnia czyniąc sprawiedliwość, abym w pieśniach wysławiał
Ciebie.
TakŜe: Zaprawdę godne to jest, ektenia i fotagogikon.
Na stichownie stichery, ton 3:

Na całą ziemię rozejdzie się wasza nauka, święci apostołowie, zniszczyliście
oszustwo boŜków głosząc poznanie Boga i dobry jest wasz wysiłek, błogosławieni,
przeto śpiewamy i wysławiamy waszą pamięć.
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.

Chrystusa przykazania nieskalanie zachowawszy, święci apostołowie, darmo
przyjęliście i darmo dajecie uleczenia cierpieniom dusz i ciał naszych, przeto mając
odwagę módlcie się do Niego, aby zmiłował się nad duszami naszymi.
Stichos: Niech będzie światłość Pana Boga naszego nad nami, i dzieło rąk naszych udoskonal
w nas, i dzieło rąk naszych umocnij.

Jako światła w świecie jaśniejące takŜe po śmierci, święci męczennicy dobry
bój stoczywszy macie odwagę modlić się do Chrystusa, aby zmiłował się nad
duszami naszymi.
Chwała, i teraz. Teotokion: Bez nasienia poczęłaś z Ducha Świętego, przeto
wysławiając śpiewamy Tobie: Raduj się, najświętsza Dziewico.
TakŜe: Dobrze jest, pierwsza godzina i rozesłanie.
W czwartek na L i t u r g i i Błogosławieństwa. Ton 3:
Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani.

Praojca Adama, który odrzucił Twoje przykazanie, Chryste, wypędziłeś z
raju, zaś łotra na krzyŜu gorąco wyznającego Ciebie umieściłeś w nim, wołającego:
Wspomnij mnie, Zbawco, w królestwie Twoim.
Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo
niebieskie.

Wy, którzy trzciną krzyŜa z głębi niewiedzy ludzi wyprowadziliście,
apostołowie, i wypędziliście oszustwo helleńskie z ziemi, zaiste staliście się dla
wiernych szczerymi wybawcami, przeto jesteście błogosławieni.
Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię.

Jako tajemne promienie i światła Słońca Sprawiedliwości, chwalebni
apostołowie, rozpędziliście ciemności zła i wszystkich ludzi skierowaliście do
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światłości poznania Boga, przeto was czcimy.
Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach.

Mąk rozpalenie przecierpieliście i z wysoka przyjęliście rosę łask,
cierpiętnicy, i cierpienia ludzi jako Chrystusowi wybrańcy zawsze poboŜnie
uleczacie, mądrzy, przeto z wiarą was czcimy, święci.
Chwała. Mądrzy głosiciele Świętej Trójcy, Piotrze i Pawle, Marku i Łukaszu,
Mateuszu, Szymonie, Jakubie, Andrzeju, Janie, Tomaszu, Bartłomieju i Filipie,
zawsze módlcie się do Niej, abyśmy zostali wybawieni z wszelkich nieszczęść.
I teraz. Apostołów piękno i świętych cierpiętników radości, przez Boga
obdarzona łaską, Władczyni, módl się za nami wszystkimi do Zbawcy i Boga,
abyśmy przyjęli odpuszczenie grzechów i wszyscy stali się uczestnikami Ŝycia
BoŜego.




















W CZWARTEK WIECZOREM,
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy stichery ku czci krzyŜa, ton 3:
Prosomion: Postawiono.
Stichos: Jeśli będziesz pamiętał o nieprawościach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? Ale u Ciebie
jest oczyszczenie.

Panie, będący niecierpliwym w BoŜej Twojej naturze, męki przecierpiałeś w
Twojej ludzkiej naturze, przygwoŜdŜony do krzyŜa i włócznią przebity w bok,
wytaczając mi z niego dwie rzeki niewypowiedzianych Tajemnic.
Stichos: Dla imienia Twego cierpiałem, Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, dusza
moja ma nadzieję w Panu.

Koroną splecioną z ciernia zostałeś zraniony, wyśmiany Królu wszystkich,
rozwiązując zakaz ciernistego grzechu, a przyjąwszy w swoją rękę trzcinę,
wszystkich nas, wierzących w Ciebie, zapisałeś w księdze na niebiosach.
Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w Panu.

W Ŝaden sposób nie ustała niesprawiedliwa zawiść Ŝydowska, krzyŜujących
Ciebie, Łagodny, takŜe gdy umarłeś, Chryste, gdyŜ i wtedy oczerniali Ciebie jako
oszusta, prosząc Piłata o pilne strzeŜenie Twego grobu. O, gniewie nieuleczony!
Inne stichery ku czci Najświętszej Bogurodzicy. Ton ten sam.
Stichos: Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam wybawi
Izraela ze wszystkich nieprawości jego.

Gdy zajaśniałego ze swego łona na krzyŜu widziałaś jako zachodzące Słońce
niezachodzące, zatrzymujące promienie słońca, zawołałaś z duszy ocięŜałej
ciemnością bólów: Dobrowolnie zaszedłeś i znowu zajaśniej na moje oświecenie i
świata.
Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie.

Władczyni, która zrodziłaś idącego sądzić Ŝywych i umarłych, moją duszę
umarłą przez cierpienia oŜyw przez pokutę i BoŜą krew, która wypłynęła z boku
Syna Twego, i okaŜ mnie spełniającym w Ŝyciu Jego przykazania.
Stichos: Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska trwa na
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wieki.

Gdy Ciebie, Dziecię, bez bólów rodziłam – mówiła Owieczka i Matka –
uniknęłam smutku i mgły kłopotów, ale teraz, gdy widzę Ciebie, owocu łona mego,
podnoszonego na krzyŜu, gorzkie strzały przenikają moje serce i pogrąŜam się w
ogromie smutku, Władco.
Chwała, i teraz. Teotokion: Światu okazano zmiłowanie, Słowo, w Twoim
ukrzyŜowaniu, stworzenie zostało oświecone, poganie znaleźli zbawienie, Władco
– wołała Przeczysta – a ja teraz cierpię widząc Twoją dobrowolną mękę.
Na stichownie stichery, ton 3:

KrzyŜowi Twemu czcigodnemu kłaniamy się, Chryste, stróŜowi świata,
zbawieniu nas grzesznych, wielkiemu oczyszczeniu, chwale całego świata.
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.

Na kształt krzyŜa MojŜesz na górze rozpostarł ręce i zwycięŜył Ameleka, Ty
zaś, Zbawco, dłonie rozpostarłszy na czcigodnym krzyŜu objąłeś mnie, wybawiając
z niewoli wroga, dałeś mi znak Ŝycia, abym uciekał przed łukiem moich
przeciwników, przeto kłaniam się, Słowo, Twemu czcigodnemu krzyŜowi.
Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków.

Wielka jest moc Twego krzyŜa, Panie, postawiony bowiem na jednym
miejscu działa na cały świat i rybaków okazał apostołami, z pogan męczenników,
aby modlili się na nasze dusze.
Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Nieskalana widząc Ciebie podniesionego na
drzewie, Chryste mój najłaskawszy, płacząc wołała macierzyńsko: Synu mój
najukochańszy! JakŜe to zgromadzenie nieprawe podniosło Cię na krzyŜu?




















W CZWARTEK NA POWIECZERZU,
Kanon do Najświętszej Bogurodzicy. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

Jako ocienioną górę przewidział w Ciebie w duchu Habakuk Prorok, którą
błagam, Przeczysta, abyś ocieniła mnie, udręczonego przez Ŝądze, i pozwoliła
wybawić się z okrutnych nieszczęść cienia śmierci.
Pokropieniem BoŜą Krwią, wylaną z BoŜego boku Syna Twego, Czysta,
obmyj rany mego serca, abym wielbił Ciebie i godnie sławił zawsze błogosławioną
i nieskalaną.
Chwała. Równe Ojcu zrodziłaś Słowo, które przebóstwiło naturę ludzi, módl
się do Niego, aby uczynił mnie godnym pociechy, wątpiącego i słabnącego pod
wraŜymi podstępami, Czysta.
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Daj mi oczyszczenie grzechów Twoimi BoŜymi modlitwami,
Dziewico, silną masz bowiem modlitwę, Władczyni, i śpiewających Tobie wybaw
z grzechów, Ŝądz, nieszczęść i kłopotów.
I teraz.

Pieśń 3
Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

Będąc miłosierną, Przeczysta, pomódl się do niewypowiedzianego w
miłosierdziu i bogatego w łaskawości, aby zlitował się nad nami, pogrąŜonymi w
złu.
Będąc świątynią Stwórcy wszystkiego, pomódl się, aby zamieszkał we mnie
Pocieszyciel, chociaŜ jestem pustynią zgubnych dla duszy zbójców, czysta
Dziewico.
Chwała. Tego, który wszystko trzymasz w dłoni, na ręku nosiłaś,
Bogurodzico, wejrzyj na mnie i wybaw mnie, skalanego Ŝądzą patrzenia.
I teraz. Modlę się, otwórz miłosierdzie Twego zmiłowania, Władczyni
przeczysta, i bądź mi gorącą pomocą w pokusach, i zbawieniem.
Pieśń 4
Hirmos: Dałeś nam, Panie, wielką miłość, Jednorodzonego bowiem Twego Syna za nas na
śmierć wydałeś. Przeto wołamy Tobie z dziękczynieniem: Chwała mocy Twojej, Panie!

Rany i przebicie, Chryste, dobrowolnie jako Bóg przecierpiałeś, zranioną
moją duszę przez rozboje biesowskich złości ulecz dla modlitw Twojej Rodzicielki,
jedyny wielce miłosierny.
Jestem dziełem Twojej ręki, Stworzycielu, i stworzeniem, zaś słowa węŜa
skruszyły mnie rozkoszami Ŝycia, przeto odnów mnie, Chryste, dla modlitw Tej,
która Ciebie zrodziła, Słowo.
Chwała. Słowo Ojca ponad słowa zrodziłaś, wyzwalające ludzi z wszelkiej
bezmyślności, do którego módl się gorliwie, aby mnie wyzwolił, zniewolonego
przez bezmyślne Ŝądze, jedyna zawsze Dziewico.
I teraz. Zawsze toczysz nam z dłoni uleczenie, uświęcona arko, cała będąc
napełniona Światłością, wszystkim toczysz wonną mirrę, przeczysta Oblubienico
BoŜa.
Pieśń 5
Hirmos: Gdy Izajasz zobaczył na tronie wywyŜszonego Boga, podnoszonego przez aniołów
chwały, zawołał: O, ja skalany, a przecieŜ przewidziałem wcielającego się Boga, Światłość
niezachodzącą, rządzącego światem.

Cierpienia mego ciała i smutek mojej duszy przemień, rozpędź obłoki
zniechęcenia, Dziewico, obłoku Światłości, daj mi zdrowie i przemienienie chorób,
śpiewającemu i sławiącemu Ciebie z miłością.
Ciebie, orędowniczkę i wstawienniczkę przed zrodzonym z Ciebie teraz
przedkładam, będąc napełniony wszelkim grzechem, Dziewico, bądź mi poprawą
Ŝycia i skieruj na ścieŜki BoŜego poznania.
Chwała. Uświęć mój rozum, Dziewico, i oświeć duszę, uczyń mnie
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uczestnikiem BoŜej chwały, oto bowiem napełniłem się złem i jestem zniewolony
przez wszelakie rozkosze, przynoszę skalane sumienie.
I teraz. Winnico BoŜa, która wydałaś piękne grono, dające duszom napój
obfity, Dziewico święta, Ty mnie napój jego słodyczą, zabierz pijaństwo rozkoszy i
zbaw mnie.
Pieśń 6
Hirmos: Tymi, którzy doszli do końca Ŝycia, Przyjacielu człowieka, i burzami pokus są
kierowani ku zgubie, nie pogardzaj śpiewającymi: Zbaw, Zbawco, jak proroka wybawiłeś ze
zwierza.

Faryzeusza pyszniącego się rozumem zawsze przewyŜszałem pychą i
zjednoczyłem się z przepaściami niezmierzonych grzechów, okropnie
upokorzonego, jedyna czysta, wybaw i ulituj się nade mną.
Ty, która miałaś cudowne poczęcie i zrodzenie, okaŜ teraz na mnie,
nieszczęsnym, Twoje zmiłowania, bowiem w nieprawościach jestem poczęty i
zrodzony, zniewolony przez rozkosze.
Chwała. Łkam, płaczę i jęczę, gdy wspominam budzący bojaźń Sąd,
zdobyłem bowiem złe czyny, ale Ty, nieznająca męŜa Dziewico Matko BoŜa,
oręduj za mną w strasznej godzinie.
I teraz. Zrozumieć i wypowiedzieć nie moŜe wszelki rozum, Dziewico czysta,
okazanego w Tobie budzącego bojaźń i przesławnego cudu, jak zrodziłaś i znowu
jesteś czysta, Boga rodząc w Jego naturze.
TakŜe: Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz.
Katyzma poetycka, ton 3:

Nieznająca małŜeństwa czysta Matka Twoja, Chryste, widząc Ciebie
martwego powieszonego na drzewie, płacząc macierzyńsko mówiła: Jak Tobie
odpłaciło nieprawe zgromadzenie Ŝydowskie i pozbawione łaski, które
rozkoszowało się licznymi i wielkimi Twoimi darami, Synu mój? Opiewam Twoje
BoŜe zstąpienie.
Pieśń 7
Hirmos: Troje dzieci w piecu przedstawiało Trójcę, zdeptało ogniste płomienie i śpiewając
wołało: Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe ojców naszych.

Nie mam czynów zbawczych, Władczyni, grzechy bowiem dodaję do
grzechów i zło do zła, przeto Twoją modlitwą, Czysta, uprzedź i zbaw mnie.
Sąd przy drzwiach i Trybunał gotowy, przygotuj się, pokorna duszo, i
zawołaj: Gdy będziesz mnie sądził, Słowo, nie osądź mnie dla modlitw Twojej
Rodzicielki.
Chwała. Ogarnięty owocami grzechu obumarłem i przynoszę duszę
bezpłodną, wołając do Ciebie, Przeczysta: OkaŜ mnie przynoszącym owoce, gdyŜ
Twoim owocem zniszczone zostało zniszczenie.
I teraz. O przedziwna Tajemnico! O zdumiewająca rozum! Jak Bóg na ziemi
zjawił się jako człowiek? JakŜe wie, jakŜe pragnie, jakŜe zechce i działa, jak i
chce?
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Pieśń 8
Hirmos: Stojący poboŜnie młodzieńcy, objęci przez poŜerający płomień, pozostali
nienaruszeni, śpiewając BoŜą pieśń: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie i wywyŜszajcie Go
na wszystkie wieki.

Jako męŜna, jako bliską będąc Królowi wszystkich, Bogurodzico, napełnij
mnie dobrymi dziełami, który Ŝyłem w złu i lenistwie spędziłem całe Ŝycie, abym
sławił Ciebie na wszystkie wieki.
Jak z wnętrza wieloryba wybawiłeś dawno temu chwalebnego Proroka,
Słowo BoŜe, tak wybaw teraz duszę moją, która wpełzła w głębię zguby, mając
modlącą się do Ciebie Tę, która nieznając małŜeństwa zrodziła Ciebie jako Dziecię.
Chwała. Przyodzianego w piękną szatę odnalazł mnie sprawca zła i zwlókł ją
ze mnie, przeto sama mnie, Bogurodzico Dziewico, upiększ BoŜymi szatami
pokuty, Twoimi modlitwami, Bogurodzico.
I teraz. Tego, przed którym drŜy wszelkie stworzenie, miałaś na swojej ręce,
Czysta, który z miłosierdzia dla nas stał się Dziecięciem, módl się do Niego, aby
zbawił mnie, z wiarą wołającego: Ciebie wywyŜszamy, Przeczysta, na wszystkie
wieki.
Pieśń 9
Hirmos: W cieniu Prawa i w Piśmie widzimy, wierni, obraz: Wszelkie niemowlę płci męskiej
otwierające łono jest święte Boga, przeto uwielbiamy pierworodne Słowo Ojca niemającego
początku, pierworodnego Syna Matki nieznającej męŜa.

Zniszczałem w rozumie i duszy, sumienie skalałem złem i okazałem się
pozbawionym wszelkich dóbr, Dziewico niezniszczalna i nieskalana, nie pogardzaj
mną, lecz upiększ czynami poboŜności.
Napełniłem się złem, napełniłem się zamysłami wyobcowującymi mnie od
Ciebie, Przyjaciela człowieka, przeto jęczę i wołam: Przyjmij mnie, pokutującego, i
nie odrzucaj mnie dla modlitw Twojej Rodzicielki, łaskawco wielce miłosierny.
Chwała. Obym wybawił się Twoimi modlitwami, nieskalana Dziewico, z
wszelkiego gniewu i śmiercionośnych Ŝądz, z okropnego ognia gehenny, od ludzi
niesprawiedliwych i od złych wrogów, przybiegającego pod Twoją opiekę i
wzywającego Ciebie na pomoc.
I teraz. Piękną duszą, piękną w myślach, piękną ciałem znalazł Ciebie
Najpiękniejszy, wcielił się w Twoje dziewicze łono, jak zechciał, upiększając naszą
brzydotę, do którego módl się, Dziewico, abyśmy zostali zbawieni.
TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i pokłon. Trisagion. Po: Ojcze nasz, tropariony, ciąg dalszy i rozesłanie.





















W PIĄTEK RANO,
po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie ku czci krzyŜa, ton 3:

KrzyŜ postawiono na ziemi i dotknął nieba, nie jako drzewo osiągnął
wysokość, ale Ty na nim napełniłeś wszystko: Panie, chwała Tobie.
Stichos: WywyŜszajcie Pana Boga naszego i kłaniajcie się podnóŜkowi nóg jego, albowiem
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jest święty.

KrzyŜ i śmierć zechciałeś przecierpieć, pośrodku stworzenia przecierpiałeś
je, jak i zechciałeś, Zbawco, aby przygwoŜdŜono Twoje ciało, a wtedy i słońce
skryło promienie, wtedy łotr widząc to, wyśpiewał Ciebie na krzyŜu, wołając
poboŜnie: „Wspomnij mnie, Panie”, i uwierzywszy przyjął raj.
Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Nieskalana Owieczka Słowa, niezniszczalna
Dziewica Matka, widząc powieszonego na krzyŜu przez nią bez boleści
zrodzonego, macierzyńsko płacząc wołała: Biada mi, Dziecię moje! JakŜe to
dobrowolnie cierpisz, chcąc wybawić człowieka z cierpień braku czci?
Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 3:

Na cyprysie, jodle i cedrze zostałeś podniesiony, Baranku BoŜy, aby zbawić
tych, którzy z wiarą kłaniają się dobrowolnemu Twemu ukrzyŜowaniu, Chryste
BoŜe, chwała Tobie.
Stichos: Bóg nasz, Król nasz przed wiekami uczynił zbawienie pośrodku ziemi.

Niezmierzonej Twojej władzy i dobrowolnemu ukrzyŜowaniu dziwiły się
zastępy aniołów: JakŜe Niewidzialny został zraniony w ciele, chcąc wybawić ze
zniszczenia ludzkość? Przeto jako Dawcy Ŝycia wołamy do Ciebie: Chwała,
Chryste, Twojej łaskawości.
Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela.

Wielkoduszność waszego cierpienia zwycięŜyła podstępy wroga sprawcy
zła, chwalebni męczennicy, przeto staliście się godni wiecznej sprawiedliwości,
jako świadkowie prawdy módlcie się do Pana, aby zbawiona została owczarnia
ludzi miłujących Chrystusa.
Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Haniebną śmierć przez ukrzyŜowanie
dobrowolnie przecierpiałeś, Szczodry, a widząc Ciebie Rodzicielka Twoja,
Chryste, była zraniona, dla Jej modlitw z miłosierdzia zmiłowań Twoich, jedyny
najłaskawszy Przyjacielu człowieka, Panie, który wziąłeś grzechy świata, ulituj się
i zbaw świat.
Po trzeciej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie, ton 3:

KrzyŜ przecierpiałeś, Bezgrzeszny, naczynie klątwy, z niewypowiedzianego
miłosierdzia pierwszego stworzonego wyzwalając z pierwszej klątwy, przeto
kłaniamy się Twoim czcigodnym cierpieniom, sławiąc świętą Opatrzność, którą
sam jeden z miłosierdzia zmiłowań spełniwszy, zbawiłeś Twoje stworzenie.
Policzkowany byłeś za rodzaj ludzki i nie rozgniewałeś się, wyzwól ze
zniszczenia nasze Ŝycie, Panie, i zmiłuj się nad nami jako Przyjaciel człowieka.
Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Zdobywszy berło mocy, krzyŜ Twego Syna,
Bogurodzico, rozbijamy nim ataki wrogów, nieustannie w miłości Ciebie
uwielbiając.
Kanon ku czci czcigodnego i Ŝyciodajnego krzyŜa,
mający akrostych: Chwałą wiernych krzyŜ jest i mocą. Poemat Józefa. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Lądem zrodzonym z otchłani nigdy nie wędrowało słońce, ściany wody stanęły z obu
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stron dla ludzi pieszo idących przez morze i śpiewających Bogu: Śpiewajmy Panu, bowiem
chwalebnie się wysławił.

Fale morskie berłem uczyniłeś gęstymi i przeprowadziłeś ludzi,
przedstawiając krzyŜ Twój, którym rozsiekłeś podstępną wodę, Szczodry, i do
ziemi poznania Boga doprowadziłeś wszystkich z wiarą śpiewających Twojej
mocy.
Ty, który rozkazem stworzyłeś otchłań, pokrywając ją wodami podniebnymi,
a na wodach ziemię zawiesiłeś, wisisz na drzewie i całe stworzenie trzęsiesz, serca
wszystkich umacniając w Twojej bojaźni.
Męczennikom: Synami BoŜymi stajecie się BoŜy męczennicy Chrystusowi,
mieszkańcami i dziedzicami Syjonu niebieskiego, w którym nosząc korony
radośnie wołacie: Śpiewajmy Panu, bowiem chwalebnie się wysławił.
Męczennikom: Ręce i nogi wydajecie na odrąbanie, męczennicy, okrutnie
obdzierani ze skóry, wydawani płomieniom, wcale nie wyrzekliście się Chrystusa
będącego Bogiem wszystkich, ale gorąco śpiewaliście: Śpiewajcie Panu, bowiem
chwalebnie się wysławił.
Teotokion: Najlepsza Dziewico Władczyni, widząc zrodzonego przez Ciebie
Syna dobrowolnie podniesionego na drzewie, płacząc wzywałaś, wołając
boleściwie: BoŜe wszystkich, Łaskawco, będąc Panem Chwały jakŜe tak cierpisz,
Władco?
Inny kanon ku czci Najświętszej Bogurodzicy. Ton 3.
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

Daj mi oczyszczenie grzechów, BoŜym Twoimi modlitwami, Dziewico,
mocną masz bowiem modlitwę, Czysta, i czczących Ciebie wybawiasz z grzechów,
Ŝądz, smutków i nieszczęść.
Wodami modlitw Twoich, Dziewico, zroś moją pokorną duszę, zmęczoną
cięŜarem moich niezmierzonych grzechów i Ŝądz, abym otrzymawszy BoŜą
ochłodę w pieśniach Ciebie wielbił jako gorącą Orędowniczkę.
Do mnie, całego pogrąŜonego w grzechach i całego zrozpaczonego, Ty
czysta Władczyni wyciągnij rękę Twego miłosierdzia, pociągając mnie ku
wyŜynom pokuty i dając mi źródła łez.
Podrzyj Twoimi modlitwami, Przeczysta, rękopis moich grzechów,
albowiem masz odwagę modlić się za nami gorliwie do Twego Syna, Ciebie
bowiem jedyną mamy chrześcijanie jako wspomoŜycielkę.
Pieśń 3
Hirmos: Umocnienie w Tobie nadzieję mających, umocnij, Panie, Kościół, który nabyłeś
najdroŜszą Twoją krwią.

Ty, który sam nosisz całe stworzenie, Słowo, przecierpiałeś haniebne
ukrzyŜowanie, czczących Ciebie uczyń godnymi czci istotnie będącej.
Ludzie zostali uwolnieni z klątwy będącej od Ciebie, Władco, i krzyŜ
wytoczył im błogosławieństwo.
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Przybyszami byliście w całej ziemi i zaiste okazaliście się,
chwalebni, obywatelami nieba i współdziedzicami Chrystusa.
Męczennikom: OręŜ potęŜny krzyŜa zdobyli męczennicy, do końca zwycięŜając
całą moc zgubnego wroga.
Teotokion: Ty, zostałaś zachowana takŜe po zrodzeniu jako dziewica, gdyŜ
zrodziłaś wcielonego Boga, dobrowolnie przygwoŜdŜonego do krzyŜa.
Męczennikom:

Inny kanon.
Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

Otwórz mi szybko Twoje miłosierdzie, błagam, Bogurodzico przeczysta, i
okaŜ się moją gorliwą pomocnicą w pokusach, i zbawieniem.
Wybaw mnie z wszelkiej okropnej burzy grzechów, Przeczysta, Twego
sługę, i skieruj mnie do zbawczej przystani, dla modlitw Twoich.
Wybaw mnie, Dziewico czysta, z ataków moich okropnych Ŝądz,
otaczających teraz moją pokorną duszę i zniewaŜających ją.
Obłok łez daj mi, Łaskawa, i wygaś nimi piec moich Ŝądz, obmyj mnie z
wszelkiego mego skalania duchowego, Bogurodzico.
Pieśń 4
Hirmos: Pokryła niebiosa dobroć Twoja, Chryste, przyszedłeś z arki niezniszczalnej świątyni
Twojej Matki, w świątyni Twojej chwały zjawiłeś się jako Dziecię i wszystko napełniło się Twoją
chwałą.

Podźwignąłeś Adama z upadku, Chryste, Nowym będąc Adamem, na krzyŜu
mając przygwoŜdŜone ręce, bity trzciną, kosztując ocet i Ŝółć, wywyŜszając się
wspaniałością królestwa Twego.
Jako owcę prowadzoną na zabicie przewidział Ciebie prorok i jako Baranka,
Słowo BoŜe, w ogóle nie sprzeciwiającego się, ani teŜ wołającego, bowiem
dobrowolnie przecierpiałeś zabicie, aby wybawić tych, którzy dobrowolnie
zgrzeszyli, wybawić z miłosierdzia, Panie.
Męczennikom: Odnowiwszy dusze pługiem wiary, męczennicy Chrystusowi,
ziarna zasialiście cierpliwością cierpień i obfity kłos męki karmi zgromadzenia
wiernych, przeto zawsze są sławieni.
Męczennikom: Uciskani mękami nie do zniesienia, oczekując piękna w
przestrzeni wyŜszego królestwa jawnie ją osiągnęli męczennicy, przeto otwórzmy
nasze usta, aby nieustannie opiewać ich walki.
Teotokion: Ty, która przyjęłaś BoŜy węgiel jak kleszczami, wcale nie
zostawszy spaloną, a raczej zraszając, Matko Dziewico, nieznająca nasienia, a
widząc owoc Twego łona cieleśnie powieszony na drzewie, w pieśniach Go
sławiłaś.
Inny kanon.
Hirmos: Dałeś nam, Panie, wielką miłość, Jednorodzonego bowiem Twego Syna za nas na
śmierć wydałeś. Przeto wołamy Tobie z dziękczynieniem: Chwała mocy Twojej, Panie!

Całą nadzieję złoŜyłem w Tobie, Władczyni, modlę się z całej duszy
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przypadając do Ciebie, wybaw mnie ze śmiercionośnych chorób, prowadząc mnie
do zbawienia Ŝycia, która śycie zrodziłaś.
Władczyni czysta, mocna pomocy światu, nie odrzucaj mnie od siebie, ani
zawstydzonego nie odsyłaj mnie od oblicza Twego, ani teŜ nie okaŜ mnie radością
biesów.
Cały pozbawiłem się BoŜych czynów, nieszczęsny, zraniony zostałem
ostrymi strzałami rozkoszy, pokryty jestem strupami, przeto wołam do Ciebie,
Władczyni: Wybaw mnie, Przeczysta!
Wody moich nieprzystojnych czynów doszły do mojej nieszczęsnej duszy,
trzymają mnie złe zamysły, w bólu wołam do Ciebie, Czysta: Nie pogardzaj,
Władczyni, sługą Twoim.
Pieśń 5
Hirmos: Gdy Izajasz zobaczył na tronie wywyŜszonego Boga, podnoszonego przez aniołów
chwały, zawołał: O, ja skalany, a przecieŜ przewidziałem wcielającego się Boga, Światłość
niezachodzącą, rządzącego światem.

Dałeś mi odpoczynek, Słowo, utrudzonemu ogromem grzechów, wstąpiłeś
na drzewo, Władco, i wziąwszy moją hańbę przecierpiałeś pohańbienie, Jezusie,
opiewam Twoją władzę i BoŜe cierpienia.
Zapaliwszy na krzyŜu ciało Twoje jak świecznik, odszukałeś zagubioną
drachmę, Przyjacielu człowieka, i wszystkich przyjaciół Twojej mocy przyzywasz
na to odnalezienie, opiewam władzę Twego królestwa, Chryste.
Męczennikom: Oszust został rzucony pod nogi szczerych cierpiętników
Chrystusowych, widziany jest martwy i bez ruchu, a męczennicy połączeni zostali
z aniołami i napełnieni niewypowiedzianą radością.
Męczennikom: Świeci wydani zimnu i okropnym mękom oraz bólom i ranom,
strasznie zamraŜani przeszli do ciepła boŜego niebieskiego królestwa zaiste, i stali
się na zawsze gorącymi orędownikami wiernych.
Teotokion: Będąc krzyŜowanym na drzewie i mając bok przebijany włócznią,
który dawno temu z boku stworzył Ewę, co widząc przeczysta Dziewica
macierzyńsko wołała: JakŜe umierasz Synu mój, śycie nieśmiertelne?
Inny kanon.
Hirmos ten sam.

Winnico BoŜa, która wydałaś piękne grono i duszom dajesz napój BoŜy,
Dziewico, wybaw duszę moją z gorzkiego upojenia i pijaństwa Ŝądz, rozkoszy i
ognia wiecznego.
Wyrwij mnie z błota grzechów, przeczysta Oblubienico BoŜa, upadłego w
brud Ŝądz, i strugami modlitw obmyj skalania moich Ŝądz, ubierz w jaśniejącą
szatę zbawienia.
Ty, która dajesz światu pokój i zbawienie wszystkim, albowiem zrodziłaś
BoŜy Pokój, Dziewico czysta, uspokój bojaźnią i miłością Syna Twego obecny atak
Ŝądz duszy mojej.

76

Moją duszę chorą grzechami, Przeczysta, ulecz Twoim miłosierdziem i
uczyń mnie godnym skierowania ku czynieniu zawsze w pokorze przykazań Syna
Twego, abym otrzymał Jego łaskę.
Pieśń 6
Hirmos: Widząc swoimi oczyma zbawienie, które przyszło do ludzi od Boga, starzec zawołał
do Ciebie: Chryste, Tyś Bogiem moim.

Dobrowolnie pozwoliłeś się zabić jak Baranek, aby dobrowolnie zabitego
pokarmem drzewa znowu skierować do Ŝycia, Chryste.
Na krzyŜu zostałeś podniesiony i runęło oszustwo biesów, podniesione
zostało mnóstwo wiernych, śpiewających Tobie, Dawco Ŝycia.
Męczennikom: Mając szkarłatne szaty splamione krwią męczennicy stoją teraz
przed Królem wszystkich, upiększeni świetlistymi koronami.
Męczennikom: Relikwie świętych toczą uleczenie wszystkim przystępującym i
zatapiają mnóstwo Ŝądz.
Teotokion: Rozum ludzki nie moŜe zrozumieć, Dziewico, tajemnicy Twego
nadprzyrodzonego zrodzenia, bowiem w sposób przewyŜszający rozum zrodziłaś
Boga.
Inny kanon.
Hirmos: Ogromna otchłań grzechów otoczyła mnie i słabnie mój duch, lecz Ty, Władco,
wyciągnij wszechwładną Twoją prawicę i, dobry Sterniku, zbaw mnie, jak Piotra.

Wybawieni z grzechów daj mi, Dobra, Twemu słudze, Przeczysta, z wiarą
proszącemu o Twoje wspomoŜenie i wyrwij mnie z przyszłego Sądu.
Władczyni i Matko Zbawiciela, Ty oręduj za mną w godzinie mego odejścia,
badanemu przez napowietrzne duchy ze wszystkiego, co uczyniłem bezsensowną
myślą.
Cały okazałem się skalany, zawsze ogarnięty brudem, a zobaczywszy teraz
za moją nogą śmierć, wzywam do Ciebie, Bogurodzico: PomóŜ mi!
Fale poŜądliwych zamysłów zawsze mnie trwoŜą, Przeczysta, i burza złych
duchów pogrąŜa mnie, ale umocnij mnie na opoce niecierpiętliwości.
Pieśń 7
Hirmos: Tobie, który w ogniu zrosiłeś błogosławione dzieci i zamieszkałeś w niezniszczalnej
Dziewicy, Boga Słowo opiewamy, poboŜnie śpiewając: Błogosławiony Bóg ojców naszych.

Na cedrze, jodle i cyprysie zostałeś podniesiony, Władco, będąc jednym z
Trójcy i podniosłeś tych, którzy upadli w głębię licznych rozkoszy: Błogosławiony
Bóg ojców naszych.
Krwią czcigodną oczyściłeś, Panie, stworzenie z krwi składanej obmierzłym
biesom i zniszczyłeś skalane ofiary, Słowo BoŜe, złoŜony w ofierze jako
nieskalany Baranek: Chwała panowaniu Twemu.
Męczennikom: Stojąc przed oprawcami jako kolumny nieruchome chwiejące
oszustwem i umacniające serca wiernych, cierpiętnicy śpiewali: Błogosławiony
jesteś, Panie BoŜe ojców naszych.
Męczennikom: Nie zostaliście spaleni przez ogień, zdobywszy od ognia
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gorętsze upodobanie, cierpiętnicy Chrystusowi ukoronowani, wołający:
Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe ojców naszych.
Teotokion: Poczęcie nieporównywalne i dziewictwo niewypowiedziane miałaś,
czysta jedyna, Władcę wcielonego i ciałem ukrzyŜowanego, któremu śpiewając
wołamy: Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe ojców naszych.
Inny kanon.
Hirmos: Jak dawno temu zesłałeś rosę trzem poboŜnym młodzieńcom, wrzuconym do
chaldejskiego pieca, tak oświeć światłem Bóstwa i nas, wołających: Błogosławiony jesteś, BoŜe ojców
naszych.

Modlę się do Ciebie, Matko BoŜa, czysta i nieskalana, skalany ciałem i
duszą, nieszczęsny z powodu nieczystych czynów, mając nadzieję, Władco, na
Twoje miłosierdzie, Ty ulituj się nade mną, Przeczysta.
Grzechów moich jest mnóstwo, Przeczysta, doświadczam zła, które bardzo
mnie atakuje i ciągnie w głębię rozpaczy: Przeczysta Władczyni, wybaw mnie
ginącego i okropnie zatapianego.
Zmiłuj się nad moją duszą upokorzoną złymi czynami, Dobra, i skieruj mnie
na drogę pokuty, popraw ku czynieniu pragnień Twego Syna i wybaw z męki.
Mnóstwem zlitowań Twojej łaskawości odrzuć mnóstwo naszych grzechów,
Dobra, bądź ku poŜytecznej zamianie bezustannie wołającym: Błogosławiony jest
owoc Twego łona, Przeczysta.
Pieśń 8
Hirmos: Stojący poboŜnie młodzieńcy, objęci przez poŜerający płomień, pozostali
nienaruszeni, śpiewając BoŜą pieśń: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie i wywyŜszajcie Go
na wszystkie wieki.

Ludzie niepokorni i nierozumni zechcieli ukrzyŜować Ciebie, wielce
pokornego, osądzają na śmierć, ale dobrowolnie umierając, Słowo, oŜywisz
śpiewających Tobie i wywyŜszających na wieki.
Rozpostarłeś na krzyŜu dłonie, Władco, uleczając ręce pierwszego
stworzonego człowieka, niepowstrzymanie wyciągnięte ku pokarmowi drzewa, a
widząc Ciebie słońce z lękiem skryło promienie i zatrzęsło się całe stworzenie.
Męczennikom:
Promieniami świętych walk wyleczyliście strumienie
niegodziwości, wysuszyliście bezboŜność, cierpiętnicy, i wytoczyliście źródła
uleczeń, obmywając skalanie Ŝądz i obficie napajając serca wiernych.
Męczennikom: Upodobniwszy się do czcigodnych cierpień Pana i naśladując
BoŜe przykazania, cierpiętnicy, staliście się współobywatelami bezcielesnych,
módlcie się teraz do Boga, aby wszystkich was czczących zapisał na wszystkie
wieki w niebieskim mieście.
Teotokion: Wszyscy wierni nazywamy Ciebie, Bogurodzico, złotą rączką i
świecznikiem, ołtarzem i berłem, BoŜą górą i obłokiem, pałacem Króla i ognistym
tronem, która po zrodzeniu zachowałaś dziewictwo.
Inny kanon.
Hirmos: W płomień do dzieci hebrajskich zstąpił BoŜą mocą i okazał się Panem, kapłani
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błogosławcie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki.

Gorycz rozkoszy przeszedłszy wszystkie cielesne zmysły strasznie kala moją
duszę i pociąga do śmierci: Władczyni moja, bądź mi zbawieniem!
Tobie oddaję, Władczyni, serce, duszę i ciało, nie mam bowiem innej nadziei
poza Tobą, od której otrzymam miłosierdzie, przeto daj mi obficie Twoje łaski.
WąŜ podpełznął do mnie z jadem i rozkoszą ciała okrutnie zabił moją
nieszczęsną duszę, lecz oŜyw ją przeciwnymi lekarstwami, Czysta, Twoimi
modlitwami.
Pokrywa mnie okropna noc grzechów, święta Władczyni, nie mam bowiem
świecy oświecającej duszę olejem łask, przeto zostałem wyrzucony z pałacu
Władcy.
TakŜe śpiewamy Pieśń Bogurodzicy: Uwielbia dusza moja Pana.
Pieśń 9
Hirmos: W cieniu Prawa i w Piśmie widzimy, wierni, obraz: Wszelkie niemowlę płci męskiej
otwierające łono jest święte Boga, przeto uwielbiamy pierworodne Słowo Ojca niemającego
początku, pierworodnego Syna Matki nieznającej męŜa.

Na krzyŜu zostałeś przygwoŜdŜony, Jezusie, który na nicości umocniłeś całą
ziemię, mnie grzęznącego w brudzie grzechów z powodu złych zwyczajów, jako
dobry ulitowawszy się, Chryste, wyprowadziłeś i uczciłeś przez swoją haniebną
śmierć, wielce miłosierny.
Widziany byłeś, BoŜe niewidzialny z natury, ciałem podnoszony, aby od
wrogów niewidzialnych wybawić świat widzialny i będących na ziemi uczynić
wspólnikami nieba, Chryste, wysławiających panowanie majestatu Twojej władzy.
Męczennikom: Wojsko święte, podobne do świętych aniołów i wybrane, raj
mający pośrodku Chrystusa – drzewo Ŝycia, najpiękniejszy czcigodny stan
Kościoła, chwalebni cierpiętnicy, pokazaliście się Zbawcy.
Męczennikom: Nas na ziemi was wspominających wspominajcie święci,
radośnie stojąc przed tronem Władcy i stamtąd świętymi zorzami obficie nas
oświecacie, abyśmy otrzymali odpuszczenie win.
Teotokion: Światła widząc Twoje ukrzyŜowanie, Zbawco mój, zaszły i jakŜe to
zgromadzenie Ŝydowskie nie zaszło wydawszy Ciebie na śmierć, Przywódcę Ŝycia?
– wołała Bogurodzica, którą nieustannie wielbimy.
Inny kanon.
Hirmos: Ciebie, krzew gorejący i świętą Dziewicę, Matkę Światłości i Bogurodzicę, nadzieję
nas wszystkich uwielbiamy.

Oczyściwszy skalanie poŜądliwych zamysłów mego rozumu, Czysta,
przyodziej mnie w świetlistą szatę niecierpiętliwości.
Otwórz mi BoŜe wejścia pokuty, Dziewico, zamykając wejścia moich Ŝądz i
rozkoszy, powstrzymując je Twoją mocą.
Usłysz głos mego jęczenia i głos mego płaczu, Dziewico nieskalana, daj
oczyszczenie i zbawienie nieszczęsnej mojej duszy.
Cały rozpaczam, nieszczęsny, wątpię myśląc o moich złych czynach, przeto
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ulituj się, Władczyni, i zbaw mnie.
TakŜe: Zaprawdę godne to jest, ektenia i fotagogikon.
Na stichownie stichery ku czci krzyŜa, ton 3:

Drzewo nieposłuszeństwa wyrosło śmiercią dla świata, drzewo zaś krzyŜa
Ŝyciem i niezniszczalnością, przeto kłaniamy się ukrzyŜowanemu na tobie Panu,
aby zajaśniała na nas Światłość Twego Oblicza.
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.

Zawiścią słodyczy zostałem wygnany, upadłem okropnym upadkiem, ale nie
pogardziłeś mną, Władco, przyjąwszy ze względu na mnie to, co jest moje,
zbawiasz mnie krzyŜowany i wprowadzasz do chwały, Wybawicielu mój, chwała
Tobie.
Stichos: Niech będzie światłość Pana Boga naszego nad nami, i dzieło rąk naszych udoskonal
w nas, i dzieło rąk naszych umocnij.

Przyjdźcie wszyscy ludzie, uczcijmy pamięć świętych cierpiętników,
albowiem byli widowiskiem dla aniołów i ludzi, przyjęli od Chrystusa korony
zwycięstwa i modlą się za dusze nasze.
Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Widząc zrodzonego przez siebie powieszonego
na drzewie Nieskalana krzycząc wołała: Słodkie moje Dziecię, gdzie zaszło Twoje
świetliste piękno, czyniącego dobro rodzajowi ludzkiemu.
TakŜe: Dobrze jest. Trisagion. Po: Ojcze nasz, troparion, ektenia, pierwsza godzina i rozesłanie.
W piątek na L i t u r g i i Błogosławieństwa. Ton 3:
Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani.

Praojca Adama, który odrzucił Twoje przykazanie, Chryste, wypędziłeś z
raju, zaś łotra na krzyŜu gorąco wyznającego Ciebie umieściłeś w nim, wołającego:
Wspomnij mnie, Zbawco, w królestwie Twoim.
Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo
niebieskie.

Widząc Ciebie, Słońce Niezachodzące, na krzyŜu, słońce omroczyło swoją
światłość, kamienie rozpadły się, Władco, ziemia zatrzęsła się, a zasłona świątynna
rozdarła się pośrodku, widząc Ciebie, Zbawco, niesprawiedliwie cierpiącego i
przez wszystkich niepoznanego.
Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię.

Za wszystkich byłeś, Jezusie, prowadzony na śmierć, śycie Ŝywych, aby
Twoimi BoŜymi cierpieniami zbawić jako Bóg tego, który dawno temu zmarł przez
pokarm z drzewa i okazał go mieszkańcem raju, przeto z wiarą sławimy teraz
Twoje cierpienia.
Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach.

Przez cierpienia upodobniliście się, męczennicy, do Chrystusa, który
dobrowolnie za nas ucierpiał i zabrał ludziom hańbę, przeto licznymi mękami
pokonaliście wroga i otrzymaliście wyŜszą chwałę i jesteście poboŜnie sławieni.
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Pokłońmy się, wszyscy wierni, Ojcu i Synowi, i Pocieszycielowi
Duchowi prawemu, jednej zasadzie i chwale, wspaniale śpiewając prawowiernym
rozumem zawołajmy: Wspomnij nas w królestwie Twoim.
I teraz. Nieskalana widząc swego Syna dobrowolnie cierpiącego ciałem męki
na krzyŜu, smuciła się i płacząc wołała: Biada mi, Dziecię moje, jakŜe to umierasz,
który chcesz oŜywić umarłych.
Chwała.





















W PIĄTEK WIECZOREM,
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy stichery ku czci świętych męczenników, hierarchów i
ascetów. Ton 3:
Prosomion: Wielka męczenników.
Stichos: Jeśli będziesz pamiętał o nieprawościach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? Ale u Ciebie
jest oczyszczenie.

Bardzo cierpieli męŜni męczennicy, rany, wiązanie i liczne męki
przecierpieli, zostali przyprowadzeni do bezbolesnego wojska i błogosławionego
dziedzictwa z powodu godności cierpień.
Stichos: Dla imienia Twego cierpiałem, Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, dusza
moja ma nadzieję w Panu.

Wy, którzy słowo BoŜe poboŜnie i BoŜo wyrzekliście, hierarchowie Pańscy,
i zniszczyliście wszystkie przeciwne słowa heretyckie, okazaliście się dla
wszystkich wiernych przykładem, przeto jesteście czczeni.
Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w Panu.

Do niematerialnych i bezcielesnych zastępów upodobniliście się, ojcowie
noszący Boga w sercu, chwalebnie okazując ich Ŝycie w materialnym ciele, przeto
mieszkacie w ich przybytkach.
Inne stichery ku czci męczenników, ton i prosomion ten sam.
Stichos: Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam wybawi
Izraela ze wszystkich nieprawości jego.

Wielka jest moc Twego krzyŜa, Panie, postawiony bowiem na jednym
miejscu działa na cały świat i rybaków okazał apostołami, z pogan męczenników,
aby modlili się na nasze dusze.
Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie.

Wielka jest moc Twoich męczenników, Chryste, w grobach bowiem leŜąc
duchy przepędzają i likwidują wraŜą władzę, którzy walczyli o poboŜność wiary w
Trójcę.
Stichos: Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska trwa na
wieki.

Prorocy, apostołowie Chrystusowi i męczennicy nauczyli śpiewać Trójcy
jednoistotnej i oświecili zbłąkane narody, synów ludzkich uczynili wspólnikami
aniołów.
Chwała, i teraz. Teotokion: JakŜe nie dziwić się Twemu BoŜemu zrodzeniu,
Przeczysta? Nie przyjęłaś bowiem, Najczystsza, pokusy męŜczyzny, zrodziłaś bez
81

ojca Boga w ciele, Przedwiecznie z Ojca zrodzonego bez matki, który nie doznał
Ŝadnej zmiany, lub pomieszania, ale cechy obu natur zachował w całości. Przeto,
Matko Dziewico, Władczyni, módl się do Niego, aby zbawił dusze prawowiernie
Ciebie wyznających, Bogurodzico.
TakŜe: Pogodna Światłości. Prokimenon dnia.
Na stichownie stichery ku czci męczenników, ton 3:

Męczennicy Twoi, Panie, umocnili się wiarą, pokrzepili nadzieją,
zjednoczyli duchowo w miłości Twego krzyŜa, zniszczyli wraŜe dręczenie i
otrzymawszy korony modlą się z bezcielesnymi za dusze nasze.
Za zmarłych: Cała marność ludzka nie przetrwa po śmierci, nie przetrwa
bogactwo, nie zachowa się sława, gdy przyjdzie bowiem śmierć, wszystko to zgubi,
przeto zaśpiewajmy Chrystusowi, nieśmiertelnemu Królowi: Daj odpoczynek tym,
którzy od nas odeszli, w mieszkaniach wszystkich weselących się w Tobie.
Za zmarłych: Ludzie, po cóŜ się szamocemy? Krótka jest droga, którą idziemy,
dymem jest Ŝycie, parą, prochem i popiołem, na krótko się pojawia i szybko ginie,
przeto zaśpiewajmy Chrystusowi, nieśmiertelnemu Królowi: Daj odpoczynek tym,
którzy od nas odeszli, w mieszkaniach wszystkich weselących się w Tobie.
Chwała, i teraz. Teotokion: Wśród niewiast święta Bogurodzico Matko Dziewico
módl się do zrodzonego z Ciebie Króla i Boga naszego, aby nas zbawił jako
Przyjaciel człowieka.
TakŜe: Teraz pozwalasz odejść. Trisagion. Po: Ojcze nasz, troparion i rozesłanie.





















W PIĄTEK NA POWIECZERZU,
Kanon do Najświętszej Bogurodzicy. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce rozdzielił morze dla ludu
izraelskiego, oto Bóg nasz pełen chwały, Jemu jednemu śpiewajmy, albowiem się wysławił.

Zrodziłaś Przywódcę zbawienia i Dawcę Ŝycia, co przewyŜsza rozum, który
z więzów osądzenia wyzwala Pramatkę Ewę, przeto całe stworzenie błogosławi
Ciebie, czysta Bogurodzico.
Okropnie chorującego duszą i ciałem, najświętsza Dziewico wyrwij z głębi
rozpaczy, wybawiając mnie z wszelkich kłopotów, Ty bowiem jesteś, Przeczysta,
źródłem miłosierdzia.
Chwała. Pozbawiłem się szaty wesela, wpadłem w smutek i chorobę, wszędzie
jestem okropnie poraniony, uprzedź i wybaw mnie z trzymającego mnie oszustwa,
Ty jesteś bowiem, Władczyni, moją ucieczką i nadzieją.
I teraz. Zdobywszy Ciebie jako zdecydowaną orędowniczkę, Oblubienico
BoŜa, przybiegam do Twojej opieki, błagając: Nie pogardzaj mną, Twoim sługą,
obciąŜonym licznymi cierpieniami, chorobami i smutkami, lecz modlitwami
Twoimi ulecz mnie, Matko BoŜa.
Pieśń 3
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Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

Tkwię w wątpliwościach i bólach, nieszczęsny, widząc idącą w ślad za mną
śmierć, przeto Twoją modlitwą, Przeczysta, wybaw mnie.
OskarŜa mnie całe Ŝycie zniszczone złymi i nierozsądnymi czynami, i
pogrąŜa mnie w rozpaczy, Czysta, wybaw mnie.
Chwała. Zmiłowań Twoich jest otchłań, wszędzie przelewająca się,
Władczyni, i z łaskawości olejem radości namaszcza wszystkich zawsze Tobie
śpiewających.
I teraz. Syn Twój i Pan przyjął od Ciebie zasadę naszej natury i Twoimi
modlitwami gromadzi tych, którzy Tobie śpiewają.
Pieśń 4
Hirmos: Dałeś nam, Panie, wielką miłość, Jednorodzonego bowiem Twego Syna za nas na
śmierć wydałeś. Przeto wołamy Tobie z dziękczynieniem: Chwała mocy Twojej, Panie!

Całą nadzieję złoŜyłem w Tobie, Władczyni, modlę się z głębi duszy i
przypadam, wybaw mnie ze śmiertelnej choroby, prowadząc mnie do zbawienia
Ŝycia, która zrodziłaś śycie.
Ulecz mnie, Czysta, modlitwami Twoimi, zrozpaczonego sługę Twego,
okrytego okropnymi i gnijącymi ranami, bowiem zrodziłaś Lekarza, obfitego w
miłosierdzie Boga naszego.
Chwała. Wybaw mnie, upadłego w okropne Ŝądze i daj mi Twoim BoŜym
nawiedzeniem szatę radości, albowiem zrodziłaś radość przewyŜszającą wszelki
rozum, Dziewico.
I teraz. Okazałaś się drugim niebem, Bogurodzico, przez które w
niewypowiedziany sposób na ziemi zajaśniało Słońce Sprawiedliwości, Czysta,
dające nam zawsze będącą światłość poznania Boga.
Pieśń 5
Hirmos: Do Ciebie, Stwórcy wszystkiego, dającego pokój przewyŜszający wszelkie
rozumienie, modlę się o poranku: Twoje nakazy są światłością, nimi prowadź mnie.

Stając się martwym i zbliŜając się do cierpień z powodu moich niezliczonych
grzechów, Matko BoŜa, modlę się do Ciebie gorliwie, abyś była wybawieniem
licznych moich złości.
Moje duchowe ręce wyciągam do Ciebie, Czysta, słaby bowiem jestem
ciałem, nieszczęsny, lecz Ty wybaw mnie z licznych ran, dając uleczenie.
Chwała. Pozbawiłem się zdrowej szaty i w cierpieniach przyoblokłem szatę
płaczliwą, modlę się do Ciebie, Władczyni, abyś przyoblekła mnie w zdrowie.
I teraz. Bogurodzico będąca świętym upiększeniem męczenników i apostołów
oraz wspomoŜeniem wiernych, wszyscy godnie Ciebie sławimy.
Pieśń 6
Hirmos: Wyprowadź mnie ze zniszczenia, Panie BoŜe mój – zawołał Jonasz i ja wołam do
Ciebie: Wybaw mnie, Zbawco, z głębi licznych moich złości, modlę się, i skieruj mnie do Światłości
Twojej.
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Zaatakowało mnie mnóstwo cierpień z powodu niezliczonych moich
śmiertelnie zaraźliwych grzechów i otoczyło mnie martwotą, lecz Ty sama,
Bogurodzico wybaw mnie z nich i wyrwij z wszelkich nieszczęść.
Rzucony zostałem w głębię grzechów, cierpień i niezmiernych bólów, jestem
teraz przez nie obciąŜony, lecz Ty, Rodzicielko Boga, wyciągnąwszy rękę
wyprowadź mnie ku zbawieniu.
Chwała. Znam Ciebie, Bogurodzico, jako mocny fundament i władczą pomoc
dla będących w smutkach, przeto przybiegnąwszy do Twojej opieki modlę się do
Ciebie, abyś mnie wybawiła z okropnych nieszczęść i z cięŜkich zmartwień.
I teraz. Bruździe, która zrodziła BoŜy kłos, karmiący serca wiernych z wiarą i
ustał duchowy głód, zaśpiewajmy BoŜej arce jako Dziewicy Matce BoŜej.
TakŜe: Panie, zmiłuj się, trzy razy. Chwała, i teraz.
Katyzma poetycka, ton 3:

Będąc w łonie Twoim ciałem nie rozłączył się z naturą BoŜą, lecz Bóg
wcielił się i pozostał Bogiem, który po zrodzeniu zachował Ciebie, Matkę, jako
Dziewicę, jak i przed zrodzeniem zachował nieskalaną jedyny Pan, do którego
módl się gorliwie, aby dał nam wielkie miłosierdzie.
Pieśń 7
Hirmos: Jak dawno temu zesłałeś rosę trzem poboŜnym młodzieńcom, wrzuconym do
chaldejskiego pieca, tak oświeć światłem Bóstwa i nas, wołających: Błogosławiony jesteś, BoŜe ojców
naszych.

Ulituj się nade mną, Dziewico Oblubienico BoŜa, wpadłem bowiem w głębię
rozpaczy, bądź mi ciszą, modlę się do Ciebie, Przeczysta, zawsze bowiem jesteś
przystanią zbawienia dla będących w potrzebach.
Niewypowiedzianie i w sposób przewyŜszający rozum zrodziłaś Chrystusa,
Mądrość i Moc BoŜą, przeto jesteś silna i szczodra w miłosierdziu, daj mi Twoje
zbawcze uleczenie, Bogurodzico, nadziejo wiernych.
Chwała. Przez BoŜe zrodzenie wzbogaciwszy krańce świata słodyczą
niezniszczalności, wyzwól mnie ze śmiertelnie zaraźliwej choroby i gorzkich Ŝądz,
daj zbawienie, przesławna Matko BoŜa.
I teraz. Ten, który wybrał sobie Ciebie jako tajemną Bramę i wspomoŜycielkę
daną będącym na ziemi, przez Ciebie, Czysta, jako szczodry i Bóg wszystkich dał
ludziom Bramę wszystkich wprowadzającą do Ŝycia wiecznego.
Pieśń 8
Hirmos: Piec babiloński nie spalił dzieci, ani teŜ ogień Bóstwa nie zniszczył Dziewicy, przeto
wraz z dziećmi zawołajmy, wierni: Błogosławcie Pana dzieła Pańskie.

Zdobyłem sobie niezgłębioną otchłań grzechów i teraz w niej tonę, Czysta,
pogrąŜony w nieszczęściach, przeto modlę się, abyś wyciągnęła do mnie pomocną
dłoń, wyprowadzając mnie z głębi nieszczęść.
Okazałaś się, zawsze czysta Dziewico Bogurodzico, przez wszystkich
opiewana, ziemskim tronem Boga i bramą niebios, przeto otwórz mi bramę
zbawienia, Bogurodzico, i wyzwól z ciemności Ŝądz.
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Jako winnica zrodziłaś nieuprawiane grono, Czysta, toczące wino dla
dusz, weselące pijących je z wiarą, Nieskalana.
I teraz. Ty, która po zrodzeniu pozostałaś nienaruszoną, Nieskalana, modlę
się, Czysta, abyś wybawiła ze zniszczenia Twoje sługi, z wiarą śpiewające
jednomyślną duszą: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie i wywyŜszajcie
Go na wieki.
Chwała.

Pieśń 9
Hirmos: Na synajskiej górze MojŜesz ujrzał Ciebie w krzewie, bez spalania ogień Bóstwa
poczynającą w łonie ogień Bóstwa, Daniel zaś widział Ciebie jako górę niesieczoną, a Izajasz
nazywał zakwitłą laskę z korzenia Dawidowego.

O, Dziewico najłaskawsza! O, radości świata i ucieczko! O, ochrono
wiernych i wybawienie z nieszczęść! Ty za mną oręduj w godzinie śmierci i
wybaw od biesów szukających jak mnie zniszczyć.
Poczęłaś w łonie Stwórcę i Boga, Dziewico Matko czysta, mocą jaką masz w
sobie zrzuć miotanie się biesów i podnieś róg opiewających Twoje BoŜe
panowanie oraz z wiarą kłaniających się Twojej ikonie.
Chwała. Na nowo stworzywszy naszą naturę przez wcielenie się w Ciebie,
Dziewico czysta, na nowo czyni i odnawia nas Twoją macierzyńską modlitwą,
Ciebie nieustannie wysławiających w pieśniach jako świetlistą i odwaŜną
wspomoŜycielkę, i prawdziwą Bogurodzicę.
I teraz. Ty jesteś radością aniołów, Ty jesteś dobrocią sprawiedliwych, Ty
jesteś nadzieją wiernych, Ty jesteś naszą ochroną, Ty jesteś mostem prowadzącym
do Ŝycia niestarzejącego się tych, którzy z wiarą i miłością Ciebie wysławiają.
TakŜe: Zaprawdę godne to jest. Trisagion. Po: Ojcze nasz, tropariony, ciąg dalszy i rozesłanie.





















W SOBOTĘ RANO,
po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie ku czci męczenników, ton 3:

Wielkoduszność waszego cierpienia zwycięŜyła podstępy wroga sprawcy
zła, chwalebni męczennicy, przeto staliście się godni wiecznej sprawiedliwości,
jako świadkowie prawdy módlcie się do Pana, aby zbawiona została owczarnia
ludzi miłujących Chrystusa.
Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela.

Jaśniejecie wiarą, świetliste światła, święci lekarze chorób, chwalebni
cierpiętnicy, nie ulękliście się bowiem ran zadawanych przez oprawców, niszcząc
niegodziwość boŜków, zwycięstwo mając niezwycięŜone, prawdziwy krzyŜ.
Chwała, i teraz. Teotokion: Ciebie, orędowniczkę zbawienia naszego rodzaju,
opiewamy Bogurodzico Dziewico, bowiem ciałem przyjętym z Ciebie Syn Twój i
Bóg nasz przyjął śmierć na krzyŜu, i wybawił nas ze zniszczenia jako Przyjaciel
człowieka.
Po drugiej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie, ton 3:

Uzbroiwszy się we wszelką broń Chrystusa i przyoblekłszy się w oręŜ wiary
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przeraziliście wrogie pułki, gorliwie bowiem z nadzieją Ŝycia przecierpieliście
wszelkie kary i rany oprawców, przeto otrzymaliście korony, wielce cierpliwi
męczennicy Chrystusowi.
Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela.

Święci cierpiętnicy módlcie się do miłosiernego Boga, aby przebaczenie
grzechów dał duszom naszym.
Stichos: Błogosławieni, których wybrałeś i przyjąłeś, Panie, pamięć ich z pokolenia na
pokolenie.

Gdy na słowo Twoje staniemy na Twoim nieprzekupnym Sądzie, Panie, nie
zawstydzaj wierzących w Ciebie, Zbawco nasz, wszyscy bowiem zgrzeszyliśmy,
ale nie odstąpiliśmy od Ciebie, przeto prosimy Ciebie, abyś w przybytkach Twoich
sprawiedliwych, Chryste, dał odpoczynek tym, których przyjąłeś, jedyny bowiem
jesteś Bezgrzeszny.
Chwała, i teraz. Teotokion: Prorocy głosili, apostołowie nauczali, męczennicy
wyznawali i my wierzymy, Ŝe zaiste jesteś prawdziwą Bogurodzicą, przeto
wielbimy Twoje niewypowiedziane zrodzenie, Przeczysta.
Kanon ku czci świętych męczenników, hierarchów, ascetów i za zmarłych. Poemat Józefa. Ton 3.
Pieśń 1
Hirmos: Przedziwne i sławne czynisz cuda, Ty jesteś Bogiem, który otchłań uczynił ziemią
zieloną i rydwany zatopił, zbawiając ludzi śpiewających Tobie jako Królowi naszemu i Bogu.

Chwałę męczeństwa otrzymaliście wszyscy mądrzy cierpiętnicy, męŜnie
przecierpiawszy rozliczne cierpienia, męczennicy, przeto zawsze jesteście sławieni.
Mając Ŝycie doskonałe okazaliście się BoŜy słudzy mądrymi znawcami
tajemnic wcielonego Słowa, którzy dobrze paśliście owczarnię Pańską mocą BoŜą.
UkrzyŜowaliście się dla świata, asceci, odrzuciliście wszystkie rozkosze ciała
i okazaliście się naczyniami Ducha, wszystkie oszukańcze duchy zgubiliście mocą
BoŜą.
Chwała. Tym, którzy z ziemi na Twoje polecenie, Panie, z wiarą poboŜnie
odeszli, Szczodry, daj odpoczynek jako łaskawy, uczyniwszy ich godnymi Ŝycia
nieskończonego i Światłości Niezachodzącej.
I teraz. Teotokion: Z czcigodnymi niewiastami, które zajaśniały w poście i
cierpieniami pokonały wroga, nieustannie czcimy Ciebie, Przeczysta, bowiem
Boga zrodziłaś w ciele.
Inny kanon za zmarłych, śpiewany od razu, jeśli nie ma Menei. Poemat Teofana.
Pieśń 1
Hirmos: Rozsieczone laską morze dawno temu Izrael przeszedł jak po pustyni i na kształt
krzyŜa jawnie przygotowuje ścieŜki, przeto śpiewamy ku chwale cudownego Boga naszego,
albowiem się wysławił.
Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela.

Przez Twój pogrzeb śmierć została uśmiercona i zrzucone dręczenie otchłani,
a nasz poprzednik wstąpiwszy na niebiosa podniósł chór cierpiętników, teraz zaś
daje odpoczynek duszom zmarłych w Tobie, Chryste.
Stichos: Daj, Panie, odpoczynek duszom zmarłych sług Twoich.
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Ten, który umacniał BoŜych męczenników i przez nich zniszczył oszustwo,
ich modlitwami jako Bóg zmarłym w Tobie, Zbawco, niech zechce dać
nieśmiertelność i błogosławione dziedzictwo.
Chwała. Zabijany za sługi, Władco, wylałeś swoją krew jako szczodry,
spłacając za nich dług, przeto prosimy Ciebie, Miłosierny, abyś zmarłym w Tobie
sługom dał odpoczynek.
I teraz. Opiewamy czcigodną Bogurodzicę, która zrodziła Boga śmiercią
swoją zrzucającego naszą śmierć, toczącego Ŝycie niestarzejące się i szczęśliwość
trwającą na wieki.
Pieśń 3
Hirmos: Niepłodna duszo i bezdzietna, zdobądź owoc błogosławiony przez Boga, weseląc się
zawołaj: Umocniłem się w Tobie, BoŜe, nie ma sprawiedliwego poza Tobą, Panie.

Chwalebni męczennicy umacniani mocą BoŜą zgubną moc będącą w złości
silnego wroga do końca zgubili i przyjęli od Boga korony zwycięstwa.
Ty, Władco, któryś ascetów okazał zwycięzcami wroga i uświęciłeś
hierarchów najświętszym namaszczeniem, Chryste, ich modlitwami uświęć i
oświeć śpiewających Tobie.
Ze wszystkimi prorokami wysławmy chór BoŜych niewiast, które zajaśniały
w ciele, ucierpiały za wiarę i zdeptały wielce podstępnego wroga.
Chwała. Tych, których zabrałeś od nas BoŜą wolą, Chryste, połącz ze
świętymi, przebaczając im grzechy popełnione w Ŝyciu, prosimy, dla modlitw
świętych Twoich.
I teraz. Teotokion: My, zbawieni przez Twoje święte zrodzenie, Przeczysta,
śpiewamy Tobie z wiarą słowa Gabriela „Raduj się” i modlimy się, abyś Twoimi
modlitwami wyprosiła nam wszystkim przebaczenie grzechów.
Inny kanon.
Hirmos: Ty, który wszystko przywiodłeś do istnienia Słowem stwarzając, Duchem spełniając,
Wszechwładco NajwyŜszy, w Twojej miłości umocnij mnie.

Ty, który mnie, nieszczęsnego, stworzyłeś z ziemi i do ziemi kazałeś wrócić,
wspaniale mnie odnowiłeś, dla modlitw męczenników daj odpoczynek duszom
zmarłych.
Bądź ubłagany ranami cierpiętników męczenników, bitych i wiązanych, i
dusze sług Twoich umieść w świętych przybytkach, Szczodry.
Chwała. Wybaw, Przyjacielu człowieka, sługi Twoje z gehenny, ognia i
mrocznych mieszkań otchłani, którzy z wiarą zasnęli, Władco, w Twojej nadziei.
I teraz. Najświętsza jesteś jako Matka Stworzyciela stworzeń, który zniszczył
moc śmierci, Bogurodzico przeczysta, i dał nam niezniszczalność.
Pieśń 4
Hirmos: Jako ocienioną górę Habakuk ujrzał Twoje łono, Czysta, przeto zawołał: Z południa
przyjdzie Pan i Święty z góry ocienionej czaszy.

Jak owieczki zostaliście wszyscy przyprowadzeni dobrowolnie zabijani jak
baranki, mądrzy cierpiętnicy, dla Baranka, który na drzewie krzyŜa zechciał jako
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Baranek BoŜy zostać zabitym za rodzaj ludzki.
Z ascetami uczcijmy chwalebnych w Bogu arcykapłanów, będących
światłością dla wiernych, herezje zaś zniszczyli i głęboką ciemność Ŝądz oraz z
wiarą przeszli do niezachodzącej Światłości.
Prorocy głoszący Boga pięknem słów oświecają dusze wiernych, zaś
niewiasty Boga noszące w sercach oświecają serca świetlistymi wysiłkami i
wschodami cudów.
Chwała. Tych, którzy opuścili Ŝycie, okaŜ uczestnikami nadprzyrodzonej
chwały, Słowo BoŜe, dając im odpuszczenie grzechów, Dobry, które popełnili na
ziemi świadomie i nieświadomie.
I teraz. Teotokion: Chwałę męczenników i hierarchów, BoŜe piękno ascetów,
umocnienie wiernych, nauczanie proroków, śpiewajmy przez wszystkich opiewanej
Matce Pana.
Inny kanon.
Hirmos: Dałeś nam, Panie, wielką miłość, Jednorodzonego bowiem Twego Syna za nas na
śmierć wydałeś. Przeto wołamy Tobie z dziękczynieniem: Chwała mocy Twojej, Panie!

W grobie z miłosierdzia zostałeś dla nas połoŜony, Władco, który groby
opustoszyłeś jako Bóg i męczenników okazałeś zwycięzcami, umieść sługi Twoje
w miejscu odpocznienia.
Wielkie wysiłki cierpiętników, rany i odcinanie członków, które przecierpieli
dla Ciebie, Władco, radując się przyjąłeś, wybaw więc z cierpień tych, których
przyjąłeś.
Chwała. Ty, który masz w Twojej ręce Ŝycie, uczyń godnymi Twego
nieskończonego i niezniszczalnego Ŝycia tych, którzy przeszli do Ciebie, niszcząc
przegrodę grzechu.
I teraz. Okazałaś się zaiste Matką i Dziewicą, Nieskalana, poczęcie i
prawdziwe zrodzenie jedyna z dziewictwem połączyłaś, zrodziłaś bowiem Boga,
który zniszczył moc śmierci.
Pieśń 5
Hirmos: Twoją niezachodzącą Światłością, Chryste, oświeć moją pokorną duszę i skieruj ku
Twojej bojaźni, albowiem światłością są Twoje przykazania.

Wasze rany i zranienia okazały się dla wroga ranami nie do uleczenia, wasze
zaś rany uzdrawiają teraz wszystkich wiernych, cierpiętnicy Pańscy.
Opiewajmy mnóstwo ascetów i wysławmy hierarchów Chrystusowych,
uczcijmy Jego proroków, teraz zawsze modlących się za nami.
Sławne niewiasty umiłowały Boga wcielonego ze względu na nas, cierpiały i
pościły, a teraz przebywają na niebiosach.
Chwała. W rozkoszach raju, Panie, w krainie Ŝyjących, Chryste, gdzie jaśnieje
Twoja Światłość, umieść tych, których zabrałeś z ziemi, wierne Twoje sługi.
I teraz. Teotokion: Z Ciebie wcielił się Bóg, Przeczysta, i teraz okazuje Ciebie
wyŜszą od aniołów, przewyŜszającą wszelkie stworzenie, przeto Ciebie opiewamy.
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Inny kanon.
Hirmos: Do Ciebie, Stwórcy wszystkiego, dającego pokój przewyŜszający wszelkie
rozumienie, modlę się o poranku: Twoje nakazy są światłością, nimi prowadź mnie.

Tych, którzy od nas odeszli, umieść w Kościele pierworodnych, Dobry, dla
modlitw męczenników i czcigodnych cierpiętników, policz ich ze sprawiedliwymi.
Za wybawienie wielu grzechów wylałeś Twoją najświętszą krew, Chryste,
teraz zaś dla modlitw Twoich męczenników, Zbawco, daj odpoczynek poboŜnie
zmarłym.
Chwała. Skieruj dusze zmarłych do miejsca Twych wiecznych słodyczy,
Słowo, przewyŜszających rozumienie, i uczyć godnymi BoŜej Światłości świętych.
I teraz. Godnie sławimy Ciebie, Dziewico, która w sposób słowo
przewyŜszający poczęłaś w łonie nieogarnione Słowo, dające Ŝycie wiernym.
Pieśń 6
Hirmos: Ogromna otchłań grzechów otoczyła mnie i słabnie mój duch, lecz Ty, Władco,
wyciągnij wszechwładną Twoją prawicę i, dobry Sterniku, zbaw mnie, jak Piotra.

Świeczniki czcigodnego Króla, Baranka i Pasterza, najświętsi chwalebni
Chrystusowi cierpiętnicy niech będą uczczeni świętymi pieśniami.
WywyŜszone zostało zgromadzenie ascetów, które Boga wywyŜszyło w
pokorze i mnóstwo hierarchów wysławiło się dobrymi czynami, którymi uwielbili
Świętą Trójcę.
Nieprawy wróg zranił ogromnym cierpieniem chorób męŜnie walczący
święty chór niewiast, okazujący cuda BoŜe.
Chwała. Tych, których w wierze zabrałeś z ziemi, połącz z chórami świętych i
umieść na łonie wiernego Abrahama, Chryste, aby zawsze sławili Twoje wielkie
miłosierdzie.
I teraz. Teotokion: Ty jesteś, Przeczysta, chwałą męczenników, proroków,
ascetów i wszystkich od wieku sprawiedliwych, przeto ich radosnymi słowami
czcimy Ciebie z nimi, Bogurodzico.
Inny hirmos.
Hirmos: Wyprowadź mnie ze zniszczenia, Panie BoŜe mój – zawołał Jonasz i ja wołam do
Ciebie: Wybaw mnie, Zbawco, z głębi licznych moich złości, modlę się, i skieruj mnie do Światłości
Twojej.

Płacz zmarłych w wierze przemień w radość, przepasując ich wspaniale
weselem, Panie, dla modlitw cierpiętników kierując ich ku Twojej Światłości.
Dla mnóstwa zmiłowań Twoich daj, BoŜe, odpoczynek tym, którzy przeszli
na łono patriarchów, gdzie jaśnieje Światłość Twego oblicza, Chryste, przebaczając
wszystkie ich grzechy.
Chwała. OkaŜ tym, którzy stąd odeszli okropnie zranieni przez Ŝycie, cudowne
miłosierdzie Twojej przyjaźni do człowieka, Chryste, nasyć Twoją radością i
łagodnością.
I teraz. Przez Twoje sławne zrodzenie wybawiliśmy się z martwoty,
zniszczenia i śmierci, Bogurodzico, Ty bowiem zrodziłaś nam Źródło
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niezniszczalności, Czysta, i Twoją Światłością oświeciłaś świat.
Pieśń 7
Hirmos: Troje dzieci w piecu przedstawiało Trójcę, zdeptało ogniste płomienie i śpiewając
wołało: Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe ojców naszych.

Stojąc pośród płomieni chwalebni cierpiętnicy Pańscy przyjęli z niebios
BoŜą rosę i umierając w cierpieniach uczynili martwym wielce podstępnego wroga.
BoŜy hierarchowie, prowadziliście Kościół Chrystusowy jak statek,
zachowując go przed zatonięciem i zaiste unikając oszustwa złych fal.
Umartwiliście
ciała
świętymi
wysiłkami,
prawdziwi
postnicy,
odziedziczyliście niestarzejące się Ŝycie bez cierpień, śpiewając: Błogosławiony
jesteś Panie BoŜe ojców naszych.
Chwała. Nie okaŜ na Sądzie sługi Twoje winnymi, których zabrałeś wiernych,
ale daj im odpoczynek, Słowo, w Światłości świętych Twoich, aby opiewali Twoją
łaskawość.
I teraz. Teotokion: Ty, Nieskalana, jesteś prawdziwą chwałą męczenników i
ascetów, proroków, świętych niewiast i wszystkich święcie Ŝyjących, z nimi Ciebie
czcimy.
Inny kanon.
Hirmos: Jak dawno temu zesłałeś rosę trzem poboŜnym młodzieńcom, wrzuconym do
chaldejskiego pieca, tak oświeć światłem Bóstwa i nas, wołających: Błogosławiony jesteś, BoŜe ojców
naszych.

Ty, który jesteś Ŝyciodajną przyczyną wszystkiego i mocą stwórczą, Słowo
BoŜe, uczyń godnymi pokarmu obiecanego męczennikom dusze zmarłych Twoich
sług, błogosławiony jesteś BoŜe ojców naszych.
Z ciała jako zniszczalnego męŜnie odeszli chwalebni męczennicy
Chrystusowi, teraz zaś z odwagą modlą się do Ciebie: Daj odpoczynek duszom
zmarłych sług Twoich, ojców naszych BoŜe, błogosławiony jesteś.
Chwała. Trzciną krzyŜa podpisałeś odpuszczenie grzechów wszystkim
wiernym, teraz dusze, które odeszły do Ciebie uczyń jego uczestnikami, aby z
radością śpiewały Tobie: Ojców naszych BoŜe, błogosławiony jesteś.
I teraz. Słowo Ojca, który wszystko w wolności czynisz, naturę ludzką
pogrzebaną przez Ŝądze odnów jako Bóg: Błogosławiony jest, Przeczysta, owoc
łona Twego.
Pieśń 8
Hirmos: Boga nieustannie sławionego na wysokościach przez aniołów, niebiosa niebios,
ziemia, góry i pagórki, głębina i cały rodzaj ludzki w pieśniach jako Stwórcę i Wybawiciela
błogosławcie Go i wywyŜszajcie na wszystkie wieki.

Zadaniem ran i dodaniem cierpień bardzo męczeni nie wyrzekliście się
prawdziwego Ŝycia, Pańscy cierpiętnicy, nie oddaliście czci boŜkom, fałszywemu
oszustwu.
Światła umieszczone jak na świecznikach czcigodnych cnót oświeciły dusze
wszystkich,
rozpędziliście
wszelką
ciemność,
święci
cierpiętnicy,
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współmieszkańcy niebieskich rozumów.
Godni chwały prorocy i chór ascetów, wielce sławne mnóstwo wszystkich
poboŜnych niewiast niech będzie godnie opiewane, za nami modlące się do
Zbawcy i Boga.
Chwała. Ty, który rządzisz Ŝywymi, w Światłości Twego oblicza umieść ze
świętymi wiernych, których zabrałeś z ziemi, dając im przebaczenie grzechów,
Zbawco, z wielkiego miłosierdzia.
I teraz. Teotokion: Przez wszystkich opiewana Dziewica, nauczanie proroków,
umocnienie hierarchów, męczenników i ascetów, radość świętych niewiast, niech
będzie godnie wysławiana na wieki.
Inny kanon.
Hirmos: SłuŜąc Ŝywemu Bogu w Babilonie, dzieci ucierpiały za pogardzenie muzyką
instrumentów dla boŜka i stojąc pośród płomienia śpiewały wspaniałą pieśń, mówiąc: Błogosławcie
Pana wszystkie dzieła Pańskie.

Będąc skarbnicą nieśmiertelności, Przywódco Ŝycia, Ty martwym ogłosiłeś
niezniszczalność, dałeś ją Twoim męczennikom, Chryste, poboŜnie z wiarą
śpiewającym Tobie: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie.
Mądrością
duchową
i
cierpliwością
umacniałeś
cierpiętników
pogardzających mękami, którzy teraz proszą Chrystusa o odpuszczenie grzechów
dla dusz zmarłych, wołając: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie.
Chwała. Oczyść, Dobry, włócznią Twego boku, rozerwawszy rękopis tych,
którzy odeszli do Ciebie, i zabierz przegrodę grzechów, zechciej przyjąć ich
wysławienie Ciebie w pieśniach: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie.
I teraz. Znamy Ciebie, Dziewico czysta, jako duchowy obłok, wytaczający dla
utrudzonych pragnieniem i osłabłych wodę Ŝywą odpuszczenia grzechów, dającą
wszystkim zmarłym nieśmiertelność, zawsze z wiarą wołającym: Błogosławcie
Pana wszystkie dzieła Pańskie.
Pieśń 9
Hirmos: Na synajskiej górze MojŜesz ujrzał Ciebie w krzewie, bez spalania ogień Bóstwa
poczynającą w łonie ogień Bóstwa, Daniel zaś widział Ciebie jako górę niesieczoną, a Izajasz
nazywał zakwitłą laskę z korzenia Dawidowego.

Jak owieczki zostaliście przyprowadzeni do Zabitego za was i napełniliście
radością BoŜe chóry, cierpiętnicy Chrystusowi, przeto modlitwami waszymi
umocnijcie wszystkich i wszystkich wybawcie z nietrwałego oszustwa wroga.
Jako światło Ŝycia mając Słowo oświećcie dusze, arcykapłani Chrystusowi,
święci, uczestnicy BoŜej chwały, albowiem przyjęliście ogień Ducha, czcigodni, i
spaliliście Ŝądze, zgubiliście lubieŜność boŜków.
Ze świętymi prorokami uczcijmy mnóstwo ascetów, którzy przed Zakonem i
w Zakonie zajaśnieli Ŝyciem czystym, wysławmy chóry świętych niewiast i
zawołajmy: Panie, ich modlitwami zbaw nas wszystkich.
Chwała. Pogrzeb Twój Chryste i zmartwychwstanie jest Ŝyciem wszystkich,
przeto z odwagą wołamy do Ciebie: Ze wszystkimi wybranymi wiernymi daj
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odpoczynek Twoim sługom, których przyjąłeś, przebaczając wszystkie ich grzechy
jako Bóg najłaskawszy.
I teraz. Teotokion: To miejsce napawa lękiem – zawołał Jakub, gdy w drabinie
ujrzał Twoje prawdziwe wyobraŜenie, Bogurodzico, chwało męczenników i sławo
ascetów, piękno aniołów i wszystkich proroków, zbawienie wiernych.
Inny kanon.
Hirmos: Krzewem i ogniem okazana na Synaju Dawcy Zakonu MojŜeszowi poczęłaś w łonie
BoŜy ogień bez spalenia, najjaśniejszą i niegasnącą Świecę, przeto prawdziwą Bogurodzicę w
pieśniach czcząc uwielbiamy.

Teraz jako jedyny dobry i Przyjaciel człowieka Bóg, tych, którzy do Ciebie
odeszli dla modlitw męczenników umieść w krainie łagodnych, dając im
odpuszczenie grzechów, Miłosierny, aby nieustannie wielbili Ciebie w pieśniach.
W świętych przybytkach, na łonie Abrahama, tych, których przyjąłeś,
Chryste, zalicz do Twoich sprawiedliwych, gdzie jaśnieje niewypowiedziana i
BoŜa Światłość Twego oblicza oraz trwa na wieki zaiste wieczna radość.
Chwała. Uczyń Twoje sługi, które zabrałeś z Twojej woli, Dawco Ŝycia,
godnymi Twego BoŜego Ŝycia, wiecznych dóbr, nieustannego pokarmu,
prawdziwej radości, w miejscu Światłości, nad wodami odpocznienia.
I teraz. Jako święta arka i namiot spotkania Dawcy Prawa Boga, przyjęłaś do
łona Stwórcę Twego, Nieskalana, który formułę dawnej klątwy i prawo śmierci
zniszczył swoją śmiercią.
TakŜe: Zaprawdę godne to jest, ektenia, fotagogikon i zwykłe psalmy.
Do psalmów pochwalnych dodajemy stichery ku czci męczenników, ton 3:

Przyjdźcie, wszyscy ludzie, uczcijmy pamięć świętych męczenników,
albowiem byli widowiskiem dla aniołów i ludzi, przyjęli od Chrystusa korony
zwycięstwa i modlą się za dusze nasze.
Królów i oprawców groźby odrzuciliście, rycerze Chrystusowi, i z BoŜą
odwagą oraz męŜnie wyznawaliście Go jako Boga wszystkich i Króla naszego, i
modlicie się za dusze nasze.
Moce świętych aniołów zadziwiły się cierpieniami męczenników, albowiem
mając śmiertelne ciała pogardzili mękami, upodobniwszy się do cierpień Zbawcy
Chrystusa i modlą się za dusze nasze.
Jako światła jaśniejące w świecie takŜe po śmierci, święci męczennicy, bój
dobry stoczyliście, przeto mając odwagę módlcie się do Chrystusa, aby zmiłował
się nad naszymi duszami.
Za zmarłych: Ludzie, po cóŜ się szamocemy? Krótka jest droga, którą idziemy,
dymem jest Ŝycie, parą, prochem i popiołem, na krótko się pojawia i szybko ginie,
przeto zaśpiewajmy Chrystusowi, nieśmiertelnemu Królowi: Daj odpoczynek tym,
którzy od nas odeszli, w mieszkaniach wszystkich weselących się w Tobie.
Chwała, i teraz. Teotokion: Bez nasienia poczęłaś z Ducha Świętego i
wysławiając śpiewamy Tobie: Raduj się, najświętsza Dziewico.
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Na stichownie stichery za zmarłych. Poemat Teofana. Ton 3:
Prosomion: Wielka krzyŜa Twego.

Sławię krzyŜ Twój czcigodny, którym dałeś Ŝycie i pokarm rozkoszy dla
śpiewających Tobie z wiarą i miłością, jedyny wielce miłosierny, przeto wołamy
do Ciebie, Chryste BoŜe: Daj odpoczynek tym, którzy od nas odeszli, gdzie jest
mieszkanie wszystkich radujących się w Tobie.
Stichos: Błogosławieni, których wybrałeś i przyjąłeś, Panie, pamięć o nich z pokolenia na
pokolenie.

Jedyny miłosierny i łaskawy, mający nieogarnioną otchłań łaskawości i
znający ludzką naturę, którą stworzyłeś, modlimy się do Ciebie, Chryste BoŜe,
abyś tym, którzy od nas odeszli, dał odpoczynek, gdzie jest mieszkanie wszystkich
radujących się w Tobie.
Stichos: Dusze ich zamieszkają w szczęśliwości.

Zasnąłeś w grobie jako człowiek, mocą zaś niezwycięŜoną jako Bóg
wskrzesiłeś śpiących w grobach, przynoszących Tobie niemilknące pieśni, przeto
błagamy Ciebie, Chryste BoŜe: Daj odpoczynek tym, którzy od nas odeszli, gdzie
jest mieszkanie wszystkich radujących się w Tobie.
Chwała, i teraz. Teotokion: Wszyscy znamy Ciebie, Bogurodzico, jako świecę
rozumną, noszącą Światłość Bóstwa, łączącą się z ludzką naturą, módl się do
Twego Syna i Boga, aby dał odpoczynek tym, którzy od nas odeszli, gdzie jest
radość wszystkich weselących się.
TakŜe: Dobrze jest wyznawać Pana. Trisagion. Po: Ojcze nasz, troparion, ektenia i rozesłanie.
TakŜe pierwsza godzina i rozesłanie.
W sobotę na L i t u r g i i Błogosławieństwa. Ton 3:
Stichos: Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą nazwani.

Praojca Adama, który odrzucił Twoje przykazanie, Chryste, wypędziłeś z
raju, zaś łotra na krzyŜu gorąco wyznającego Ciebie umieściłeś w nim, wołającego:
Wspomnij mnie, Zbawco, w królestwie Twoim.
Stichos: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo
niebieskie.

Ognistymi ranami cierpiętnicy zbliŜyli się do Chrystusa, znaleźli rosę
niebieską, ochładzającą i umacniającą was do przecierpienia w ciele gorzkich
bólów, przeto zawsze dajecie ulgę kaŜdej boleści w duszach naszych.
Stichos: Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią wiele złego
kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię.

Święci hierarchowie, sławni prorocy, mnóstwo ascetów i BoŜe zgromadzenie
niewiast, którzy ucierpieli z wiarą, zniszczyli wraŜe oszustwo i otrzymali niebieską
chwałę, dla ich modlitw, Zbawco, ulituj się nad sługami Twoimi.
Stichos: Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach.

Tam, gdzie jaśnieje Twoja Światłość, w przybytkach wybranych Twoich,
BoŜe, gdzie pokarm zawsze będący, umieść Jezu tych, którzy od nas z wiarą
odeszli, odrzucając ich grzechy, Zbawco, abyśmy Ciebie gorliwie sławili, Władco.
Chwała. Ojcu i Synowi, i Duchowi BoŜemu kłaniamy się, wierni,
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niestworzonej Trójcy w Trzech Osobach i w jednej naturze, zawsze wiernie
wysławianej przez moce bezcielesne w trójświętych hymnach.
I teraz. Z Ciebie objawił się Zbawiciel wszystkich, oświecenie i oczyszczenie,
Władczyni przez Boga otoczona radością, do którego módl się gorliwie, aby na
przyszłym Sądzie budzącym bojaźń wybawił z wszelkiego osądzenia nas, zawsze z
wiarą śpiewających Tobie.
Koniec tonu trzeciego.
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