MIESIĄCA WRZEŚNIA 1 DNIA
POCZĄTEK INDYKCJI,
CZYLI NOWEGO ROKU.
Św. ojca naszego Symeona Słupnika archimandryty. I jego matki Marty.
Sobór Najświętszej Bogurodzicy w Miasenes. Świętego męczennika Aifalosa.
Świętych niewiast męczennic oraz ich nauczyciela diakona Ammuna.
Świętych męczenników Kalisty, Ewoda i Hermogena, rodzonych braci.
Wspomnienie świętego Jozuego, syna Nuna.

NA WIELKICH NIESZPORACH,
Błogosławiony mąŜ, antyfona pierwsza.
Do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy dziesięć stichosów i śpiewamy trzy stichery indykcji, ton 1:
Prosomion: Niebieskich zastępów.

Nauczywszy się własnej i BoŜej nauki Chrystusa, kaŜdego dnia wołajmy
do Stwórcy: Ojcze nasz, któryś na niebiosach, daj nam chleb powszedni,
pogardzając grzechami naszymi.
Ty, który niegdyś na górze Synaj napisałeś tablice, sam teraz w mieście
Nazarecie w ciele wziąłeś księgę prorocką, aby ją przeczytać, Chryste BoŜe, i
otworzywszy ją nauczałeś lud, Ŝe Pismo spełniło się w Tobie.
Jak niegdyś w pustyni padły ciała śydów, którzy nie podporządkowali się
Tobie, prawdziwemu Władcy wszystkich, tak i teraz rozsyp przy otchłani kości
złych i niewiernych dzieci Hagar, jak pisze Psalmista, Chryste.
TakŜe stichery świętego, podane w słuŜbie wspólnej.
Chwała. Świętemu. I teraz. Indykcji, ton 6. Leona Bizancjusza:

Słowo niemające początku i Zbawco, zjednoczone z Duchem Świętym,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych Stwórco i Twórco,
pobłogosław krąg roku, zachowując w pokoju lud prawosławny, dla modlitw
Bogurodzicy i wszystkich świętych Twoich.
Wejście. Prokimenon dnia i trzy czytania.
Czytanie Proroctwa Izajasza (61, 1-10).

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić
dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać
wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i
dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by
rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek
radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Nazwą ich terebintami sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego
rozsławienia. Zabudują prastare rumowiska, podniosą z gruzów dawne budowle,
odnowią miasta zburzone, świecące pustkami od wielu pokoleń. Staną
obcokrajowcy, by paść waszą trzodę, cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać
winnice. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami
Boga naszego. ZuŜyjecie bogactwo narodów, dobrobyt ich sobie
przywłaszczycie. PoniewaŜ hańba ich była zdwojona, poniŜenie i zniewagi były
ich udziałem, przeto w swej ziemi odziedziczą wszystko w dwójnasób i zaŜywać
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będą wiecznego szczęścia. Albowiem Ja, Pan, miłuję praworządność,
nienawidzę grabieŜy i bezprawia, oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z
nimi wieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między
ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, Ŝe oni są
błogosławionym szczepem Pana. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja
raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie
płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę
strojną w swe klejnoty.
Czytanie Księgi Kapłańskiej (26, 3-21).

JeŜeli będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec
przykazań moich i wprowadzać je w Ŝycie, dam wam deszcz w swoim czasie,
ziemia będzie przynosić plony, drzewo polne wyda owoc, młocka przeciągnie
się u was aŜ do winobrania, winobranie aŜ do siewu, będziecie jedli chleb do
sytości, będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju. Krajowi udzielę pokoju,
tak Ŝe będziecie się udawali na spoczynek bez obawy. Dzikie zwierzęta znikną z
kraju. Miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj. Będziecie ścigać
nieprzyjaciół, a oni upadną od miecza przed wami, tak Ŝe pięciu waszych będzie
ścigać całą setkę, a setka waszych – dziesięć tysięcy nieprzyjaciół. Wasi
wrogowie upadną od miecza przed wami. Zwrócę się ku wam, dam wam
płodność, rozmnoŜę was, umocnię moje przymierze z wami. Będziecie jedli
zboŜe z dawnych zapasów, a kiedy przyjdą nowe zbiory, usuniecie dawne
zapasy. Umieszczę wśród was mój przybytek i nie będę się wami brzydził. Będę
chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Ja
jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abyście
przestali być ich niewolnikami. Ja rozbiłem drągi waszego jarzma i dałem wam
moŜność chodzenia z podniesioną głową. JeŜeli zaś nie będziecie Mnie słuchać i
nie będziecie wykonywać tych wszystkich nakazów, jeŜeli będziecie gardzić
moim ustawami, jeŜeli będziecie się brzydzić moimi wyrokami, tak Ŝe nie
będziecie wykonywać moich nakazów i złamiecie moje przymierze, to i Ja
obejdę się z wami odpowiednio: ześlę na was przeraŜenie, wycieńczenie i
gorączkę, które prowadzą do ślepoty i rujnują zdrowie. Wtedy na próŜno
będziecie siali wasze ziarno. Zjedzą je wasi nieprzyjaciele. Zwrócę oblicze
przeciwko wam, będziecie pobici przez nieprzyjaciół. Ci, którzy was
nienawidzą, będą rządzili wami, a wy będziecie uciekać nawet wtedy, kiedy was
nikt nie będzie ścigał. JeŜeli i wtedy nie będziecie Mnie słuchać, będę w
dalszym ciągu karał was siedem razy więcej za wasze grzechy. Rozbiję waszą
dumną potęgę, sprawię, Ŝe niebo będzie dla was jak z Ŝelaza, a ziemia jak z
brązu. Na próŜno będziecie się wysilać – wasza ziemia nie wyda Ŝadnego plonu,
a drzewo na ziemi nie da owoców. JeŜeli nadal będziecie postępować Mnie na
przekór i nie zechcecie Mnie słuchać, ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze
grzechy.
Czytanie Księgi Mądrości Salomona (4, 7-15).
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Gdy umrze sprawiedliwy, osiągnie pokój. Umierając osądzi zaś
sprawiedliwy Ŝyjących niegodnie, zobaczą bowiem odejście sprawiedliwego i
nie zrozumieją, co mówiono o nim. Albowiem rzuci Pan nieprawych bez głosu
na ziemię i wstrząśnie nimi od fundamentów, i do ostatniego znikną w
chorobach i zaginie pamięć o nich. dojdą bowiem w zamysłach swych do
strasznych grzechów i będą ich oskarŜać nieprawości ich. Wtedy z wielką
odwagą sprawiedliwy stanie wobec tych, którzy go uciskali i odrzucili jego
wysiłki. Widząc go przeraŜą się lękiem wielkim i zdumieją sławnym
zbawieniem jego. Powiedzą bowiem w sobie, kajając się, westchną w ciasnocie
ducha i rzekną: Oto ten, którego niegdyś mieliśmy za pośmiewisko i
uczyniliśmy go pośmiewiskiem, szaleni, jego Ŝycie mieliśmy za szalone, a jego
koniec za pozbawiony czci. A on policzony jest z synami BoŜymi i wśród
świętych jego los. Zbłądziliśmy bowiem z prawej drogi i światłość
sprawiedliwości nas nie oświeciła. Słońce nie zajaśniało nam. Zeszliśmy na
ścieŜki nieprawych, chodziliśmy drogami nieprzebytymi, a drogi Pańskiej nie
rozumieliśmy.
Na stichownie stichery isomelosy indykcji Jana Mnicha. Ton 1:

Nastał początek roku, oświecający wzywających do uczczenia Kalisty,
Ewoda i Hermogena, rodzonych braci i cierpiętników, Symeona równego
aniołom i Jozuego syna Nuna, a takŜe siedmiorga dzieci, które ucierpiały w
Efezie i świetlistego chór czterdziestu świętych niewiast, których pamięć
obchodzimy, przeto, miłośnicy świąt, poboŜnie zawołajmy: Panie, pobłogosław
dzieła rąk Twoich i pozwól nam dobrze przejść bieg roku.
Stichos: Tobie przynaleŜy chwała, BoŜe, na Syjonie.

Chryste BoŜe nasz, który w mądrości wszystko stworzyłeś i z niebytu
wszystko przywiodłeś do istnienia, pobłogosław koronę roku i miasta nasze
zachowaj nienaruszone, rozwesel nas mocą Twoją, dla modlitw Bogurodzicy daj
światu wielkie miłosierdzie.
Stichos: Nasycimy się dobrami domu Twego.
Cypriana. Ton 2: Przedziwny jesteś, BoŜe,

i wspaniałe są dzieła Twoje, a
drogi Twoje są niezbadane, jesteś bowiem Mądrością BoŜą i Hipostazą
doskonałą, i Mocą, współniemający początku i zawsze współbędący, który
stwórczą i wszechmocną władzą przyszedłeś na świat w niewypowiedziany
sposób z Matki nieznającej męŜa, bez zmiany Bóstwa, poszukując stworzenie
Twoje, aby je upiększyć i nakazując niezmienne przepisy, i lata na zbawienie
nasze, przeto wołamy do Ciebie: Łaskawy Panie, chwała Tobie.
Stichos: Pobłogosławisz krąg roku łaską Twoją.
Jana z Damaszku: Ty w mądrości wszystko

stworzyłeś, przedwieczne Słowo
Ojca, i całe stworzenie wszechmocnym słowem Twoim uczyniłeś, pobłogosław
koronę roku łaską Twoją i zrzuć herezje, dla modlitw Bogurodzicy, jako dobry i
Przyjaciel człowieka.
Chwała. Świętego. I teraz. Indykcji. Ton 5:

Ty, Królu zawsze będący i trwający na wieki nieskończone,
przyjmij modlitwę grzeszników, proszących o zbawienie, i daj ziemi Twojej
Jana Mnicha:
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plony obfite, Przyjacielu człowieka, daj dobrą pogodę, pomóŜ nam w walkach z
barbarzyńcami, jak niegdyś Dawidowi, albowiem przyszli do domu Twego i
skalali najświętsze miejsce, Zbawco. Ty daj nam zwycięstwo, Chryste BoŜe, dla
modlitw Bogurodzicy, Ty bowiem jesteś zwycięstwem i chwałą prawosławnych.
Troparion indykcji, ton 2:

Stwórco wszystkich stworzeń, który w swojej władzy ustanowiłeś chwile
i wieki, pobłogosław początek roku łaską Twoją, Panie, zachowując w pokoju
Twój lud i Twoje miasto dla modlitw Bogurodzicy i zbaw nas.
Chwała. Troparion o Symeonie, ton 1: Kolumną cierpliwości stałeś się,
błogosławiony Symeonie, naśladowałeś gorliwie praojców, Hioba w
cierpieniach, Józefa w doświadczeniach, i będąc w ciele prowadziłeś Ŝycie na
wzór aniołów. Święty Szymonie, ojcze nasz, módl się do Chrystusa Boga o
zbawienie dusz naszych.
I teraz. Troparion o Bogurodzicy, ton 7: Raduj się, Łaski Pełna, Bogurodzico
Dziewico, ucieczko i obrono rodzaju ludzkiego. Z Ciebie przyjął ciało Zbawiciel
świata. Tylko Ty jesteś Matką i Dziewicą, zawsze błogosławiona i pełna
chwały, módl się do Chrystusa Boga o pokój dla całego świata.




















NA JUTRZNI,
po: Pan i Bóg, troparion indykcji, dwa razy. Chwała. Ascecie. I teraz. Bogurodzicy.

Z wiarą przypadamy do Ciebie, jako do Władcy wszystkich i dawcy łask,
gorliwie wołając: Z łaskawości Twojej, Zbawco, i dla modlitw Matki Twojej i
wszystkich zawsze błogosławiących Ciebie, daj nam rok łaskawy, albowiem
sam jesteś dobrym, czczącym Ciebie w dwóch naturach i z wiarą sławiących
Ciebie.
[Jeśli świątynia jest pod wezwaniem świętego Symeona, to mówimy:
Prokimenon, ton 7: Cenna jest przed Panem* śmierć świętych Jego. Stichos: CóŜ oddam
Panu za wszystko, co mi uczynił?
Czytanie świętej Ewangelii według Łukasza, perykopa 24 (6, 17-27).

W owym czasie Jezus z apostołami zeszedł na dół i zatrzymał się na
równinie. Była tam duŜa rzesza uczniów Jego i wielkie mnóstwo ludu z całej
Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeŜa Tyru i Sydonu, którzy przyszli oni, aby Go
posłuchać i zostać uzdrowionymi ze swych chorób. TakŜe i ci, których dręczyły
duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć,
poniewaŜ moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. A On podniósłszy
oczy swoje na uczniów swoich, mówił: «Błogosławieni ubodzy duchem,
albowiem wasze jest królestwo BoŜe. Błogosławieni teraz złaknieni, albowiem
będziecie nasyceni. Błogosławieni teraz płaczący, albowiem śmiać się
będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was
wyłączą, i gdy zelŜą was, a z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę
imię wasze jako bezecnym: Radujcie się i weselcie się w owym dniu, oto
bowiem nagroda wasza wielka jest w niebie. Tak samo bowiem czynili
prorokom ojcowie ich. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście juŜ
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pociechę waszą. Biada wam, teraz sytym, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, teraz śmiejącym się, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada
wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem czynili
fałszywym prorokom ojcowie ich. Lecz powiadam wam, słuchającym: Miłujcie
nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie nienawidzącym was».]
Kanony trzy: kanon indykcji z hirmosem na sześć, kanon świętym niewiastom na cztery i ascecie na 4.
Kanon indykcji. Poemat Jana Mnicha. Ton 1:
Pieśń 1
Hirmos: Wszyscy ludzie śpiewajmy Panu, który z gorzkiej niewoli faraona Izraela
wybawiłeś i prowadziłeś go po głębi morskiej suchymi nogami, śpiewającego pieśń zwycięską,
albowiem się wysławił.

Zaśpiewajmy wszyscy Chrystusowi, który wszystko stworzył i w sobie
samym nierozdzielnie połączył dwie natury, i zrodzonemu z Ojca niemającego
początku hipostatycznemu Słowu, zaśpiewamy pieśń zwycięską, albowiem się
wysławił.
Zaśpiewajmy wszyscy Chrystusowi, który z woli Ojca przyszedł z
Dziewicy i głosił rok Pański nam na zbawienie, zaśpiewamy pieśń zwycięską,
albowiem się wysławił.
Do Nazaretu przyszedł dawca Zakonu, nauczając w dniu sobotnim,
wykazując śydom przyjście swoje niewypowiedziane, przez które jako
miłosierny zbawił nasz rodzaj.
Teotokion: Zaśpiewajmy, wszyscy wierni, przedziwnej Dziewicy, z której
Chrystus zajaśniał światu i wszystko napełnił radością Ŝycia wiecznego, zawsze
wysławiajmy Go, albowiem się wysławił.
Kanon świętym niewiastom i kanon ascecie.
Katabasja krzyŜowi: MojŜesz laską rozsiekł Czerwone Morze dla idącego pieszo Izraela,
nakreśliwszy krzyŜ prosto i uderzeniem w przeciwną stronę połączywszy znowu morze dla
rydwanów faraona, wyobraziwszy tym niezwycięŜony oręŜ, przeto będziemy śpiewać
Chrystusowi, Bogu naszemu, albowiem się wysławił.
Śpiewamy ją takŜe w niedzielę i w kaŜdej świątyni.
Pieśń 3
Hirmos: Umocnij mnie, Chryste, na nieruchomej skale przykazań Twoich i oświeć mnie
Światłością oblicza Twego, nie ma bowiem Świętego poza Tobą, Przyjacielu człowieka.

Umocnij urodzajną winnicę, którą z miłości zasadziła na ziemi prawica
Twoja, zachowując Twój Kościół, Wszechmocny.
W dziełach duchowych ozdobionym łaską i weselącym się pozwól przejść
nadchodzący rok tym, którzy z wiarą Ciebie wysławiają w pieśniach, Władco,
BoŜe wszystkiego.
Daj mi, Chryste, spokojny krąg roku i nasyć mnie BoŜymi słowami
Twoimi, Szczodry, które mówiłeś do śydów w sobotę.
Teotokion: Ciebie, jako jedyną, która w nadprzyrodzony sposób łaskę
przyjęłaś do łona swego i bez zmiany zrodziłaś Chrystusa Boga naszego, zawsze
wysławiamy.
Katabasja: Laska słuŜy za obraz tajemnicy, ona bowiem przez zakwitnięcie decyduje o
wyborze kapłana i dla Kościoła, poprzednio bezpłodnego, teraz zakwitło drzewo krzyŜa w jego
mocy i sile.
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Chryste Królu, który masz przybytek na
wysokościach, Stwórco wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, który
stworzyłeś dni i noce, chwile i wieki, pobłogosław teraz początek roku, strzeŜ i
zachowaj w pokoju lud prawosławny i Twoje miasto, wielce miłosierny.
Kontakion indykcji, ton 2:

TakŜe katyzma poetycka indykcji, ton 8:
Prosomion: Mądrości.

Ty, który czasy urodzajne i deszcze z niebios dajesz będącym na ziemi, i
teraz przyjmij modlitwy sług Twoich, i wybaw gród Twój z niebezpieczeństw,
bowiem łaski Twoje zaiste są na wszystkich dziełach Twoich, przeto
pobłogosław wejścia i wyjścia, popraw dzieła rąk naszych i daj nam
przebaczenie grzechów, BoŜe, Ty bowiem z niebytu wszystko powołałeś do
istnienia jako Wszechmocny.
TakŜe katyzma poetycka ascety. Chwała. Świętych niewiast. I teraz. Teotokion.
Pieśń 4
Hirmos: Poznałem Opatrzność Twoją, Wszechmocny, i z bojaźnią wysławiłem Ciebie,
Zbawco.

Początek roku lud Twój przynosi Tobie, w pieśniach anielskich
wysławiając Ciebie, Zbawco.
Jako Przyjaciel człowieka pozwól rozpoczynający się rok zakończyć
przyjemnie Tobie, Chryste.
Wszechwładny jedyny Panie, wycisz lat obchodzenie dookoła, dając
pokój.
Teotokion: Jako przystani dusz naszych i mocnej nadziei, teraz wszyscy
zaśpiewajmy Bogurodzicy.
Katabasja: Usłyszałem, Panie, o tajemnicy Twojej Opatrzności, zrozumiałem dzieła
Twoje i wysławiłem Twoje Bóstwo.
Pieśń 5
Hirmos: Od poranku śpiewamy Tobie, Chryste, wspólniemającemu początku z Ojcem i
Zbawcy dusz naszych, daj pokój światu, Przyjacielu człowieka.

Chryste, który wszystko napełniasz łaską, Ty dobrą pogodą i obfitymi
plonami ukoronuj rok dla sług Twoich.
OkaŜ nam plony obfite latem jak najlepsze i pokój daj znającym Ciebie,
Słowo BoŜe, które stało się człowiekiem.
Przyszedłeś na ziemię będąc współwiecznym z Ojcem, wyzwalając
jeńców, ślepym dając wzrok i od Ojca ogłaszając rok łaski.
Teotokion: Nasze nadzieje i nasze pragnienia składamy na Ciebie,
Bogurodzico czysta, uczyń miłosiernym, Dziewico, którego zrodziłaś.
Katabasja: O trzykroć błogosławione drzewo, na którym został rozpięty Chrystus, Król i
Pan, przez które upadł oszukany przez drzewo, wprowadzony w błąd co do przygwoŜdŜonego na
tobie ciałem Boga, dającego pokój duszom naszym.
Pieśń 6
Hirmos: Proroka wybawiłeś z wieloryba, Przyjacielu człowieka, i mnie wyprowadź z głębi
grzechów, błagam.

Pozwól nam, Władco, rozpocząć wraz z nowym rokiem Ŝycie przyjemne
Tobie, Władco.
OkaŜ dni duchowe obfite w pouczenia Zakonu Twego, szczodry Zbawco,
dla śpiewających Tobie.
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Bogurodzico nieskalana, która zrodziłaś Pana, wybaw z
nieszczęść tych, którzy z wiarą śpiewają Tobie, Przeczysta.
Teotokion:

Katabasja: Jonasz rozpostarłszy ręce na kształt krzyŜa we wnętrzu morskiego zwierza,
jawnie przedstawił zbawcze cierpienie, a po wyjściu stamtąd po trzech dniach przedstawił
kosmiczne zmartwychwstanie Chrystusa Boga, przygwoŜdŜonego ciałem i oświecającego świat
zmartwychwstaniem trzeciego dnia.
Kontakion ascecie, ton 2: Szukając tego, co w górze, związany z tym, co na

dole, ze słupa zrobiłeś wóz ognisty, przez to stałeś się współmieszkańcem
aniołów, czcigodny, z nimi módl się nieustannie do Chrystusa Boga za nami
wszystkimi.
Ikos o ascecie: Umiłowałeś, czcigodny, BoŜe przykazania Chrystusa i
znienawidziłeś rozkosze świata tego, gorliwie przyszedłeś do Pana i byłeś
świecznikiem oświecającym krańce świata światłością duchową, przeto
przypadając błagam Ciebie: Oświeć oczy moje duchowe, abym opiewał trudy
Twoje, posty, czuwania, łzy, cierpienia i wycieńczenie ciała ze względu na
przyszłe BoŜe Ŝycie, którym teraz rozkoszujesz się, módl się nieustannie za nas
wszystkich.
Pieśń 7
Hirmos: PoboŜnie wychowane dzieci odrzuciły bezboŜne polecenie i nie ulękły się kary
ognia, lecz stojąc pośród płomieni śpiewały: Ojców BoŜe, błogosławiony jesteś.

Zaczynając rok i początek pieśni czyniąc Chrystusowi panującemu na
nieskończonym królestwem, lud prawosławny poboŜnie śpiewa: Ojców BoŜe,
błogosławiony jesteś.
Będący przed wiekami w czasie staje się Panem, śpiewających Tobie,
Chryste, źródłem łask i darami dóbr Twoich napełnij rok: Ojców BoŜe,
błogosławiony jesteś.
Teotokion: Jako słudzy w modlitwie przywołujemy czcigodną Matkę Twoją,
Chryste, abyś z wszelkich nieszczęść wybawił lud Twój, śpiewający: Ojców
BoŜe, błogosławiony jesteś.
Katabasja: Szalone polecenie bezboŜnego tyrana, dyszące groźbą i zgrozą bluźnierstwa,
przeraziło lud, jednakŜe trzech młodzieńców nie przeraził ani zwierzęcy gniew, ani niszczący
ogień, lecz znajdując się w płomieniu przy powiewie przeciwnego mu wiatru pełnego rosy,
śpiewali: Wysławiany ojców i nasz BoŜe, błogosławiony jesteś.
Pieśń 8
Hirmos: Temu, który w piecu wybawił śpiewające dzieci i buchający ogień przemienił w
rosę, Chrystusowi Bogu śpiewajcie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki.

Jako przywódcy zbawienia, Chryste, czcigodny Kościół przynosi Tobie
początek roku, wołając: Śpiewajcie i wywyŜszajcie Chrystusa na wieki.
Stworzycielowi, którzy z niebytu stworzone mądrze odnowił i sprawia
zmianę czasów pragnieniem swoim, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na wieki.
Teotokion: Bogurodzicę i Dziewicę czystą w zmianie lat zgromadzenia ludzi
prawosławnie opiewajmy, kłaniając się Panu, śpiewając i wywyŜszając na
wszystkie wieki.
Niech będzie wiadomym: Po ósmej pieśni zawsze wszyscy czynimy jeden pokłon, mówiąc:
Chwalimy, błogosławimy i kłaniamy się Panu, śpiewając i wywyŜszając Go na wszystkie wieki.
TakŜe hirmos ósmej pieśni lub według typikonu, jak dzisiaj:
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Katabasja: Młodzieńcy, w swej ilości równi Trójcy, błogosławcie Boga, Ojca Stwórcę,
zaśpiewajcie Słowu, które zstąpiło i przemieniło ogień w rosę, i wywyŜszajcie dającego
wszystkim Ŝycie Ducha Najświętszego, na wieki.
Kapłan okadza święty ołtarz i ogłasza: Bogurodzicę i Matkę Światłości w pieśniach wywyŜszajmy.
Okadza teŜ prezbiterium i całą świątynię oraz braci, jak zawsze na dziewiątej pieśni jutrzni.
My zaś śpiewamy dziewiątą pieśń, donośnie według ton 6: Uwielbia dusza moja, Pana, ze
stichosem: Czcigodniejszą od cherubinów.
Pieśń 9
Hirmos: Obraz Twego czystego zrodzenia pokazał krzew gorejący i niespalający się, i
teraz wygaś w nas piec gwałtownych pokus, prosimy, abyśmy Ciebie, Bogurodzico, nieustannie
wywyŜszali.

Słowo BoŜe i Mocy, prawdziwa Mądrości i hipostatyczna, utrzymująca i
mądrze rządząca wszystkim, i teraz czas, który nadszedł dla sług Twoich
pozwól spełnić we wszelkiej cichości.
Wszystkie działa Twoje, Panie, niebiosa i ziemia, światło i morze, wody i
wszystkie źródła, słońce, księŜyc i ciemność, gwiazdy, ogień, ludzie i zwierzęta
z aniołami wysławiają Ciebie.
Jeden jesteś przedwieczny jako stwórca wieków i królujące
trójhipostatyczne jedno Bóstwo nierozdzielne i dla modlitw czcigodnej Matki
BoŜej uczyń rok owocnym dla dziedzictwa Twego.
Teotokion: Zbawco wszystkich, Stwórco, Twórco i Wszechwładco
stworzeń, dla modlitw bez nasienia rodzącej Ciebie Matki daj pokój światu
Twemu, zawsze zachowując Kościół w ciszy.
Katabasja: Bogurodzico, jesteś mistycznym rajem, który bez ziemskiego trudu dał nam
Chrystusa, a przez Niego na ziemi zasadzone zostało Ŝyciodajne drzewo krzyŜa, przeto teraz
przy jego podniesieniu kłaniając się krzyŜowi, Ciebie wywyŜszamy.
Inna katabasja: Przez spoŜycie owocu z drzewa dla rodzaju naszego przyszła śmierć,
dzisiaj zniszczona krzyŜem, albowiem klątwa Pramatki rozwiązana została przez czyste
zrodzenie Twoje, Bogurodzico, którą wielbią wszystkie moce niebios.
Fotagogikon indykcji:
Prosomion: Uczniom.

BoŜe bogów i Panie, trójhipostatyczna naturo, niedostępna, zawsze
będąca, niestworzona i wszystkich Stwórco, Wszechwładco, do Ciebie wszyscy
przypadamy i modlimy się do Ciebie: Obecne lato jako dobry pobłogosław i
zachowaj w pokoju cały lud Twój, Szczodry.
Chwała. Świętemu. I teraz. Indykcji:

Stworzycielu i władco wszystkich stworzeń, w którego władzy są czasy i
lata, uwieńcz krąg roku błogosławieństwami Twoimi, Szczodry, zachowując w
pokoju lud Twój, nieskalany i nienaruszony, dla modlitw Rodzicielki Twojej i
BoŜych aniołów.
Na chwalitnie stichery isomelosy indykcji, Jana Mnicha, ton 3:

Przedwieczne Słowo Ojca, które jesteś obrazem Boga i stworzyłeś z
niebytu stworzenia do istnienia, czasy i lata masz w swojej władzy, pobłogosław
krąg roku łaską Twoją, daj pokój Kościołom Twoim, obfitość plonów na ziemi i
nam okaŜ wielkie miłosierdzie.
Ton 4: Królestwo Twoje, Chryste, jest królestwem wszystkich wieków i
panowanie Twoje w kaŜdym pokoleniu i pokoleniu, wszystko bowiem w
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mądrości stworzyłeś, czasy i lata nam dałeś, przeto dzięki składając
dziękczynienie za wszystko i za wszystkich, wołamy: Pobłogosław krąg roku
łaską Twoją i pozwól nam bez obawy osądzenia wołać do Ciebie: Panie, chwała
Tobie.
Andrzeja z Krety: Drogi Twoje, BoŜe, są wspaniałe i cudowne, przeto
wielbimy moc Twego stworzenia, przyszedłeś bowiem jako Światłość ze
Światłości na świat Twój nieszczęsny i zniszczyłeś pierwszą klątwę dawnego
Adama, jak i zechciałeś, Słowo, i nam w mądrości dałeś czasy i lata, aby sławić
łaskawość Twoją wszechmocną: Panie, chwała Tobie.
Jedna stichera świętym niewiastom.
Chwała. Świętego. I teraz. Indykcji, ton 8:

W niewypowiedzianej mądrości wszystko stworzyłeś, Słowo
Chryste BoŜe, czasy i lata nam dałeś, dzieła rąk Twoich pobłogosław, rozwesel
nas mocą Twoją, dając nam zwycięstwo nad wrogami, jako jedyny dobry i
Przyjaciel człowieka.
Germanosa:

Wielka doksologia.
Po trisagionie troparion indykcji. Chwała. Ascecie. I teraz. Raduj się, Łaski Pełna. Ektenie i
rozesłanie. Pierwsza godzina. Na pierwszej godzinie troparion indykcji. Chwała. Ascecie. I teraz.
Teotokion godzin. Po trisagionie kontakion indykcji i świętego mówimy na przemian.
Na L i t u r g i i Błogosławieństwa i z kanonu indykcji pieśń trzecia oraz z kanonu ascety
pieśń szósta. Po wejściu troparion indykcji i Bogurodzicy, potem ascecie. Chwała. Kontakion ascecie.
I teraz. Kontakion indykcji.
Prokimenon indykcji, ton 3: Pan nasz jest wielki i wielka jest moc Jego,* a mądrość Jego
jest bez miary. Stichos: Chwalcie Pana w psalmie, bowiem dobry jest psalm.
Prokimenon ascecie, ton 7: Cenna jest przed Panem* śmierć świętych Jego.
Czytanie Listu świętego Apostoła Pawła do Tymoteusza, perykopa 282 (2, 1-7).

Dziecię Tymoteuszu, zalecam więc przede wszystkim, by prośby,
modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich
ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić
Ŝycie ciche i spokojne z całą poboŜnością i godnością. Jest to bowiem rzecz
dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy
ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg,
jeden teŜ pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który
wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym
czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem –
mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan we wierze i prawdzie.
Czytanie Listu świętego Apostoła Pawła do Kolosan, perykopa 258 (3, 12-17).

Bracia, jako wybrańcy BoŜy – święci i umiłowani – obleczcie się w
serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni
drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw
drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko przyobleczcie
miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój
Chrystusowy, do którego teŜ zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie
wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem:
z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy,
hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych
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sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie
w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Alleluja, ton 4: Tobie przynaleŜy chwała, BoŜe, na Syjonie. Stichos: Pobłogosławisz krąg
roku łaską Twoją, Panie.
Alleluja ascecie, ton 6: Błogosławiony mąŜ, który boi się Pana, w przykazaniach Jego
bardzo upodobał sobie.
Czytanie świętej Ewangelii według Łukasza, perykopa 13 (4, 16-22).

W owym czasie przyszedł Jezus do Nazaretu, gdzie się wychował. W
dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę Izajasza proroka. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce,
gdzie było napisane: Duch Pański na Mnie, przeto Mnie namaścił i posłał
Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, uleczał
skruszonych sercem, abym więźniom głosił wyzwolenie i niewidomym
przejrzenie, abym wypuścił na wolność uciskanych, abym obwoływał miłościwy
rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich
w synagodze były w Nim utkwione. I zaczął mówić do nich: «Dziś spełniło się
to Pismo w uszach waszych». A wszyscy przyświadczali Mu. I dziwili się
słowom łaski, które wychodziły z ust Jego.
Czytanie świętej Ewangelii według Mateusza, perykopa 43 (11, 27-30).

Mówi Pan swoim uczniom: «Wszystko zostało Mi przekazane przez Ojca
mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten,
komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i
obciąŜeni jesteście, a Ja dam wam ukojenie. Weźcie jarzmo moje na siebie i
uczcie się ode Mnie, Ŝe jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie
dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie i brzemię moje jest
lekkie».
Koinonikon: Pobłogosławisz krąg roku łaską Twoją.
Koinonikon ascecie: W pamięci wiecznej będzie sprawiedliwy, nie ulęknie się złych pogłosek.
NaleŜy wiedzieć: Jeśli dzień 1 września wypadnie w niedzielę, to opuszcza się słuŜbę świętym
niewiastom. Śpiewamy słuŜbę niedzielną ze wspomnieniem indykcji i świętego Symeona.
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