NIEDZIELA PO NARODZENIU CHRYSTUSA.
Wspomnienie świętych sprawiedliwych Józefa Oblubieńca, Dawida Króla
i Jakuba brata Pańskiego.

NA WIELKICH NIESZPORACH
po zwykłym psalmie śpiewamy całą pierwszą katyzmę. Do: Panie, wołam do Ciebie,
dodajemy trzy stichery zmartwychwstania i cztery stichery święta, śpiewane w samo święto,
a takŜe trzy stichery ku czci świętych, ton 1:
Prosomion: Niebieskich zastępów.

Wszyscy wysławmy BoŜego ojca Dawida Króla, z Niego bowiem
zakwitła dziewicza laska, a z Niej zajaśniał kwiat Chrystus, który Adama wraz z
Ewą wezwał ze zniszczenia jako łaskawy.
Przepowiednie proroków Józef Oblubieniec w swojej starości widział
spełniające się, zaręczenie się zaiste budzące bojaźń, objawienie od aniołów
przyjąwszy, śpiewających chwałę Bogu zsyłającemu pokój na ziemię.
Brata BoŜego wszyscy wysławmy jako hierarchę, który cierpieniem
zajaśniał męŜnie, Jego modlitwami Jezu BoŜe nasz, w grocie spowity w
pieluszki, zbaw wszystkich śpiewających Tobie.
Chwała. Ton 6: Spełniamy pamięć poboŜnych Dawida i Jakuba, króla
proroka i apostoła, pierwszego biskupa, bowiem przez ich nauki wybawiliśmy
się z oszustwa, Chrystusa sławiąc, który zajaśniał z Dziewicy i wcielił się, aby
zbawić dusze nasze.
I teraz. Teotokion tonu. Wejście. Prokimenon dnia.
Na litii stichery święta, śpiewane w samo święto.
Chwała, i teraz. Ton 5: Magowie, perscy królowie, kierowani

jasną gwiazdą i
wyraźnie przekonani o narodzeniu się na ziemi Króla niebieskiego, doszli do
Betlejem, mając specjalnie przygotowane dla ofiarowania dary: złoto, kadzidło i
mirrę. Upadłszy na twarze pokłonili się, widzieli bowiem leŜącego w pieczarze
jako Dzieciątko Przedwiecznego.
Na stichownie stichery zmartwychwstania.

Wspomnieniem świętych, królów panowaniem i weselem
było zrodzenie Twoje i w nim chlubiąc się, mówimy: Ojcze nasz, któryś jest na
niebiosach, święć się imię Twoje, Przyjacielu człowieka.
I teraz. Ton 6: Dzisiaj niewidzialna natura z ludzką łączy się w Dziewicy,
dzisiaj niezmienna natura w Betlejem owinięta zostaje pieluszkami, dzisiaj Bóg
przez gwiazdę prowadzi magów, aby oddali pokłon, głosząc Twój pogrzeb na
trzy dni przez podarowanie złota, mirry i kadzidła, a my śpiewamy Tobie:
Wcielony w Dziecię Chryste BoŜe, zbaw dusze nasze.
Chwała. Ton 6:

Na pobłogosławienie chlebów troparion święta, ton 4:

Narodzenie Twoje, Chryste BoŜe nasz, zajaśniało światu światłością
poznania, w niej bowiem słuŜący gwiazdom przez gwiazdę zostali nauczeni
kłaniać się Tobie, Słońcu Sprawiedliwości, i Ciebie poznawać, Wschód z
wysoka, Panie, chwała Tobie (dwa razy) i świętych, ton 2:
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Zwiastuj, Józefie, cuda przodkowi Boga, Dawidowi: widziałeś Dziewicę
rodzącą i z pasterzami wysławiałeś, z mędrcami oddawałeś pokłon, od anioła
wieść przyjąłeś, módl się do Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.




















NA JUTRZNI,
po: Bóg i Pan, troparion zmartwychwstania dwa razy. Chwała. Świętym. I teraz. Święta.
Po recytacji Psałterza katyzmy poetyckie zmartwychwstania z ich teotokionami.
Hypakoe tonu. Anabatmi i prokimenon tonu. Ewangelia zmartwychwstania.
Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy. Po Psalmie 50 stichera zmartwychwstania.
Kanon zmartwychwstania,
z hirmosem na cztery, Bogurodzicy na dwa, sprawiedliwym na cztery i poniŜszy kanon na cztery.
Poemat Kosmasa Mnicha. Ton 4:
Pieśń 1
Hirmos: Zaśpiewam Tobie, Panie BoŜe mój, albowiem wyprowadziłeś lud z niewoli
egipskiej i pokryłeś wodą rydwany faraona wraz z wojskiem.

My, którzy obchodzimy narodzenie wcielonego ze względu na nas, z
radością zaśpiewajmy Jakubowi, bratu Pańskiemu, i Dawidowi, ojcu BoŜemu.
Zastępy anielskie stanęły przed Józefem w Betlejem, mówiąc: „Chwała na
wysokościach”, przeto z nimi zaśpiewajmy Temu, który łaskawie zechciał się
wcielić.
Dawidzie, ojcze BoŜy, z gęślami, wraz ze sprawiedliwym Jakubem
zaśpiewaj Panu wcielonemu z korzenia Jessego.
Teotokion: Zaśpiewam Tobie, Panie BoŜe mój, albowiem zrodziłeś się z
Matki Dziewicy świętej i okazałeś Ją nadzieją dusz naszych.
Katabasja: Chrystus się rodzi, sławcie! Chrystus z niebios, spotykajcie! Chrystus na
ziemi, wysławiajcie! Śpiewaj Panu cała ziemio, z weselem zaśpiewajcie ludzie, albowiem się
wysławił.
Pieśń 3
Hirmos: Umocnienie w Tobie nadzieję mających, Chryste BoŜe, w wierze prawosławnej
umocnij nas jako Przyjaciel człowieka.

Wszyscy wraz z aniołami zaśpiewajmy bez nasienia zrodzonemu z
Dziewicy Chrystusowi Bogu naszemu, wołając: Chwała na wysokościach Bogu.
Wraz z Dawidem i Jakubem godnymi pieśniami uczcijmy wspaniałe
święto ze względu na nas wyniszczonego Boga.
Dawid rzekł, Ŝe Pan wyjdzie jak oblubieniec z pałacu z łona Matki,
któremu teraz wraz z Jakubem zaśpiewajmy.
Teotokion: Dziewicę i Bogurodzicę Marię uczcijmy, albowiem ze względu
na nas zajaśniało z Niej Słońce Sprawiedliwości.
Kontakion święta, ton 3: Dzisiaj Dziewica powiła Pana istnienia i ziemia grotę
ofiaruje Niedostępnemu. Aniołowie głoszą chwalę z pasterzami, a w ślad za
gwiazdą kroczą magowie, dla nas bowiem urodziło się Dziecię Małe,
Przedwieczny Bóg.
Ikos: Betlejem otworzył Eden, przyjdźcie, popatrzmy: Znaleźliśmy ukryty
pokarm, przyjdźcie, otrzymamy wewnątrz pieczary wszystko naprawdę rajskie.
Tam widoczny jest korzeń niezroszony, zraszający odpuszczenie, tam
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znaleziona jest niewykopana ręką studnia, z której dawno temu Dawid zapragnął
pić. Tam Dziewica urodziwszy Dzieciątko utuliła pragnienie Adama i Dawida.
Pójdźmy więc tam, gdzie urodziło się młode Dzieciątko, Przedwieczny Bóg.
Katyzma poetycka, ton 3:
Prosomion: Dzisiaj Dziewica.

Godnie zaśpiewajmy sprawiedliwemu Józefowi, Oblubieńcowi Dziewicy,
Dawidowi i Jakubowi, bowiem chodzili oni ścieŜką sprawiedliwą i osiągnęli
przybytki niebiańskie, godnie weseląc się z aniołami, prosząc o odpuszczenie
nam grzechów.
Chwała. Dziewica rodzi Stwórcę wszystkiego i magowie idą pokłonić się
Jemu w ciele, ludzie z aniołami wysławiają, grotę i Ŝłób przynoszą w darze,
śpiewając zrodzonemu młodemu Dzieciątku, Przedwiecznemu Bogu.
I teraz. Ton 1: Chór proroków świętuje najwyŜszy BoŜy cud w Tobie, o
Dziewico. Boga bowiem wcielonego zrodziłaś na ziemi, przeto aniołowie z
pasterzami śpiewają, magowie z wiarą wraz z Józefem śpiewają o cudach
Dawidowi, ojcu BoŜemu.
Pieśń 4
Hirmos: Twoje zjawienie się na ziemi, Chryste BoŜe, głosił prorok, z weselem wołając:
Chwała mocy Twojej, Panie.

Z magami pokłońmy się narodzonemu, z aniołami i Józefem radujmy się,
poboŜnie wołając: Chwała na wysokościach Chrystusowi Bogu.
Chrystus królujący nad wszystkimi królami rodzi się w ciele z nasienia
Dawida, przyjąwszy wybranego brata Jakuba, jak zechciał.
Pan w ciele zjawił się z Dziewicy, wysławiając waszą pamięć, święci,
najlepszy z apostołów Jakubie i Dawidzie błogosławiony.
Teotokion: PrzewyŜszając zastępy cherubinów Boga nosiłaś na ręku radując
się, Bogurodzico Dziewico.
Pieśń 5
Hirmos: Ty, który rozpaliłeś światło i oświeciłeś poranek, i pokazałeś dzień, chwała
Tobie, chwała Tobie, Jezusie Synu BoŜy.

Zechciałeś się urodzić z czystej Dziewicy, BoŜe, wcieliwszy się, chwała
Tobie, chwała Tobie, wołał Józef.
Zrodziłeś się z Dziewicy i rozjaśniłeś pamięć Dawida oraz Jakuba, chwała
Tobie, chwała Tobie, Jezusie Synu BoŜy.
Tego, którego prorok Dawid w natchnieniu nazwał deszczem zstępujący
na runo, Jakub głosił Jezusa Syna BoŜego.
Teotokion: Słowa anioła stworzenie nieustannie przynosi Tobie, Dziewico:
Raduj się, czysta Matko Jezusa Syna BoŜego.
Pieśń 6
Hirmos: Prorok Jonasz w wielorybie przedstawiając pogrzeb na trzy dni, modląc się
zawołał: Ze zniszczenia wybaw mnie, Jezusie Królu mocy.

Zastępy anielskie stały w grocie lękając się i nieustannie wielbiły
przeczyste zrodzenie: Chwała na wysokościach Bogu zrodzonemu.
Zasiadłeś na tronie, jak przysiągłeś Władco prorokowi Dawidowi,
przychodząc z owocu Jego łona, a Jakubowi przekazałeś tron Kościoła, Chryste.
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Król Dawid, prorok cudny i praojciec, okazał BoŜe wcielenie, a
pierwszym biskupem jest uczeń Jezusowy Jakub.
Teotokion: Módl się za sługi Twoje, Dziewico, módl się do wcielonego w
Ciebie, albowiem wiemy, Ŝe jesteś naszą jedyną Orędowniczką.
Kontakion, ton 3: Dzisiaj BoŜy Dawid napełnia się weselem, Józef zaś chwałę
z Jakubem przynosi, radują się bowiem z pokrewieństwa z Chrystusem i
niewypowiedzianie zrodzonemu na ziemi śpiewają i wołają: Szczodry, zbawiaj
Ciebie czczących.
Ikos: Z niewypowiedzianej rady bezcielesny rodzi się w ciele, nieopisany
jest teraz opisywany w ciele, prawdziwie łączy obie natury przyjmując początek,
który w naturze nie ma początku i jedyny jest poza czasem, widziany jest jako
niemowlę będąc najdoskonalszym, noszony jest na rękach, który sam wszystko
nosi, przeto uczczonych pokrewieństwem koronuje jako Bóg przez swoje
zrodzenie, a my z wiarą Go wysławiając nieustannie wołamy: Szczodry, zbaw
czczących Ciebie.
Pieśń 7
Hirmos: Niegdyś w Babilonie dzieci Abrahama zdeptały płomień w piecu, w pieśniach
wołając: Ojców naszych BoŜe, błogosławiony jesteś.

Chóry anielskie dziwią się zrodzeniu Dziewicy Marii, przewyŜszającemu
słowa, i wołają do Józefa: Na wysokościach chwała i na ziemi pokój.
Przewodnik dziewic Dawid i rządca BoŜego Kościoła Jakub, mówią:
Wcielony ze względu na nas BoŜe, błogosławiony jesteś.
Wśród proroków król i wśród królów prorok z Jakubem mądrym w Bogu
i nam zaśpiewają: Wcielony ze względu na nas Chryste, błogosławiony jesteś.
Teotokion: W niespalającym się krzewie i w piecu toczącym rosę Ty
wysławiłaś się, przeczysta Matko, bez nasienia zrodziłaś wcielonego Boga,
zawsze błogosławiona.
Pieśń 8
Hirmos: Dzieci zniewolone w piecu wyznawały Króla Chrystusa, mówiąc wielkim głosem:
Wszystkie dzieła śpiewajcie Panu.

Wcielonego Chrystusa, którego wysławiają niebieskie moce, nieustannie
opiewa Józef: Wszystkie dzieła Pańskie, śpiewajcie i wywyŜszajcie Go na
wieki.
Wcielonego Chrystusa, którego przepowiedział Dawid, ojciec BoŜy,
ogłosił ludziom Jakub, wołając: Wszystkie dzieła śpiewajcie Panu i
wywyŜszajcie Go na wieki.
Chrystusa zrodzonego z Dziewicy i wywyŜszającego świętą pamięć
Dawida oraz Jakuba jako Jego przyjaciół, wszystkie dzieła śpiewajcie Panu i
wywyŜszajcie Go na wieki.
Teotokion: Królowi Chrystusowi, którego nam zrodziła Bogurodzica Maria i
po zrodzeniu pozostała czystą Dziewicą, wszystkie dzieła śpiewajcie i
wywyŜszajcie Go na wieki.
Na dziewiątej pieśni śpiewamy: Czcigodniejszą od cherubinów.
Pieśń 9
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Hirmos: MojŜesz na górze widział niespalający się krzew, Józef w grocie
niewypowiedziane zrodzenie, przeczysta Dziewico, Matko nieznająca męŜa, w pieśniach Ciebie,
Bogurodzico, uwielbiamy.

Zrodzonemu z Dziewicy całe stworzenie z drŜeniem słuŜy: niebiosa przez
gwiazdę, ziemia przez Ŝłóbek, góra przez grotę, magowie przez dary, pasterze
przez zdziwienie, a aniołowie śpiewem: Chwała na wysokościach Bogu.
Dawno temu Dawid był królem z pasterzy, z pokolenia zaś Judy i
królewskiego Ty Jakubie okazałeś się pasterzem owczarni wcielonego
najwyŜszego Baranka i Syna BoŜego.
Betlejemie, wesel się teraz, będąc miastem nowego Dawida, a ty, Syjonie,
głoś najstarszy z Kościołów, wspólną radość, wszystkich Króla i przyjmij teraz
Jego wybrańców.
Teotokion: Anielskie zgromadzenia Ciebie wysławiają, Bogurodzico, i
rodzaj ludzki nieustannie czci w pieśniach, Ty bowiem przez BoŜe zrodzenie
ziemię połączyłaś z niebem, przeto Ciebie czcimy.
Fotagogikon zmartwychwstania. Chwała. Świętym.
Prosomion: Z uczniami.

Z Jakubem, sławnym bratem Pana, zaśpiewajmy Dawidowi, ojcu
BoŜemu, i Józefowi, Oblubieńcowi Bogurodzicy, posłuŜyli bowiem zrodzeniu
Chrystusa w grodzie Betlejem, poboŜnie z aniołami, magami i pasterzami,
śpiewając Jemu pieśń jako Bogu i Władcy.
Na chwalitiech stichery zmartwychwstania cztery i święta cztery, ton 4, ze stichosami święta.
Chwała. Ton 8: Krew i ogień, i słupy dymu, cuda na ziemi, które

przepowiedział Joel: krew bowiem oznacza wcielenie, ogień Bóstwo, a słupy
dymu Ducha Świętego, zstępującego na Dziewicę i otaczającego wonią świat,
wielka jest tajemnica Twego wcielenia, Panie, chwała Tobie.
I teraz. Błogosławiona jesteś, Bogurodzico Dziewico, albowiem przez
Tego, który z Ciebie przyjął ciało otchłań została zniewolona, Adam został
wezwany, klątwa zniesiona, Ewa uwolniona, śmierć uśmiercona, i myśmy oŜyli,
przeto donośnie śpiewamy: Błogosławiony jesteś, Chryste BoŜe, który tak
zechciałeś, chwała Tobie.
Wielka doksologia, troparion zmartwychwstania, ektenie i rozesłanie. Stichera Ewangelii,
pierwsza godzina i rozesłanie. Na godzinach troparion zmartwychwstania. Chwała. Święta. I teraz.
Teotokion. Po: Ojcze nasz, kontakion święta i świętych.
Na Liturgii Błogosławieństwa według tonu na cztery, święta na cztery i świętych pieśń
szósta na cztery. Po wejściu troparion zmartwychwstania, święta i świętych. Chwała. Kontakion
świętym. I teraz. Święta.
Prokimenon tonu i świętych, ton 4: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich,* Bóg Izraela.
Stichos: Na zgromadzeniach błogosławcie Pana, Boga, wy ze źródła izraelskiego.
Czytanie Listu świętego Apostoła Pawła do Galatów, perykopa 200 (1, 11-19).

Bracia, Oświadczam więc wam, Ŝe głoszona przeze mnie Ewangelia nie
jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od
jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecieŜ o
moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą
gorliwością zwalczałem Kościół BoŜy i usiłowałem go zniszczyć, jak w
Ŝarliwości o judaizm przewyŜszałem wielu moich rówieśników z mego narodu,
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jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich
przodków. Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie
matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym
Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani
nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niŜ ja,
skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie,
trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem,
zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy naleŜą
do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.
Alleluja, ton 4: Wspomnij, Panie, Dawida i całą łagodność jego.
Czytanie świętej Ewangelii według Mateusza, perykopa 4 (2, 13-23).

Gdy magowie odeszli, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie,
mówiąc: «Wstań, weź Dziecię i Matkę Jego, i uchodź do Egiptu. Pozostań tam,
aŜ ci powiem, bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zabić». On wstał, wziął
w nocy Dziecię i Matkę Jego, i udał się do Egiptu. I pozostał tam do śmierci
Heroda, aby spełniło się słowo, które Pan powiedział przez Proroka mówiącego:
Z Egiptu wezwałem Syna mego. Wtedy Herod widząc, Ŝe go Mędrcy zawiedli,
wpadł w straszny gniew i posławszy oprawców kazał pozabijać wszystkich
chłopców w wieku do lat dwóch w Betlejem i całej okolicy, stosownie do czasu,
o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa wypowiedziane
przez Jeremiasza proroka mówiącego: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk
wielki. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie chce utulić się w Ŝalu, bo ich juŜ nie
ma. A gdy Herod umarł, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie w Egipcie,
mówiąc: «Wstań, weź Dziecię i Matkę Jego, i idź do ziemi Izraela, bo umarli ci,
którzy czyhali na Ŝycie Dziecięcia». On więc wstawszy wziął Dziecię i Matkę
Jego, i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy usłyszał, Ŝe w Judei panuje Archelaos
w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Napomniany zaś we śnie, udał
się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł, aby się
spełniło słowo wypowiedziane przez Proroków: Nazarejczykiem nazwany
będzie.
Koinonikon: Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. Alleluja.
Drugi: Radujcie się, sprawiedliwi, w Panu, prawym przynaleŜy chwała. Alleluja.
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