HOROLOGION,
Z BOGIEM ŚWIĘTYM,
ZAWIERAJĄCY NABOśEŃSTWA WEDŁUG PORZĄDKU
ŚWIĘTYCH I CZCIGODNYCH MONASTERÓW JEROZOLIMSKICH
____________________

Po obudzeniu się i powstaniu, mów:

Panie Jezu Chryste, BoŜe nasz, dla modlitw świętych ojców naszych
zmiłuj się nad nami. Amen.
TakŜe trisagion:

Święty BoŜe, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
(trzy razy i trzy pokłony).
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki
wieków. Amen.
Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, oczyść grzechy nasze,
Władco, przebacz nieprawości nasze, Święty, nawiedź nas, i ulecz niemoce
nasze, dla imienia Twego.
Panie, zmiłuj się (trzy razy).
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki
wieków. Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebiosach, święć się imię Twoje, przyjdź
królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas
zbaw ode złego.
Powstawszy ze snu upadamy przed Tobą, Dobry BoŜe, i anielską pieśń
śpiewamy Tobie, Mocny: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe, przez
Bogurodzicę zmiłuj się nad nami.
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi.
Z łoŜa i snu podźwignąłeś mnie, Panie, oświeć mój umysł i serce, i otwórz
moje usta, abym Ciebie wysławiał, Trójco Święta: Święty, Święty, Święty jesteś
BoŜe, przez Bogurodzicę zmiłuj się nad nami.
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Niespodziewanie przyjdzie Sędzia i wyjawione będą uczynki kaŜdego,
przeto z bojaźnią wołamy w nocy: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe, przez
Bogurodzicę zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się (dwanaście razy).
Odmawiamy teŜ tę modlitwę:

Powstawszy ze snu dzięki składam Tobie, Najświętsza Trójco, Ŝe z
wielkiej swej dobroci i cierpliwości nie zagniewałaś się na mnie, leniwego i
grzesznego, i nie zgubiłaś mnie z nieprawościami moimi, ale jak zawsze byłaś
miłosierna i podźwignęłaś mnie, leŜącego w beznadziei, abym poranną

modlitwą wysławiał Twoją moc. Oświeć teraz oczy mego umysłu, otwórz moje
usta, abym nauczył się Twoich słów i zrozumiał Twoje przykazania, czynił wolę
Twoją i wysławiał Ciebie w wyznaniu serdecznym, i w pieśniach wywyŜszał
najświętsze imię Twoje, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na
wieki wieków. Amen.
Inna modlitwa:

Chwała Tobie, Królu, BoŜe wszechwładny, który Twoją BoŜą i przyjazną
dla człowieka Opatrznością pozwolił mi, grzesznemu i niegodnemu, powstać ze
snu i móc wejść do świętego Twego domu. Przyjmij, BoŜe, głos mojej
modlitwy, jak Twoich świętych i duchowych mocy, i pozwól czystym sercem i
pokornym duchem przynosić Tobie chwałę przez moje skalane usta, abym i ja
stał się wspólnikiem mądrych dziewic, z jaśniejącą świecą mojej duszy, i sławił
Ciebie, w Ojcu i Duchu sławionego Boga Słowo. Amen.




















