MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA 1 DNIA
OPIEKI NAJŚWIĘTSZEJ WŁADCZYNI
NASZEJ BOGURODZICY
I ZAWSZE DZIEWICY MARII.
NA WIELKICH NIESZPORACH,
Błogosławiony mąŜ, antyfona pierwsza.
Stichery, ton 1:
Prosomion: O przedziwny cud!

Zaśpiewajmy, wierni, wielkiemu wspomoŜeniu zasmuconych,
Bogurodzicy czcigodnej, szybkiej pomocnicy, wybawieniu świata i umocnieniu,
otchłani miłosierdzia, źródłu mądrości BoŜej, Opiece świata, wysławiając jest
świetlisty omoforion: Raduj się, z Tobą Pan, dający światu wielkie miłosierdzie
(dwa razy).
Przedziwny proroku Izajaszu, powiedziałeś, Ŝe w czasach ostatecznych
objawi się góra Pańska i dom Pański na szczycie góry, czego prawdziwe
spełnienie zobaczyliśmy w Tobie, Władczyni, góry i pagórki zostały bowiem
upiększone wspaniałymi cerkwiami ku czci świąt Twoich, przeto z radością
wołamy do Ciebie: Raduj się, przez wszystkich otoczona radością, z Tobą Pan, z
Tobą Pan, dający światu wielkie miłosierdzie.
O, Ty jesteś cudowną ozdobą wszystkich wiernych! Jesteś spełnieniem
słów proroków, apostołów chwałą i męczenników umocnieniem, dziewictwa
sławą i całego świata przedziwną opieką. Okryj omoforionem miłosierdzia
swego wszystkich śpiewających Tobie: Raduj się, przez wszystkich otoczona
radością, z Tobą Pan, dający światu wielkie miłosierdzie.
Inne stichery, ton 4:
Prosomion: Jako zwycięzcy.

Znając Ciebie, Bogurodzico, jako raj zasadzony przez Boga i miejsce
drzewa Ŝycia, podlewane przez Ducha Świętego, która zrodziłaś Stwórcę
wszystkich, karmiącego wiernych chlebem Ŝycia, do którego módl się za nami z
Poprzednikiem, okrywając czcigodnym omoforionem ludzi od wszelkich
nieszczęść (dwa razy).
Niebo i ziemia zostają uświęcone, Kościół jaśnieje i ludzie wszyscy
radują się, oto bowiem Matka BoŜa z zastępami aniołów, z Poprzednikiem i
Teologiem, z prorokami i apostołami niewidzialnie przyszła i modli się za
chrześcijanami do Chrystusa, aby zmiłował się nad miastem i ludźmi,
sławiących święto Opieki Bogurodzicy.
Ciebie, piękno Jakuba i drabinę niebiańską, po której Pan zstąpił na
ziemię, a w tym obrazie cześć Twoją i chwałę objawiając, Bogurodzico, Ciebie,
która zrodziła Boga wszystkich, wielbią aniołowie niebiescy i ziemscy ludzie,
albowiem modlisz się za świat cały, okrywając miłosierdziem świętujących
Twoje czcigodne święto.
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Radują się z nami duchowe zastępy, gromadzi się
duchowo świat zmysłowy, widząc Królową i Władczynię wszystkich, mającą
tak wiele imion i sławioną przez wiernych, która w powietrzu modlitewnie
rozpościera czcigodne ręce swoje, prosząc o pokój dla światu, umocnienie i
zbawienie dusz naszych.
Chwała, i teraz. ton 8:

Wejście. Prokimenon dnia i trzy czytania.
Czytanie Księgi Rodzaju (28, 10-17)

Kiedy Jakub wyszedł z Beer-Szeby i wędrował do Charanu, trafił na
jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdyŜ słońce juŜ zaszło. Wziął więc
z tego miejsca kamień i podłoŜył go sobie pod głowę, układając się do snu na
tym miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym
wierzchołkiem nieba, oraz aniołów BoŜych, którzy wchodzili w górę i schodzili
na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: „Ja jestem Bóg Abrahama, ojca
Twego, i Bóg Izaaka, nie lękaj się. Ziemię, na której śpisz, oddaję tobie i twemu
potomstwu. A potomstwo twoje będzie liczne jak piasek ziemi, ty zaś
rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe, i wszystkie
plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie, i przez potomków
twoich. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz, a potem
sprowadzę cię do tego kraju, bowiem nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego,
co ci obiecuję”. A gdy Jakub zbudził się ze snu, powiedział: „Prawdziwie Pan
jest obecny na tym miejscu, o czym nie wiedziałem”. Uląkł się i rzekł: „JakŜe
dziwne jest to miejsce! Zaiste jest to dom BoŜy i brama do nieba!”
Czytanie Proroctwa Ezechiela (43, 27; 44, 1-4)

Tak mówi Pan: Dnia ósmego i później mają kapłani składać na ołtarzu
wasze ofiary całopalne oraz wasze ofiary pojednania, i będę dla was łaskawy,
mówi Adonai Pan. Następnie zaprowadził mnie do świętej zewnętrznej bramy
przybytku, która skierowana jest na wschód, była jednakŜe zamknięta. I rzekł do
mnie Pan: „Ta brama ma być zamknięta, nie powinno się jej otwierać i nikt nie
powinien przez nią wchodzić, albowiem Pan, Bóg Izraela przejdzie przez nią.
Dlatego powinna ona być zamknięta. Jedynie władca moŜe w niej zasiadać, aby
spoŜywać w niej chleb przed Panem, wchodzić jednak powinien przez
przedsionek przy bramie i tą samą drogą znowu wychodzić”. Następnie
zaprowadził mnie w kierunku świętej bramy północnej ku przedniej stronie
świątyni i spojrzałem, a oto chwała napełniła świątynię Pańską.
Czytanie Księgi Przysłów (9, 1-11)

Mądrość zbudowała sobie dom i umocniła siedem kolumn. Zabiła swoje
zwierzęta, namieszała w swym kielichu wina i przygotowała swój stół. Posłała
słuŜące swoje, by zwoływały z wyŜynnych miejsc miasta na ucztę, mówiąc:
„Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie”. Do tego, komu brak mądrości, mówiła:
„Chodźcie, spoŜywajcie mój chleb i pijcie wino, które zmieszałam dla was.
Odrzućcie głupotę i będziecie Ŝyć, chodźcie drogą rozwagi, a będziecie Ŝyli. Kto
uczy naśmiewcę, ściąga na siebie szyderstwo, kto strofuje nieprawego sam sobie
szkodzi. Nie strofuj naśmiewcy, by cię nie znienawidził. Nie oskarŜaj złych, aby
nie znienawidzili ciebie, strofuj mądrego, a będzie cię kochał. Ucz mądrego, a
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stanie się mędrszy, oświeć sprawiedliwego, a zwiększy swą wiedzę. Początkiem
mądrości jest bojaźń Pańska, a rada świętych jest poznaniem. Poznanie Zakonu
jest bowiem dobrem, w ten sposób dni twe się pomnoŜą i będą ci dodane lata
Ŝycia”.
Na litii stichery, ton 3:

Nastał dzień świetlistego święta przeczystej Bogurodzicy, czcigodnej
Twojej Opieki, bardziej niŜ słońce oświecający ludzi, którzy z wiarą z czystego
serca wyznają Ciebie jako prawdziwą Matkę BoŜą i do Syna Twego wołają:
Chryste BoŜe, dla modlitw Dziewicy, który w czystości i bez zniszczenia
zrodziła Ciebie, nie wydaj wrogom tych, którzy bronią dziedzictwa Twego, ale
jako miłosierny zbaw w świecie dusze nasze.
Ton 4: Sławią Ciebie, przeczysta Władczyni, którzy godnie Syna Twego,
pragną opiewać, ale nie potrafią, zawsze bowiem wszystkich wspomagasz i
okrywasz czcigodną opieką Twoją, modląc się o zbawienie wszystkich, którzy z
wiarą czczą Ciebie jako prawdziwą Bogurodzicę.
Ton 2: Wierni, zgromadziwszy się, uwielbiajmy dzisiaj nieskalaną
wszystkich Królową i przeczystą Dziewicę, Matkę Chrystusa Boga, zawsze
bowiem ku Synowi ręce wyciąga miłosiernie, co przedziwny Andrzej zobaczył
w powietrzu, okrywając ludzi czcigodną swoją opieką, przeto z rozrzewnieniem
zawołajmy do Niej: Raduj się, opieko i wspomoŜenie, i zbawienie dusz naszych.
Chwała, i teraz. Ton 2: Oczyściwszy zmysły i rozum, i my świętujemy z
aniołami, radośnie zaczynając śpiewać Dziewicy pieśń Dziewicy, Oblubienicy
Króla wszystkich Chrystusa Boga naszego, mówiąc: Powstań, Panie, w miejscu
Twego odpoczynku, Ty i arka Twojej świętości, albowiem upiększył Ją jako
piękny pałac i zlecił, aby miasto Twoje, Władco, otaczała przed wrogimi
poganami opieka władczej mocy Twojej, Jej modlitwami.
Na stichownie stichery, ton 2:

Będąc doskonalszą od wszystkich mieszkańców nieba i ziemi,
chwalebniejszą od cherubinów i czcigodniejszą od całego stworzenia, Ciebie
Chrystus dał dla rodu chrześcijańskiego jako wspomoŜenie i władczą opiekę,
abyś okrywała i wybawiała grzesznych ludzi, którzy do Ciebie przybiegają,
przeto Ciebie jako ucieczkę wszystkich opiewamy, Władczyni, i radośnie
świętujemy czcigodne święto opieki Twojej, modląc się do Chrystusa o danie
nam wielkiego miłosierdzia.
Stichos: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha Twego.
Ton 5: Zaśpiewajmy radośnie pieśń Dawida Dziewicy,

Oblubienicy BoŜej,
Matki Króla wszystkich Chrystusa, stanęła bowiem Królowa po prawicy
Twojej, Władco, ubrana w szaty przetykane złotem i ozdobiona BoŜymi
wspaniałościami, albowiem Ją, wybraną z niewiast, ozdobił ponad świat cały i
zechciał urodzić się z Niej ze względu na wielkie miłosierdzie swoje, i dał Ją
jako pomoc całemu ludowi swemu, aby otaczała opieką przed wszelkimi
nieszczęściami sługi Twoje, jedyną Błogosławioną.
Stichos: MoŜni narodu będą błagać przed obliczem Twoim.
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Jesteś górą wielką i przesławną, większą od góry Synaj,
Bogurodzico, ona bowiem nie mogąc znieść zstąpienia chwały BoŜej w
obrazach i cieniach, ogniem zapłonęła, były tam gromy i błyskawice. Ty zaś
mając w sobie cały ogień Bóstwa, Słowo BoŜe bez spalenia w łonie nosiłaś,
który w dłoni wszystko nosi, a mając przed Nim odwagę macierzyńską, pomóŜ,
Władczyni, świętującym z wiarą Twoje czcigodne święto i nie zapomnij
nawiedzić nas modlitewnie, przyjęłaś bowiem od Boga dar otaczania opieką
chrześcijańską owczarnię Twoją, sługi Twoje.
Chwała, i teraz. Ton 2: Jak wspaniałym wieńcem, najczystsza Bogurodzico,
odziewa się Kościół czcigodną opieką Twoją i wspaniale raduje się dzisiaj, i
wielbiąc Władczynię, woła do Ciebie: Raduj się, czcigodna szato i wieńcu
chwały BoŜej. Raduj się, jedyna będąca spełnieniem chwały i wieczną radością.
Raduj się, przybiegających do Ciebie ucieczko, wybawienie i wybawienie nasze.
Troparion, ton 4: Dzisiaj radośnie świętujemy, poboŜni ludzie, ocienieni
Twoim przyjściem, Matko Boga, i patrząc na Twój przeczysty obraz z
rozrzewnieniem mówimy: Otocz nas Twoją czcigodną opieką i wybaw nas z
wszelkiego zła, prosząc Twego Syna, Chrystusa Boga naszego, o zbawienie
dusz naszych.
Ton 7:





















NA JUTRZNI,
po pierwszej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 3:

Otoczona jaśniejącymi zastępami anielskimi, chórami proroków i
apostołów, przyjmij posługę naszą i jako Matka BoŜa nawiedź nas, sługi Twoje,
modląc się do Chrystusa Boga naszego, aby dał nam wielkie miłosierdzie.
Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 6:

Ty zaiste jesteś Mocą bezsilnych, przeczysta Matko BoŜa, przeto pokorni
wywyŜszeni jesteśmy przez Ciebie, w Tobie wysokości zdobywamy, Ty
bowiem jesteś opieką wszystkich i orędowniczką przed Bogiem.
Po polijeleju katyzma poetycka, ton 4:

Jako dawnej zaiste arki czcigodniejszy, Twój czcigodny omoforion
niematerialnie jaśnieje bardziej od amalgamatu złota i srebra, rozciągnięty przez
przeczyste ręce Twoje i miłosiernie zachowuje czczących wspaniałe święto
opieki Twojej, Władczyni, w który zgromadziwszy się, gorliwie świętujemy.
Anabatmi, 1 antyfona, ton 4:

Od młodości mej liczne dręczą mnie pokusy, lecz sam wspomóŜ mnie i
zbaw, Zbawco mój. Nienawidzący Syjonu, będziecie zawstydzeni przez Pana,
jak trawa w ogniu będziecie wysuszeni.
Chwała, i teraz. Świętym Duchem karmi się wszelka dusza i wywyŜsza w
czystości, jaśniejąc troistą jednością świętej tajemnicy.
Prokimenon, ton 1: Posłuchaj, córko, spójrz* i nakłoń ucha Twego. Stichos: Serce moje
wyrzekło dobre słowo. Wszystko, co oddycha.
Czytanie świętej Ewangelii według Łukasza, perykopa 4 (1, 39-49. 36).
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W owym czasie Maria powstawszy Maria w tych dniach poszła z
pośpiechem w góry do miasta judzkiego. Weszła do domu Zachariasza i
pozdrowiła ElŜbietę. I stało się, gdy ElŜbieta usłyszała pozdrowienie Marii,
poruszyło się dzieciątko w jej łonie, i ElŜbieta napełniona została Duchem
Świętym. I zawołała głosem wielkim, mówiąc: «Błogosławiona Ty między
niewiastami i błogosławiony owoc łona Twego. A skądŜe mi to, Ŝe Matka Pana
mojego przychodzi do mnie? Oto bowiem, gdy głos pozdrowienia Twego
zabrzmiał w uszach moich, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim.
Błogosławiona, która uwierzyła, Ŝe spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».
I rzekła Maria: «Uwielbia dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu,
moim Zbawcy moim. Albowiem wejrzał na pokorę słuŜebnicy swojej, oto
błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Albowiem wielkie rzeczy
uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego». Maria pozostała u niej około
trzech miesięcy i powróciła do domu swego.
Po Psalmie 50 stichera, ton 8:

Radują się z nami, zgromadzonymi w duchu, wszystkie duchowe zastępy,
widząc Królową i Władczynię wszystkich o wielu imionach, sławioną przez
wiernych, radują się teŜ dusze sprawiedliwych, będąc świadkami wizji, gdy
Matka BoŜa w powietrzu modlitewnie rozpostarła czcigodne ręce swoje, prosząc
o pokój dla światu, umocnienie i zbawienie dusz naszych.
Kanon Bogurodzicy. Ton 4:
Pieśń 1
Hirmos: Otworzę me usta i napełnię się duchem, zaśpiewam mój poemat Matce Króla,
świetliście zatryumfuję, i ciesząc się wyśpiewam wszystkie Twoje cuda.

Z chórami świętych aniołów i ze zgromadzeniami proroków i apostołów,
w chwale wielkiej jako Matka BoŜa dzisiaj weszłaś do cerkwi i modlisz się za
chrześcijanami, wybawiasz ich z nieszczęść i pokus, okrywając miłosierdziem
Twoim.
MojŜesz nazwał Ciebie arką i laską Aarona, Ty bowiem zakwitłaś
Ŝyciodajnym drzewem Chrystusa, przed którym mając odwagę za nami,
czczącymi Ciebie, pomódl się, abyśmy zostali wybawieni z wszelkiego zła,
sławiący święto opieki Twojej.
Nie jak dawno temu Dawid zgromadził chóry i tańczył przed arką,
bowiem teraz z chórami świętych przed Tobą idących do cerkwi, kłaniających
się Tobie i mówiących: Módl się za czczących Ciebie ludzi, którzy sławiąc
opiekę Twoją, radośnie świętują.
Śpiewają Tobie aniołów zastępy i sławią patriarchowie z biskupami,
przed Tobą idą do cerkwi, a z nimi Ciebie wtedy święty Andrzej zobaczył,
modlącą się za nami grzesznymi do Boga, aby zmiłował się nad ludźmi
sławiącymi święto opieki Twojej.
Katabasja, hirmos ten sam.
Pieśń 3
Hirmos: Bogurodzico, Ŝywe i nieskalane źródło, umocnij tych, którzy Tobie śpiewają, i w
Twej Boskiej sławie uczyń godnymi wieńców chwały.
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Ty, która zrodziłaś BoŜy kłos jako niwa nieorana, radujesz się,
uduchowiony tronie, chleb Ŝycia ogarniając. Raduj się, która wytoczyłaś
niewyczerpane wody Ŝycia, Władczyni.
Twoi słudzy, Władczyni, w cerkwi Twojej z wiarą stoją, oczekując
miłosierdzia Twego, nawiedź naszą pokorę i świętą opieką Twoją obroń lud
Twój przed wszelkim złem.
Dziewico o wielu imionach, przez proroków czcigodnie opisana, którzy
teraz Tobie z aniołami posługują, z nimi módl się za nami do Boga,
świętującymi w radości święto opieki Twojej.
Gedeon przedstawił Ciebie jako runo, na Ciebie bowiem zstąpił Chrystus
jak rosa, módl się do Niego, Bogurodzico, aby dał nam zwycięstwo nad
wrogami, abyśmy pokonali ich jak Madianitów i sławili święte Twoje święto.
Bardziej od promieni słońca jaśnieje omoforion Twój, oświecając Kościół
i ludzi, rozpędzając ciemność grzechów naszych oświeceniem Twoim,
Bogurodzico, módl się za nami do Syna Twego i Boga.
Katyzma poetycka, ton 5: Gorąca orędowniczko i niezwycięŜona, znana
nadziejo i nie przynosząca zawstydzenia, murze obronny i opieko, i ucieczka
przybiegających do Ciebie, Dziewico czysta, módl się z aniołami do Syna
Twego i Boga, aby dał pokój światu i wielkie miłosierdzie.
Pieśń 4
Hirmos: Jezus NajwyŜszy Bóg, który zasiada w chwale na tronie Bóstwa, przybywa w
lekkim obłoku, i swoją najczystszą dłonią zbawia tych, którzy śpiewają: Chryste, chwała mocy
Twojej.

Śpiewając Tobie, Dziewico, wołamy do Ciebie, opiewana przez
wszystkich: Raduj się, góro płodna i nasycona Duchem. Raduj się, świeczniku i
naczynie mannę noszące, dającą BoŜą słodycz wszystkim zmysłom poboŜnych.
Bardziej niŜ arkę Aarona całą Ciebie Bóg uświęcił Duchem Świętym,
Bogurodzico, i nakazał aniołom słuŜyć Tobie, z którymi módl się miasto i lud
Twój, sławiący czcigodne święto.
Przyjdź teraz w chwale do cerkwi Twojej, Bogurodzico, ze
zgromadzeniami wszystkich świętych, jak niegdyś święty Andrzej ujrzał Ciebie
w powietrzu jaśniejącą i modlącą się za chrześcijan, i daj nam miłosierdzie
Twoje.
Umocnij nas przeciwko wrogom naszym, Bogurodzico, jak Dawida
przeciwko Goliatowi, abyśmy weseląc się śpiewali Tobie: Raduj się, opieko
święta i wspomoŜenie miasta naszego.
Do Ciebie przypadamy z wiarą, Pani, i kłaniając się dziękczynnie wołamy
do Ciebie: Raduj się, przez Boga otoczona łaską Dziewico, opieko nasza i
pomocy będących w nieszczęściach, wybaw nas, przybiegających do Ciebie, w
Tobie bowiem mamy nadzieję.
Pieśń 5
Hirmos: Wszystko ulękło się Boskiej Twojej chwały, Oblubienico niezaślubiona, Ty
bowiem nosiłaś w swym łonie Boga rządzącego wszystkimi rzeczami i zrodziłaś Przedwiecznego
Syna, który pokój daje wszystkim Ciebie sławiącym.
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Salomon mówiąc o Tobie opisał Ciebie dawno temu jako łoŜe i przybytek
Króla niebios, otoczony przez serafinów, przeto modlimy się teraz do Ciebie,
najczystsza Matko BoŜa: Otocz nas opieką przed wszystkimi nieszczęściami.
Tobie jako Matce BoŜej wodzowie aniołów i czcigodni prorocy z
apostołami posługują, widząc Ciebie modlącą się za świat, albowiem prośby
Twoje wysłucha Pan, wybawiając miasto i ludzi mających w Tobie nadzieję.
Wielki wśród proroków Izajasz prorokował o Tobie mówiąc, Ŝe Boga
zrodzisz nie znając małŜeństwa, Ty bowiem czysta Mario będąc bardziej świętą
od wszystkich, Boga w łonie i na ręku nosiłaś, do którego módl się, otaczając
opieką z wiarą sławiących Ciebie.
Duchowymi parjasze skrzydłami, świętych zgromadzenia przyszły
posłuŜyć Tobie, Bogurodzico, widząc Ciebie na lekkim obłoku chwały modlącą
się do Zbawcy Chrystusa, aby dał nam zwycięstwo nad wrogami.
Pieśń 6
Hirmos: Obchodząc z łaski Boga to Boskie i chwalebne święto Bogurodzicy, przyjdźcie,
zaklaszczmy w dłonie, sławiąc z wiarą zrodzonego z Niej Boga.

Mądrzy kapłani w cerkwi Twojej stojąc z poboŜnym ludem, oczekują
miłosierdzia Twego, Bogurodzico, przemień na radość smutek nasz, bowiem
radość zrodziłaś, odpuszczającego grzechy wszystkim ludziom.
Tobie cała ziemia dary przynosi jako Królowej Matce BoŜej, królowie i
ksiąŜęta kłaniają się, a lud cały weseli się, modlitwami Twoimi otaczany przed
wszelkim złem, Bogurodzico.
Daniel opisał Ciebie jako wielką górę, z Ciebie bowiem bez nasienia
zrodził się Chrystus i skruszył całe oszustwo demonów, całą ziemię napełnił
swoją wiarą, do którego módl się za nas, Bogurodzico, sławiących święto opieki
Twojej.
Słowa anioła kierujemy do Ciebie, Przeczysta: Raduj się, tronie BoŜy, na
którym Ezechiel zobaczył Boga w postaci człowieka, noszonego przez
cherubinów, z którymi módl się za nami, Bogurodzico, aby zbawił dusze nasze.
Kontakion, ton 3: Dziewica z chórami świętych dzisiaj w świątyni
niewidzialnie modli się za nami do Boga, aniołowie z biskupami kłaniają się,
apostołowie zaś z prorokami radują się, bowiem ze względu na nas Bogurodzica
modli się do Przedwiecznego Boga.
Ikos: Przyjdźcie, ludzie, rozkoszujmy się cudami Bogurodzicy, przez Nią
bowiem Adam został wybawiony ze zniszczenia, Ty bowiem byłaś arką nie
uczynioną przez Noego, ale przez Boga. Dawno temu MojŜesz w krzewie
ognistym nie mógł zobaczyć Boga, teraz zaś cała ziemia zna zrodzonego przez
Ciebie Syna BoŜego, do którego modlisz się za nas, przeto wysławmy Ją jako
BoŜą Matkę, bowiem ze względu na nas Bogurodzica modli się do
przedwiecznego Boga.
Pieśń 7
Hirmos: Nie zechcieli adorować stworzeń w miejsce Stwórcy, przyjaciele Boga, lecz
męŜnie pokonawszy ogniste pokuszenie, śpiewali pełni radości: Ty jesteś godny wszelkiej chwały,
Panie i BoŜe ojców naszych, błogosławiony jesteś!
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Nieopisana przez wielu proroków i nieznana niebieskim aniołom
słuŜącym Bogu, Dziewico, teraz nam wszystkim znana jesteś jako Bogurodzica,
prosimy przeto o pomoc Twoją i wspomoŜenie, Błogosławiona.
Góra urodzajna w Duchu, którą widział Habakuk, tocząca wiernym
leczniczą słodycz, Bogurodzico Dziewico, ulecz nas, wołających do Syna
Twego: Błogosławiony Bóg ojców naszych.
Ten, który skłonił niebiosa, wcielił się w Ciebie, Dziewico, i teraz patrzy
na modlitwę Twoją, Bogurodzico czysta, spełniając prośbę Twoją, Królowo, do
którego módl się za nas gorliwie, w Tobie bowiem mamy nadzieję,
Błogosławiono.
Stwórco Zbawco nasz Chryste BoŜe, przyjmij modlitwę Twojej Matki,
którą przynosi Tobie za nas grzesznych, abyśmy radując się wołali do Ciebie:
Godny wszelkiej chwały ojców naszych BoŜe, błogosławiony jesteś.
Pieśń 8
Hirmos: PoboŜne dzieci w ognistym piecu zostały zbawione przez zrodzenie Bogurodzicy,
wtedy zwiastowane przez obraz, a teraz spełnione. Ono to podnosi wszystkich śpiewających:
Wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie Panu i wywyŜszajcie Go na wieki.

Z zastępami aniołów, Władczyni, z czcigodnymi i sławnymi prorokami, z
koryfeuszami apostołów i z kapłanami męczennikami, z arcykapłanami módl się
za nami grzesznymi do Boga, sławiącymi święto Opieki Twojej.
Zrzuć pychę i chełpliwość, zniszcz zmowy nieprawych ksiąŜąt,
wszczynających wojny zgub, BoŜa Matko, Królowo najczystsza, podnieś róg
chrześcijan prawosławnych, sławiących święto Twoje, przeczysta Bogurodzico
Dziewico, i wołających: Wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie Panu i
wywyŜszajcie Go na wieki.
Ustami przynosimy Tobie śpiew i kłaniamy się w duszy z wiarą,
albowiem serca nasze płoną. Matko BoŜa przeczysta, zmiłuj się nad modlącymi
się do Ciebie i Panu śpiewającymi, i wywyŜszającymi Go na wszystkie wieki.
Będąc obciąŜonym przez liczne grzechy, nie potrafię godnie napisać
pochwały Twej opieki, Bogurodzico, lecz jako Matka BoŜa upiększ cudami
święto Twoje, abyśmy wszyscy radując się śpiewali Panu i wywyŜszali Go na
wszystkie wieki.
Pieśń 9
Hirmos: Niechaj wszyscy zrodzeni z ziemi radują się, trzymając zapalone swoje lampy, i
niech wszystkie niematerialne moce obchodzą z chwałą święto Bogurodzicy, wołając: Raduj się,
Łaski Pełna, zawsze Dziewico, najczystsza Bogurodzico!

Królu NajwyŜszy, z Ojcem zasiadający i sławiony przez Serafinów,
wejrzyj na modlitwę Matki, którą przynosi Tobie za nami grzesznymi, i oczyść
grzechy nasze, wybaw miasto i pomnóŜ lud, daj nam zdrowie cielesne i
zwycięstwo nad wrogami, dla modlitw Rodzicielki Twojej.
Słowa anioła śpiewamy Tobie, Dziewico wybrana przez Boga: Raduj się,
która Adama znowu wprowadziłaś do raju. Raduj się, która demony przepędzasz
imieniem Twoim. Raduj się, nadziejo chrześcijan. Raduj się, uświęcenie dusz.
Raduj się, straŜniczko miasta naszego.
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Wspomnij nas w modlitwach Twoich, Pani Dziewico Bogurodzico,
abyśmy nie zginęli z powodu pomnoŜenia się grzechów naszych. Otocz nas
opieką swoją przed wszelkim złem i okropnymi pokusami, w Tobie bowiem
mamy nadzieję i obchodząc święto opieki Twojej, wielbimy Ciebie.
Dar od Boga przyjęłaś jako Matka BoŜa, uzdrawiania słabości wszystkich
chrześcijan i odpuszczania grzechów, wybawiania z niewoli i wszelkich
utrapień, przeto i nas nie odrzuć, Pani, wiesz bowiem, czego nam potrzeba,
zdrowia ciał i dusz zbawienia.
Fotagogikon: O najświętsza Pani Dziewico Bogurodzico, okryj nas
cudownym omoforionem Twoim, zachowaj nad od zła wszelkiego, albowiem
Ciebie przecudny Andrzej ujrzał w świątyni Blacherny modlącą się, i teraz nam,
Pani, ześlij wszelkie miłosierdzie Twoje (trzy razy).
Na chwalitnie stuchery, ton 8:
Prosomion: O przesławny cud!

Przypadamy do Ciebie, Pani, i z rozrzewnieniem modlimy się do Ciebie:
Raduj się, pobłogosławiona przez Boga Władczyni, Dziewico o wielu imionach,
przez proroków okazana, na Ciebie bowiem jak rosa zstąpił Chrystus Bóg i
zrodziłaś nieznając małŜeństwa, Czysta, i na ręce nosiłaś Stwórcę wszystkich i
Pana, do którego módl się teraz za nami, sławiącymi z wiarą święto opieki
Twojej.
Śpiewają Tobie aniołów zastępy i sławią patriarchowie z biskupami, i
święci apostołowie jako Matce BoŜej godnie słuŜą Tobie, widząc Ciebie
modlącą się za świat do Zbawcy wszystkich, Chrystusa Boga, do którego
pomódl się, aby wybawił miasto i ludzi, sławiących Ciebie z wiarą i czczących
święto opieki Twojej.
Bardziej niŜ arkę Aarona całą Ciebie Bóg uświęcił Duchem Świętym,
Bogurodzico, i bardziej jaśniejącym od promieni słonecznych świętym
omoforionem Twoim uświęcasz Kościół i lud, i odpędzasz ciemność grzechów
naszych, wybawiając nas z nieszczęść i utrapień, z wiarą czczących święto
czcigodnej opieki Twojej.
Chwała, i teraz. Ton 6: Przecudny Andrzej ujrzał Ciebie w powietrzu z
mnóstwem archaniołów, z apostołami i prorokami, i z mnóstwem męczenników
modlącą się do Syna swego i Boga naszego za miastem i ludźmi modlącymi się,
Władczyni, i okrywać czcigodnym omoforionem nie przestań i teraz,
Przeczysta, wybaw wspaniałe dziedzictwo Syna Twego, świętujących czcigodne
święto Twoje, opiewana przez wszystkich.
Wielka doksologia.
Na L i t u r g i i Błogosławieństwa i z kanonu pieśni trzecia i szósta.
Prokimenon, Pieśń Bogurodzicy, ton 3: Uwielbia dusza moja Pana* i rozradował się duch
mój w Bogu, Zbawcy moim. Stichos: Albowiem wejrzał na pokorę słuŜebnicy swojej, oto
błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia.
Czytanie Listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków, perykopa 320 (9, 1-7).

Bracia, wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy słuŜby BoŜej
oraz ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części, zwanej
Miejscem Świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą
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zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę Święte Świętych. Posiadało ono
złoty ołtarz kadzenia i Arkę Przymierza, pokrytą zewsząd złotem. Znajdowało
się w niej naczynie złote z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablice
Przymierza. Nad nią zaś były cheruby Chwały, które zacieniały przebłagalnię, o
czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić. Tak zaś te rzeczy były
urządzone, iŜ do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani
sprawujący słuŜbę świętą, do drugiej zaś części jedynie arcykapłan, i to tylko raz
w roku, i nie bez krwi, którą składa w ofierze za grzechy swoje i swojego ludu.
Alleluja, ton 8: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha Twego. Stichos: MoŜni narodu
będą błagać przed obliczem Twoim.
Czytanie świętej Ewangelii według Łukasza, perykopa 54 (10, 38-42; 11, 27-28).

W owym czasie Jezus wszedł do jednej wsi. A pewna niewiasta, imieniem
Marta, przyjęła Go do domu swego. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która
usiadłszy u nóg Jezusa słuchała słowa Jego. Marta zaś krzątała się koło
rozmaitych posług i przystąpiwszy rzekła: «Panie, czy nie dbasz o to, Ŝe siostra
moja zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej przeto, Ŝeby mi
pomogła». A odpowiadając Jezus rzekł jej: «Marto, Marto, troszczysz się i
kłopoczesz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria bowiem obrała dobrą
cząstkę, która nie będzie jej odebrana». A gdy On to mówił, jakaś kobieta z
tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i
piersi, które ssałeś». On zaś rzekł: «Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają
słowa BoŜego i zachowują je».
Koinonikon: Kielich zbawienia przyjmę i wezwę imienia Pańskiego. Alleluja.
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