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M I E S I Ą C A  L I P C A  2 7  D N I A  
 

Ś W I Ę T E G O  W I E L K I E G O  M Ę C Z E N N I K A  
I  C U D U T W Ó R C Y  P A N T E L E J M O N A  

 

NA WIELKICH NIESZPORACH, 
stichery, ton 4: 

Prosomion: Powołany z wysoka. 

Słusznie otrzymałeś imię Pantelejmona, gdyŜ nad wszystkimi ludźmi 
rozciągnąłeś opiekę dusz i ciał uzdrowienia okazujesz, wtedy podobnym 
imieniem wzbogacony zostałeś, odpłatę cnót i poboŜności zapłatę, znalazłeś 
męczenniku, okazując się ukoronowanym i niezwycięŜonym rycerzem 
Chrystusa Boga naszego, do którego módl się, aby zbawił i oświecił dusze 
nasze. 

Ty, który z niematerialnych źródeł Zbawcy zawsze czerpiesz łaskę 
BoŜych uzdrowień i obficie rozlewasz, dając przystępującym do Ciebie, 
Błogosławiony, chwalebne Twoje, najświętsze i pełne Światłości święto z wiarą 
sprawowane, oświecasz nas BoŜą łaską, godny Boga, namaszczony imieniem i 
łaską, przeto módl się do Pana, aby darował grzechy wszystkim śpiewającym 
Tobie. 

Licznymi mękami doświadczona została teraz Twoja ognista miłość do 
Upragnionego, głodem i ogniem z zawiści dręczonemu, przeto wodza zła 
zrzuciłeś, Ŝyciodajny czyn Pocieszyciela, jawnie łaskę przyjąwszy, okazałeś się 
mądrym i rozliczne uzdrowienia czynisz, Błogosławiony. 

Inne stichery isomelosy Anatoliosa. Ton 2: 

Darmo łaskę dajesz ludziom, Pantelejmonie, sławny męczenniku, i duchy 
przepędzasz wezwaniem Chrystusa, ślepym wzrok darujesz, jako szczery 
wybraniec Chrystusa, przeto módl się, błogosławiony Lekarzu, aby dał światu 
pokój i miłującym Ciebie wielkie miłosierdzie. 

Zapragnąłeś wiary poboŜnej matki, poprawiając niegodziwość ojca, 
bowiem umocniony nakazami Hermolausza chrzest przyjąłeś, Pantelejmonie, 
męczenniku sławny miłosiernego Boga, Lekarzu chorych, odpędzający Ŝądze, 
módl się o wybawienie nas z pokus, z wiarą sprawujących czcigodny pamięć 
Twoją. 

Odrzuciłeś oszustwo ojca, chwalebny, i słowa matki rozsądnie przyjąłeś 
owoc większy od złota, według słowa Pańskiego, i okazałeś się wspaniałym 
Lekarzem, Pantelejmonie męczenniku sławny, idąc drogą łaski znalazłeś 
leŜącego na ziemi dziecko ugryzione przez Ŝmiję, pomodliłeś się do Pana, 
gorliwie pomodliłeś się, wskrzesiłeś dziecię i zabiłeś gada, przeto zmiłuj się nad 
nami, z wiarą sprawującymi pamięć Twoją, abyśmy znaleźli miłosierdzie w dniu 
Sądu. 

Chwała. Ton 6. Leona Bizancjusza: Zajaśniał dzień czcigodnej pamięci darmo 
leczącego, zwołując wiernych na Wieczerzę Mistyczną i do święta uroczystego 
prowadzący zgromadzenia miłośników świąt, bowiem teraz cuda czyniący 
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Lekarz, uleczający wszystkim choroby, Pantelejmon, cierpiętnik zdecydowany, 
modli się gorliwie do Pana o zbawienie dusz naszych. 

I teraz. Stauroteotokion: Miecz, jak rzekł Symeon, serce Twoje przeszył, 
przeczysta Władczyni, gdy ujrzałaś z Ciebie zrodzonego w niewypowiedziany 
sposób, skazanego przez nieprawych i podniesionego na krzyŜu, octem i Ŝółcią 
pojonego, przebijanego w bok, który ręce oraz nogi miał przygwoŜdŜone, przeto 
wołałaś krzycząc macierzyńsko: CóŜ to jest, Dziecię najsłodsze, za nowa 
tajemnica? 

Wejście. Prokimenon dnia. 
Na stichownie stichery Oktoechosu. 

Chwała. Ton 8. Leona Bizancjusza: Umiłowawszy poboŜność matki i 
odrzuciwszy bezboŜność ojca, stałeś się Lekarzem dusz i okazałeś się 
uzdrowicielem, łaską BoŜą w obu wydoskonalony stałeś się niszczycielem Ŝądz 
i dusz lekarzem, a jak w cierpieniach zdecydowanie, tak i w modlitwach zawsze 
trwanie zdobyłeś, Pantelejmonie, męczenniku Chrystusowy, módl się gorliwie o 
zbawienie dusz naszych. 

I teraz. Stauroteotokion: Owieczka nieskalana Baranka widząc na drzewie 
dobrowolnie przygwoŜdŜonego, płacząc Ŝałośliwie wołała: Biada mi, ukochane 
Dziecię! JakŜe odpłaciło Tobie niewdzięczne zgromadzenie Ŝydowskie, chcąc 
uczynić mnie bezdzietną bez Ciebie, Umiłowany! 

Troparion, ton 3: Święty męczenniku i uzdrowicielu Pantelejmonie, módl się 
do miłosiernego Boga, aby odpuszczenie grzechów dał duszom naszym. 
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NA JUTRZNI, 
kanony dwa z Oktoechosu bez kanonu męczenników i kanon świętego. Ton 2. 

Kanon świętego, 
mający akrostych: Pantelejmonowi śpiewam, wspaniałemu męczennikowi. Poemat Teofanesa. 

Pieśń 1 
Hirmos: Na głębię niegdyś posłała wojsko faraona wszechmocna siła, Wcielone zaś Słowo 

zniszczyło zgubny grzech, wysławiony Pan chwalebnie się wysławił. 
Przystąpiwszy gorliwie do Chrystusa przed śmiercią w Chrystusie, 

zmarłego najpierw podźwignąłeś, teraz mnie, zmarłego przez ukąszenie 
grzechu, oŜyw modlitwami Twoimi, o Pantelejmonie. 

Zajaśniałeś jak gwiazda, nosząc w młodości dojrzały i mądry w Bogu 
rozum, dobrocią zaś ciała wspaniałość duszy zdobyłeś i jako piękny zjawiłeś się 
przez zawsze sławionym Słońcem. 

Umarłeś dla świata i w Chrystusa przyodziałeś się przez kąpiel chrztu, 
Błogosławiony, byłeś Boga noszącym organem i przybytkiem działania Ducha, 
wszystkich uzdrawiając i lecząc słabości wszystkich. 

Mądrość wziąłeś sobie za siostrę i będąc uczestnikiem śycia zostałeś 
przez Nią uczczony i koroną upiększony, oświecony zorzą BoŜej Światłości, 
Błogosławiony. 
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Teotokion: Błogosławieństwem, najświętsza, przeczysta, bowiem naturę 
oddaloną od Stwórcy przez nieposłuszeństwo, rodząc Chrystusa uhonorowałaś i 
wyzwoliłaś ze zniszczenia, przeto radując się, wszyscy wierni Ciebie wielbimy. 

Pieśń 3 
Hirmos: Zakwitła pustynia, Panie, jako krynica, bezpłodny pogański Kościół, przez 

przyjście Twoje, w nim umocnione jest moje serce. 
Usłyszawszy słowa Ducha byłeś jak ziemia dobra i płodna, przyjąwszy 

ziarno bardzo cenne i zrodziwszy zbawienie duszom, po trzykroć 
błogosławiony. 

Uśmierciłeś mędrkowanie ugryzienia węŜa i duszę oŜywiłeś, w 
natchniony sposób przez Boga odrodziwszy się, stojąc przed Królem 
wszystkich. 

Zawstydziłeś bezboŜny nakaz oprawcy i przybiegłeś do Chrystusa, 
zamiast wszystkich dóbr Jego zdobywszy i stałeś się mądrym w Bogu wielkim 
kupcem. 

Umiłowałeś poboŜność matki Twojej, Chwalebny, a znienawidziłeś 
bezboŜność ojca pełną niepokoju, a jako mający rozum lepsze rzeczy wybrałeś. 

Teotokion: Pan, który trzyma w dłoni całe stworzenie, był noszony na ręce 
Twojej, Dziewico, do którego módl się teraz, aby wybawił z nieszczęść tych, 
którzy śpiewają Tobie. 

Katyzma poetycka, ton 4: 
Prosomion: Zadziwił się Józef. 

MęŜnego cierpiętnika poboŜności Chrystusowej radośnie wysławmy 
Pantelejmona, wierni, w psalmach, hymnach i pieśniach duchowych, który 
niewolę niewidzialnego wroga mocą BoŜą podeptał i uleczenie słabości obficie 
od Pana daruje tym, którzy z wiarą obchodzą Jego BoŜe i czcigodne święto. 

Chwała. Słuchałeś słów mądrego Hermolausza, męczenniku, i porzuciłeś 
sztukę ziemską jako obrzydłą, niestałą i zgubną, mając cierpienia Chrystusowe, 
nauki Ŝycia w sercu swoim, nieuleczalnie chorym zdrowie darowałeś, 
Pantelejmonie, przeto módl się za obchodzących z miłością pamięć Twoją. 

I teraz. Teotokion: Burzą Ŝądz jestem atakowany ja szalony, Czysta, 
przyzywam Ciebie gorąco, abyś nie odrzuciła mnie, nieszczęsnego, i zgubiła, 
która zrodziłaś otchłań miłosierdzia, bowiem poza Tobą nadziei nie mam, obym 
nie był radością i pośmiewiskiem wrogów w Tobie mając nadzieję, moŜesz 
bowiem, co zechcesz, jako Matka Boga wszystkich. 

Stauroteotokion: Dziewica i Owieczka widząc na krzyŜu przez Nią bez 
nasienia zrodzonego Baranka i włócznią przebitego, zraniona strzałami bólu, 
wołała krzycząc: CóŜ to za nowa tajemnica? JakŜe umierasz, który jesteś 
jedynym Panem Ŝycia? Powstań przeto, podnosząc upadłego Praojca! 

Pieśń 4 
Hirmos: Przyszedłeś z Dziewicy, nie orędownik, nie anioł, lecz sam Pan wcielił się i zbawił 

całego mnie człowieka, przeto wołam do Ciebie: Chwała mocy Twojej, Panie. 
Naśladując Władcę miłością, rozdałeś bogactwo ubogim, siebie obnaŜając 

na męki, które i przeszedłeś, wieczną nadzieję przewidziawszy. 
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Ofiarę chwały przyniosłeś Bogu, otwarcie brzydząc się ofiarami dla 
boŜków i całą pychę niegodnych zdeptałeś, cierpiętniku. 

ZŜeranym przez zawiść i gniewem ogarniętym, niezwycięŜoną siłą 
przedstawiłeś, męczenniku, i zwycięŜyłeś niegodziwe dręczenie, uzbroiwszy się. 

Ten, który był trzymany rękoma starca Symeona, złowił Ciebie, 
Pantelejmonie, słowami starca do poznania Boga i na zbawienie wielu, i 
wybawienie. 

Teotokion: Młode niewiasty i dziewice poszły w ślad za Tobą, widząc 
Ciebie, Dziewicę i Matkę, jedyna bowiem w jedno połączyłaś 
niewypowiedzianie, Oblubienico BoŜa. 

Pieśń 5 
Hirmos: Oświecenie w ciemnościach leŜących, zbawienie zrozpaczonych, Chryste Zbawco 

mój, dla Ciebie czuwam od poranku, Królu świata, oświeć mnie jasnością Twoją, innego bowiem 
oprócz Ciebie Boga nie znam. 

Radośnie podjąłeś wysiłek męki, otoczony mocą BoŜą, i cierpliwie 
zdecydowanie podjąłeś cierpienia, radując się wołałeś: Innego poza Tobą Boga 
nie znamy. 

Mając młodzieńczy sprzeciw i zdecydowaniem duszy odwagę 
zdobywszy, wszelką ranę odwaŜnie przecierpiałeś i męŜnym rozumem, 
Błogosławiony, umacniany łaską BoŜego krzyŜa. 

Odrzuciwszy sprzeczne nauki zbłąkanych, przez niebiańską naukę stałeś 
się dla wielu, cierpiętniku, sławną przyczyną zbawienia, Twoim działaniem, 
Chryste, umacniany. 

Teotokion: Słowa mądrych i przepowiednie wszystkie, i wizje proroków 
przedstawiały Ciebie, Wysławiana, wyraźnie w czasach ostatecznych jako BoŜą 
Rodzicielkę, innej bowiem poza Tobą, Czysta, nie mamy. 

Pieśń 6 
Hirmos: W otchłani grzechów nurzając się, przyzywam niezbadaną otchłań Twego 

miłosierdzia: BoŜe, wyprowadź mnie ze zniszczenia. 
BoŜki fałszywe oplułeś i podnoszone oszustwo zniszczyłeś, cuda 

przedziwne i uzdrowienia czyniąc, mądry w Bogu. 
Ukoronowanym okazałeś się godny wszelkiego szacunku, bowiem 

przeszedłeś przez ogień i wodę, i na kole rozciągany chwalebnie szaleństwo 
zniszczyłeś. 

Zniszczyłeś surowość prześladowców, znosząc straszne bicie ciała mocą 
Ducha przecierpiałeś przy pomocy łaski, mądry w Bogu. 

Teotokion: Ten, który trzyma krańce ziemi jako Bóg, był trzymany na 
Twoich rękach, Czysta, i opisywany w ciele, będąc nieopisanym w postaci 
BoŜej. 

Kontakion, ton 5: Naśladowco Miłosiernego, który łaskę uzdrowień od Niego 
przyjąłeś, cierpiętniku i męczenniku Chrystusa Boga, ulecz modlitwami Twoimi 
duchowe słabości nasze, zawsze odpędzając zgorszenie wroga od wołających z 
wiarą: Zbaw nas, Panie. 
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Ikos: Miłujący Chrystusa, poboŜnie opiewajmy pamięć darmo leczącego 
męŜnego cierpiętnika, abyśmy przyjęli miłosierdzie, chociaŜ skalaliśmy, jak i ja, 
świątynie swoje, duszom bowiem i ciałom uleczenie daje, umiłowani, przeto 
postarajmy się, bracia wierni, aby w sercach naszych mieć moc Jego, 
wybawiającą z sideł oszusta śpiewających: Zbaw nas, Panie. 

Pieśń 7 
Hirmos: Cielcu złotemu mądre dzieci nie chciały słuŜyć i same poszły w płomienie, 

wyszydziły ich bogów, zawołały wśród płomieni i zrosił ich anioł, usłyszano modlitwę waszych 
ust. 

Według prawa cierpiąc i zwycięŜywszy wroga, przystani cicha będących 
na morzu, Chwalebny, byłeś dla atakowanych przez burze, a światłością dla 
będących w ciemności Ŝycia i nauczyłeś śpiewać: Błogosławiony Bóg ojców 
naszych. 

Błogosławiony jesteś i szczęśliwy jesteś teraz, Błogosławiony, który 
przyjąłeś bogatą i błogosławioną nadzieję, przygotowaną dla wołających z wiarą 
do Pana: Błogosławiony Bóg ojców naszych. 

Świętych dusze i sprawiedliwych chóry, zastępy bezcielesnych aniołów 
przyjęły z radością Ciebie, Błogosławiony, mieczem bowiem ścięto głowę 
Twoją, a Ty śpiewasz radując się: Błogosławiony Bóg ojców naszych. 

Teotokion: Miecz, który dawno temu odłączył nas od drzewa Ŝycia, teraz 
obracając się przyjmuje naznaczonych krwią wyciekającą z boku Syna Twego, 
Nieskalana: Błogosławiona jesteś, która Boga w ciele zrodziłaś. 

Pieśń 8 
Hirmos: Bogu, który zstąpił do pieca ognistego ku dzieciom Ŝydowskim i płomień 

zamienił na rosę, śpiewajcie dzieła jako Bogu i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 
Przyjemne Twojej mistrzowskie duchowe uleczenie uzdrawia, dając 

Światłość z wiarą przybiegającym, Błogosławiony, i do Zbawcy Chrystusa 
kierowanym. 

Za Chrystusa zabity zostałeś i przeszedłeś do Ŝycia wiecznego, wezwany 
okazałeś się przez Boga nazwanym, mądry w Bogu, przeto czcimy Ciebie i 
wywyŜszamy Chrystusa na wieki. 

Odrzuciwszy głoszenie okropnie mądrych kpin przez powołanie 
Chrystusowe, bolesnych Ŝądz korzenie odrąbując uleczaj wywyŜszających 
Chrystusa na wieki. 

Teotokion: Znamy Ciebie jako Źródło zorzy nieśmiertelności, Bogurodzico, 
albowiem zrodziłaś Słowo przedwiecznego Ojca, które wybawia ze śmierci 
wszystkich wywyŜszających Go na wieki. 

Pieśń 9 
Hirmos: Przedwiecznego Rodzica Syn, wcielony w Dziewicę Bóg i Pan nam się objawił, 

aby omroczonych oświecić i zebrać rozproszonych, przeto najczcigodniejszą Bogurodzicę 
wysławiamy. 

Przeszedłeś radując się do pragnienia ostatecznego, gdzie zamieszkałeś, 
Błogosławiony, stając się zaiste godnym błogosławionego końca, będąc z 
Władcą Twoim na wieki nieskończone. 
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Pragnienie otrzymałeś i miłości Twej spełnienie, kapiące jeszcze gorącą 
krwią przelaną za Chrystusa, od którego radując się przyjąłeś korony wysiłków 
Twoich. 

Obfitą łaskę Chrystus daruje Tobie, skarbnicę uleczeń nam daje i 
miłosiernym zezwoleniem daje Ciebie kaŜdemu cierpiącemu jako przystań 
spokojną, orędownika i obrońcę. 

Teotokion: Jak runo deszcz niebieski w łonie począwszy, Nieskalana, nam 
zrodziłaś, dającego ciszę tym, którzy Jemu jako Bogu śpiewają i Ciebie głoszą 
Bogurodzicą opiewaną przez wszystkich. 

Fotagogikon: Bóg przewidział miłosierną duszę Twoją, nazywając Ciebie 
Pantelejmonem, bez zapłaty bowiem uzdrowienia toczysz potrzebującym, 
Święty, bowiem prześladowców okrucieństwo zwycięŜyłeś cierpliwością Twoją. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Bogurodzicy w niemilknących pieśniach poboŜnie 
śpiewajmy, wołając: Raduj się, góro święta. Raduj się, tronie ognisty Króla 
wszystkich. Raduj się, chwało aniołów i świętych sławo. 

Do psalmów pochwalnych dodajemy stichery, ton 8: 
Prosomion: O, przesławny cud! 

Dzieło zamysłu NajwyŜszego, będące w Tobie, świetliście okazane, 
cielesne bowiem cierpienia leczącego jawnie, Pantelejmonie nauczany, okazałeś 
się wspaniałym lekarzem dusz, słowem łaski lecząc wszystkich i wybawiając z 
mrocznego oszustwa przybiegających do Ciebie. 

Miłosierdziu BoŜemu spodobało się, abyś nazwany został Pantelejmonem, 
podwójne przyjąwszy imię i podobne rzeczy, jako cierpiętnik bowiem kochasz 
wszystkich, dając im podwójne uleczenie, karmiąc i uleczając, i do rozumu 
chwalebnie kierowany przez świetlistego Chrystusa, najbogatszy. 

Piękno cielesne, mądry w Bogu, na piękno duszy wielkodusznie 
zamieniłeś i duchową wspaniałością zastąpiłeś piękno cielesne, zadziwiając 
patrzących, męczenniku, znakami jaśniejąc i cudami, w kwiecie młodości rozum 
dojrzały przyjąwszy, wiarą i łaską oświecany. 

Ton 5. Isomelos Germanosa: Najjaśniejsza pamięć męczennika jaśnieje jak 
słońce krańcom ziemi i nieustannie daje wiernym uzdrowienia, odpędzając 
słabości i Ŝądze uleczając, módl się więc zawsze Pantelejmonie do Chrystusa, 
aby dał duszom naszym wielkie miłosierdzie. 

Chwała. Ton 4. Leona Bizancjusza: Dzisiaj zajaśniała pamięć cierpiętnika, 
przyjdźcie, wierni, rozradujemy się duchowo i pieśniami koronujmy Go, 
bowiem niewidzialnego wroga mocą krzyŜa męŜnie zwycięŜył i zadawanych 
przez oprawców niezmierzonych mąk nie uląkł się, słusznie otrzymał godność 
wyŜszego powołania i teraz z aniołami wiecznie spoczywa. Męczenniku 
Chrystusowy Pantelejmonie, lekarzu słabych i przystani atakowanych przez 
burze, nie przestawaj modlić się do miłosiernego Boga, aby zbawił dusze nasze. 

I teraz. Stauroteotokion: Gdy Przeczysta widziała krzyŜowanego Chrystusa, 
Przyjaciela człowieka, któremu przebijano bok, płacząc wołała: CóŜ to jest, 
Synu mój? Jak odpłacają Tobie ludzie bez łaski za wszystkie dobra, które im 



 7 

wyświadczyłeś i chcą uczynić mnie bezdzietną, o Umiłowany! Dziwię się, 
Łaskawco, Twemu dobrowolnemu ukrzyŜowanie. 

Na stichownie stichery Oktoechosa i stichery świętego. Ton 1: 
Stichos: Sprawiedliwy rozkwitnie jak palma, jak cedr na Libanie rozrośnie się. 

Dobry bój toczyłeś i bieg skończyłeś męki Twojej, cierpiętniku 
Pantelejmonie, przeto na wysokościach z aniołami radujesz się, godnie za 
cierpienia Twoje przyjąwszy wyŜsze królestwo, módl się przeto, Lekarzu 
błogosławiony, aby dano nam wielkie miłosierdzie. 

Chwała. Ton 5. Leona Bizancjusza: Przyjdźcie, miłośnicy męczennika, wspólnie 
wszyscy wysławmy cierpiętnika Chrystusowego, z poboŜności dobrze 
walczącego i przyodzianego w znaki zwycięstwa, świecznik świata i zawsze 
jaśniejącą gwiazdę Kościoła, przeto do Niego wołając, mówimy: Pantelejmonie, 
męczenniku chwalebny, bądź wybawieniem naszych dusz i ciał, i opieką, 
modląc się za nami nieustannie do Pana, aby zbawił nas. 

I teraz. Stauroteotokion. Ton 5: Baranka swego Owieczka niegdyś widząc na 
zabicie spieszącego i gorliwie idącego, tak wołała do Niego: Gdzie idziesz, 
Dziecię moje najsłodsze, Chryste? Dlaczego tak szybko podąŜasz, wielce 
cierpliwy, idąc bez znuŜenia, Jezu upragniony, bezgrzeszny, wielce miłosierny 
Panie, daj mi słowo, słuŜebnicy Twojej, Synu mój ukochany, nie odrzucaj mnie 
milcząc, Szczodry, która przedziwnie zrodziłam Ciebie, najłaskawszy BoŜe, 
dający światy wielkie miłosierdzie. 

Wielka doksologia. 
Na L i t u r g i i  Błogosławieństwa z Oktoechosu i z kanonu świętego pieśń trzecia. 

Prokimenon, ton 4: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich,* Bóg Izraela. Stichos: Na 
zgromadzeniach błogosławcie Boga, Pana, wy ze źródła izraelskiego. 

Czytanie II Listu świętego Apostoła Pawła do Tymoteusza, perykopa 382 (2, 1-10). 

Dziecię Tymoteuszu, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie 
Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, 
przekaŜ zasługującym na wiarę ludziom, którzy teŜ będą zdolni nauczać i 
innych. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry Ŝołnierz Chrystusa 
Jezusa! Nikt walczący po Ŝołniersku nie wikła się w kłopoty około zdobycia 
utrzymania, Ŝeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. RównieŜ jeŜeli ktoś staje 
do zapasów, otrzymuje wieniec tylko wtedy, jeŜeli walczył przepisowo. Rolnik 
pracujący w znoju pierwszy powinien korzystać z plonów. RozwaŜaj, co mówię, 
albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, 
potomka Dawida! On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej 
znoszę niedolę aŜ do więzów jak złoczyńca; ale słowo BoŜe nie uległo 
skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni 
dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. 

Alleluja, ton 4: Sprawiedliwy rozkwitnie jak palma, jak cedr na Libanie rozrośnie się. 
Stichos: Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną na dziedzińcach Boga naszego. 

Czytanie świętej Ewangelii według Jana, perykopa 52 (15, 17-16, 2). 

Mówi Pan uczniom swoim: «To wam przykazuję, abyście się wzajemnie 
miłowali. JeŜeli świat was nienawidzi, wiedzcie, Ŝe Mnie pierwej znienawidził 
niŜ was. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby to, co jest jego. Skoro nie 
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jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem ze świata, dlatego nienawidzi was 
świat. Pamiętajcie słowa, które Ja do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy 
od pana swego”. JeŜeli Mnie prześladowali, i was prześladować będą. JeŜeli 
słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. A to wszystko będą wam 
czynić z powodu imienia mego, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. Gdybym 
nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają 
usprawiedliwienia dla grzechu swego. Kto Mnie nienawidzi, i Ojca mego 
nienawidzi. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie 
dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i 
Mnie, i Ojca mego. Ale to się stało, aby się spełniło słowo napisane w ich 
Prawie: Znienawidzili Mnie bez powodu. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego 
Ja poślę wam od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie 
świadczył o Mnie. Ale wy teŜ świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To 
wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączą was z synagogi. 
Owszem, nadchodzi godzina, w której kaŜdy, kto was zabije, będzie sądził, Ŝe 
czyni przysługę Bogu». 

Koinonikon: W pamięci wiecznej będzie sprawiedliwy, nie ulęknie się złych pogłosek. Alleluja. 
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