
 1

ŚWIĘTY I WIELKI CZWARTEK 
 

PORZĄDEK JUTRZNI 
 

Kapłan zaczyna: 

Błogosławiony Bóg nasz w kaŜdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. 

Lektor: Amen. 
Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

 Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i 
wszystko napełniasz, Skarbnico dóbr i Dawco Ŝycia, przyjdź i zamieszkaj w nas, 
i oczyść nas z wszelkiej zmazy, i zbaw, o Dobry, dusze nasze. 
 Święty BoŜe, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 
(trzy razy). 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, zgładź 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 winy nasze, jako i my odpuszczamy 
winowajcom naszym, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. 
 Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Lektor: Amen. 
Panie, zmiłuj się (dwanaście razy). 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu. 

Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i 
Boga. 

Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i 
Boga naszego. 

PSALM 19 
Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, niech obroni ciebie imię Boga 

Jakuba. Niech ześle tobie pomoc ze świątyni i niech cię wspomoŜe z Syjonu. 
Niechaj pamięta o wszystkich ofiarach twoich i niech Mu będą miłe całopalenia 
twoje. Niech ci Pan udzieli według serca twego i spełni kaŜdy zamysł twój. 
Rozradujemy się w zbawieniu twoim i w imię Pana Boga naszego podniesiemy 
sztandary. Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje. Teraz poznałem, Ŝe Pan 
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wybawia pomazańca swego, usłyszy go z nieba świętego swego, zbawienie w 
mocy prawicy Jego. Jedni wolą rydwany, drudzy konie, my zaś będziemy się 
chlubić imieniem Pana Boga naszego. Tamci zachwiali się i upadli, a my 
powstaliśmy i stoimy prosto. Panie, wybaw króla i wysłuchaj nas w dniu, gdy 
wezwiemy Ciebie. 

PSALM 20 
Panie, król weseli się mocą Twoją i w zbawieniu Twoim bardzo rozraduje 

się. Spełniłeś pragnienie serca jego i nie odmówiłeś błaganiu warg jego. 
Albowiem uprzedziłeś go błogosławieństwem łaskawości, włoŜyłeś na głowę 
jego koronę z drogocennych kamieni. Prosił Ciebie o Ŝycie i dałeś mu długie dni 
na wiek wieku. Wielka jest chwała jego w zbawieniu Twoim, chwałę i 
wspaniałość włoŜyłeś na niego. Albowiem dałeś mu błogosławieństwo na wiek 
wieku, rozweselasz go radością przed obliczem Twoim. Król bowiem ma 
nadzieję w Panu i z łaski NajwyŜszego nie zachwieje się. Niech ręka Twa 
dosięgnie wszystkich wrogów Twoich, prawica Twoja niech znajdzie 
wszystkich nienawidzących Ciebie. Uczynisz ich jak piecem ognistym, gdy się 
ukaŜe oblicze Twoje. Pan gniewem swoim zatrwoŜy ich i strawi ich ogień. 
Potomstwo ich wytracisz z ziemi, usuniesz ich spośród synów ludzkich. 
Albowiem zamyśli zło przeciwko Tobie, knuli podstępy, lecz nie mogą ich 
spełnić. Zmusisz ich do ucieczki, a ku reszcie Twojej zwrócisz oblicze ich. 
Powstań, Panie, w mocy Twojej, będziemy śpiewać i sławić moc Twoją. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, BoŜe (trzy razy). 

Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Święty BoŜe, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 
(trzy razy). 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, zgładź 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 winy nasze, jako i my odpuszczamy 
winowajcom naszym, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. 
 Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Lektor: Amen. 
TakŜe tropariony: 
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Zbaw, BoŜe, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwo 
prawowiernym w przeciwnościach daruj i krzyŜem Twym ochraniaj Twoją 
wspólnotę. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Ty, który dobrowolnie wstąpiłeś na krzyŜ, daruj Twoje łaski Twojej 

nowej wspólnocie, Chryste BoŜe, podnieś Twoją mocą poboŜny lud, dając mu 
zwycięstwo nad wrogami, gdyŜ jako pomoc ma Twój oręŜ pokoju, 
niezwycięŜone zwycięstwo. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Orędownictwo budzące bojaźń i niezawodne, nie gardź, Dobra, głosem 

modlitw naszych, przez wszystkich wielbiona Bogurodzico, umocnij 
społeczność prawosławnych, zbaw wierny lud Twój i daj mu zwycięstwo, 
albowiem zrodziłaś Boga, jedyna Błogosławiona. 
 TakŜe mówi kapłan: Zmiłuj się nad nami, BoŜe, według wielkiego miłosierdzia Twego, 
prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Jeszcze módlmy się za metropolitę naszego N. i za biskupa naszego N., i za wszystkich w 
Chrystusie braci naszych. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Jeszcze módlmy się o zachowanie w opiece BoŜej naszej Ojczyzny, za jej władze i wojsko, 
abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne Ŝycie, we wszelkiej poboŜności i czystości. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Jeszcze módlmy się za wszystkich braci i za wszystkich chrześcijan. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Donośnie: Albowiem jesteś Bogiem miłosiernym, Przyjacielem człowieka, i Tobie chwałę 
oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
 I mówimy: 
 W imię Pańskie pobłogosław, ojcze! 
 Kapłan donośnie: Chwała Świętej i Jednoistotnej, i śyciodajnej, i Niepodzielnej Trójcy, w 
kaŜdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie 
ku dobremu (trzy razy). 

 Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić chwałę Twoją (dwa razy). 
I zaczynamy sześć psalmów, 

słuchając ich w milczeniu i rozrzewnieniu, wyznaczony zaś brat z poboŜnością i bojaźnią BoŜą mówi: 
PSALM 3 

 Panie, dlaczego tak liczni są ci, którzy mnie trapią? Wielu powstaje 
przeciwko mnie, wielu powiada duszy mojej: Nie ma dla niego zbawienia w 
Bogu jego. Ale Ty, Panie, jesteś wspomoŜycielem moim, chwałą moją, Ty 
podnosisz głowę moją. Głosem moim do Pana wołam i usłyszał mnie z góry 
świętej swojej. Zasnąłem i spałem, i wstałem, albowiem Pan wspomaga mnie. 
Nie ulęknę się tysięcy ludzi, którzy zewsząd napadają na mnie. Powstań, Panie, 
wybaw mnie, BoŜe mój, albowiem Ty poraziłeś wszystkich nienawidzących 
mnie bez powodu, połamałeś zęby grzesznikom. Pana jest zbawienie i nad 
ludem Twoim błogosławieństwo Twoje. Zasnąłem i spałem, i wstałem, 
albowiem Pan wspomaga mnie. 
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PSALM 37 
 Panie, w zapalczywości Twojej nie oskarŜaj mnie, ani w gniewie Twoim 
nie karz mnie. Albowiem strzały Twoje utkwiły we mnie i legła na mnie ręka 
Twoja. Nie ma uleczenia w ciele moim w obliczu gniewu Twego, nie ma pokoju 
kościom moim w obliczu grzechów moich. Albowiem nieprawości moje 
przewyŜszają głowę moją, jak cięŜkie brzemię mnie gniotą. Zaropiały i jątrzą się 
rany moje z powodu głupoty mojej. Wycierpiałem i pochyliłem się bardzo, cały 
dzień chodzę smutny. Albowiem lędźwie moje pełne są drwiny, i nie ma 
uleczenia w ciele moim. Osłabłem i upokorzony jestem bardzo, jęczę ze 
zgryzoty serca mego. Panie, przed Tobą wszelkie pragnienie moje i wzdychanie 
moje nie jest ukryte przed Tobą. Serce moje trwoŜy się, opuściła mnie siła moja, 
i światła oczu moich nie ma przy mnie. Przyjaciele moi i bliscy moi przybliŜyli 
się do mnie i stanęli. Bliźni moi stanęli daleko ode mnie i czyhający na duszę 
moją, i szukający zła dla mnie cały dzień mówią marność i uczą się knuć 
zdrady. A ja niby głuchy nie słyszę i jestem jak niemy, nie otwieram ust moich. 
Stałem się jak człowiek, który nie słyszy i nie ma w ustach moich oskarŜenia. 
Albowiem w Tobie, Panie, mam nadzieję, Ty usłyszysz, Panie, BoŜe mój. 
Albowiem rzekłem: Niech nie tryumfują nade mną wrogowie moi, kiedy 
chwieją się nogi moje, niech się nie wynoszą nade mnie. Albowiem jestem 
bliski upadku i boleść moja jest zawsze przede mną. Albowiem nieprawość 
moją wyjawiam i grzech mój mnie trwoŜy. Wrogowie moi Ŝyją i wzmacniają się 
bardziej niŜ ja, rozmnoŜyli się nienawidzący mnie bez powodu. Ci, którzy 
odpłacają mi złem za dobro, prześladują mnie, dlatego, Ŝe pragnę dobrze czynić. 
Nie opuszczaj mnie, Panie, BoŜe mój, nie odstępuj ode mnie. Pospiesz mi na 
pomoc, Panie mego zbawienia. Nie opuszczaj mnie, Panie, BoŜe mój, nie 
odstępuj ode mnie. Pospiesz mi na pomoc, Panie mego zbawienia. 

PSALM 62 
 BoŜe, BoŜe mój, szukam Ciebie od poranku, dusza moja pragnie Ciebie, 
jakŜe tęskni do Ciebie ciało moje na ziemi pustynnej i nieprzebytej, nie mającej 
wody. Przychodzę do Ciebie do świątyni, aby widzieć moc Twoją i chwałę 
Twoją. Albowiem lepsza jest łaska Twoja aniŜeli Ŝycie, wargi moje będą 
wysławiać Ciebie. Tak błogosławić będę Ciebie w Ŝyciu moim, w imię Twoje 
będę podnosić ręce moje. Niby tłuszczem i szpikiem sycić się będzie dusza moja 
i radosnymi wargami będą sławić Ciebie usta moje. Jak wspominałem Ciebie na 
łoŜu moim, tak w czasie porannych straŜy myślę o Tobie, bowiem byłeś dla 
mnie pomocnikiem moim i w cieniu skrzydeł Twych rozraduję się. Przywarła 
dusza moja do Ciebie, podtrzymuje mnie prawica Twoja. Oni zaś bezskutecznie 
szukają duszy mojej, zapadną się w głębinę ziemi. Niech wydani zostaną we 
władzę miecza i niech będą pastwą szakali. Król zaś będzie się weselić w Bogu, 
chlubić będzie się kaŜdy, kto na Niego przysięga, albowiem zamknięte zostaną 
usta mówiących nieprawość. W czasie porannych straŜy myślę o Tobie, gdyŜ 
byłeś dla mnie pomocnikiem moim i w cieniu skrzydeł Twych rozraduję się. 
Przywarła dusza moja do Ciebie, podtrzymuje mnie prawica Twoja. 
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Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, BoŜe (trzy razy bez pokłonów). 

Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Kapłan natomiast odmawia cicho modlitwy jutrzni, stojąc z odkrytą głową przed świętą bramą. 
PSALM 87 

 Panie, BoŜe zbawienia mego, w dzień wołam i w nocy przed Tobą. Niech 
dojdzie do Ciebie modlitwa moja, nakłoń ucha Twego do błagania mego. 
Albowiem syta jest nieszczęść dusza moja i Ŝywot mój bliski jest otchłani. 
Policzony jestem ze schodzącymi do jamy, jestem jak człowiek bez pomocy, 
pośród umarłych wolny. Albowiem zabici śpią w grobie, o których juŜ nie 
pamiętasz, i którzy od ręki Twojej są odłączeni. PołoŜyłeś mnie w dole 
głębokim, w ciemnicy i cieniu śmierci. PołoŜył się na mnie cięŜko gniew Twój i 
wszystkie nawałnice Twoje sprowadziłeś na mnie. Oddaliłeś znajomych moich 
ode mnie, uczyniłeś mnie dla nich ohydą, zdradzony zostałem i nie mam 
wyjścia. Oczy moje omdlały z nędzy, wołam do Ciebie, Panie, cały dzień, 
wyciągam do Ciebie ręce moje. CzyŜ dla umarłych będziesz czynić cuda? CzyŜ 
cienie powstaną i będą wysławiać Ciebie? CzyŜ ktoś będzie w grobie opowiadać 
miłosierdzie Twoje i prawdę Twoją w miejscu zagłady? CzyŜ znane będą w 
ciemności cuda Twoje i sprawiedliwość Twoja w krainie zapomnienia? A ja do 
Ciebie, Panie, wołam, i rano uprzedza Ciebie modlitwa moja. Czemu, Panie, 
odtrącasz duszę moją, odwracasz ode mnie oblicze swoje? Jestem ubogi i w 
trudach od młodości mojej, podniosłem się, ukorzyłem i osłabłem. Spadł na 
mnie gniew Twój i groźby Twoje przeraziły mnie. Ogarnęły mnie jak woda 
dzień cały, wszystkie otoczyły mnie. Oddaliłeś ode mnie przyjaciela i 
towarzysza, i znajomych mych od cierpień. Panie, BoŜe zbawienia mego, w 
dzień wołam i w nocy przed Tobą. Niech dojdzie do Ciebie modlitwa moja, 
nakłoń ucha Twego do błagania mego. 

PSALM 102 
 Błogosław, duszo moja, Pana, i całe wnętrze moje, imię święte Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. 
On oczyszcza wszystkie nieprawości twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On 
wybawia z zagłady Ŝycie twoje, koronuje ciebie łaską i zmiłowaniem, nasyca 
dobrami pragnienie twoje, odnowi się jak orła młodość twoja. Pan czyni 
miłosierdzie i sąd wszystkim uciśnionym. Pokazał drogi swoje MojŜeszowi, 
synom Izraela zamiary swoje. Szczodry i miłosierny jest Pan, wielce cierpliwy i 
wielce łaskawy. Nie jest zagniewany na zawsze, nie chowa urazę na wieki. Nie 
wedle nieprawości naszych świadczy nam, ani wedle grzechów naszych nie 
odpłaca nam. Albowiem jak niebiosa wysoko nad ziemią, tak umocnił Pan 
miłosierdzie swoje nad tymi, którzy się Go boją. Jak daleko wschód od zachodu, 
tak oddalił od nas nieprawości nasze. Jak lituje się ojciec nad synami, tak lituje 
się Pan nad tymi, którzy się Go lękają. Albowiem On zna stworzenie swoje, 
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pamięta, Ŝe jesteśmy prochem. Dni człowieka jak trawa, jak kwiat polny okwita. 
Albowiem wiatr przejdzie po nim i nie będzie go, i nie pozna juŜ miejsca swego. 
Ale miłosierdzie Pańskie od wieków i na wieki nad tymi, którzy się Go lękają. I 
sprawiedliwość Jego nad synami synów, nad tymi, którzy chronią przymierze 
Jego i pamiętają o przykazaniach Jego, aby je pełnić. Pan na niebiosach 
przygotował tron swój i królestwo Jego wszystkim włada. Błogosławcie Pana, 
wszyscy aniołowie Jego, moŜni potęgą, pełniący rozkazy Jego, słuchający głosu 
słów Jego. Błogosławcie Pana wszystkie moce Jego, słudzy Jego, czyniący wolę 
Jego. Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Jego, na kaŜdym miejscu panowania 
Jego. Błogosław, duszo moja, Pana. Na kaŜdym miejscu panowania Jego, 
błogosław, duszo moja, Pana. 

PSALM 142 
 Panie, usłysz modlitwę moją, zwaŜ na błaganie moje w prawdzie Twojej, 
wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Twojej. I nie pozywaj na sąd sługi Twego, 
bo Ŝaden Ŝyjący nie usprawiedliwi się przed Tobą. Albowiem ściga wróg duszę 
moją, Ŝycie moje przygniata do ziemi, posadził mnie w ciemnościach, jak ci, co 
dawno umarli. I omdlał we mnie duch mój, struchlało we mnie serce moje. 
Wspominam dni dawne, rozmyślam o wszystkich czynach Twoich, 
rozpamiętuję dzieła rąk Twoich. Wyciągam ku Tobie ręce moje, dusza moja 
tęskni do Ciebie jak spragniona ziemia. Szybko wysłuchaj mnie, Panie, bo ustaje 
duch mój, nie odwracaj oblicza swego ode mnie, bo upodobnię się zstępującym 
do grobu. Spraw, abym rankiem usłyszał o zmiłowaniu Twoim, albowiem 
zaufałem Tobie. WskaŜ mi, Panie, drogę, którą pójdę, bowiem ku Tobie 
podnoszę duszę moją. Uwolnij mnie od wrogów moich, Panie, do Ciebie się 
uciekam. Naucz mnie pełnić wolę Twoją, albowiem Ty jesteś Bogiem moim, 
niech dobry duch Twój prowadzi mnie ku ziemi sprawiedliwej. Dla imienia 
Twego, Panie, oŜyw mnie sprawiedliwością Twoją, wyprowadź duszę moją z 
udręki. I w miłosierdziu swoim zniszczysz wrogów moich, wytracisz wszystkich 
nastających na duszę moją, albowiem ja jestem sługą Twoim. Wysłuchaj mnie 
w sprawiedliwości Twojej, nie pozywaj na sąd sługi Twego. Wysłuchaj mnie w 
sprawiedliwości Twojej, nie pozywaj na sąd sługi Twego. Niech dobry duch 
Twój prowadzi mnie ku ziemi sprawiedliwej. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, BoŜe (trzy razy). 
TakŜe kapłan lub diakon mówi wielką ektenię: 
W pokoju do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
O pokój z wysokości i zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
O pokój całego świata, stałość świętych BoŜych Kościołów i zjednoczenie wszystkich, do 

Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

Za tę świątynię i za tych, którzy z wiarą, poboŜnością i bojaźnią BoŜą wchodzą do niej, 
do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
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Za metropolitę naszego N. i za biskupa naszego N., za czcigodne kapłaństwo, w 
Chrystusie diakonię, za całe duchowieństwo i lud, do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
O zachowanie w opiece BoŜej naszej ojczyzny, za jej władze i wojsko, do Pana módlmy 

się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

Za to miasto (lub: tę wieś; lub: ten monaster), za wszystkie miasta i krainy, i za 
wszystkich wiernych Ŝyjących w nich, do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
O dobrą pogodę, obfitość plonów ziemi i czasy spokojne, do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
Za Ŝeglujących, podróŜujących, chorych, cierpiących, uwięzionych oraz o ich 

wybawienie, do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

O wybawienie nas z wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa, do Pana módlmy 
się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
WspomóŜ, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, BoŜe, łaską Twoją. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogurodzicę i 

zawsze Dziewicę Marię ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, sami siebie, wszyscy siebie 
nawzajem i całe Ŝycie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. 

Chór: Tobie, Panie. 
 Donośnie: Albowiem przynaleŜy Tobie wszelka chwała, cześć i pokłon, Ojcu i Synowi, i 
Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
I zaczyna diakon: Alleluja, ton 8. Stichosy natomiast mówimy następujące: 

 Stichos 1: Od godzin nocnych duch mój woła do Ciebie, BoŜe, światłością są przykazania 
Twoje na ziemi. 
 Stichos 2: Nauczcie się sprawiedliwości, Ŝyjący na ziemi. 
 Stichos 3: Zawiść ogarnie lud nieukarany. 
 Stichos 4: Dodaj im zła, Panie, dodaj zła sławnym ziemi. 

Następnie powoli, donośnie i ze słodyczą śpiewamy troparion, ton 8: 

Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali 
oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony poŜądaniem srebra, 
niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy 
zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj 
chciwości, oto na co powaŜyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, 
Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie! 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali 

oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony poŜądaniem srebra, 
niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy 
zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj 
chciwości, oto na co powaŜyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, 
Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie! 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali 

oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony poŜądaniem srebra, 
niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy 
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zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj 
chciwości, oto na co powaŜyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, 
Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie! 

Diakon: Abyśmy mogli wysłuchać świętą Ewangelię, Pana Boga prośmy! 
Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

 Diakon: Oto mądrość! Stańmy prosto! Wysłuchajmy świętą Ewangelię! 
 Kapłan: Pokój wszystkim. 

Chór: I duchowi twemu. 
 Kapłan: Czytanie świętej Ewangelii według Łukasza. 
 Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 

Diakon: Bądźmy uwaŜni! 
Kapłan czyta Ewangelię: 

W owym czasie zbliŜało się święto Przaśników, zwane Pascha. 
Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Go zabić, bali się 
bowiem ludu. Wszedł tedy szatan w Judasza, zwanego Iskariotą, który naleŜał 
do Dwunastu. Poszedł więc, mówiąc arcykapłanom i dowódcom straŜy, Ŝe Go 
im wyda. Uradowali się i ułoŜyli się z nim, Ŝe dadzą mu pieniądze. A on zgodził 
się i szukał sposobnego czasu, Ŝeby im Go wydać bez wiedzy tłumu. Tak 
nadszedł dzień Przaśników, w którym naleŜało ofiarować Paschę. Jezus posłał 
Piotra i Jana, mówiąc: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją 
spoŜyć». Oni zaś rzekli Mu: «Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?» On zaś 
rzekł do nich: «Oto gdy będziecie wchodzić do miasta, spotka was człowiek 
niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie 
gospodarzowi tego domu: „Nauczyciel kaŜe ci powiedzieć: Gdzie jest izba, w 
której mógłbym spoŜyć Paschę z uczniami moimi?” A on wskaŜe wam duŜą salę 
na górze, usłaną, tam przygotujecie». Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, 
i przygotowali Paschę. A gdy nadeszła pora, spoczął u stołu i dwunastu 
Apostołów z Nim. I rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spoŜyć tę Paschę z wami, 
zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Odtąd nie będę jej spoŜywać, 
aŜ się spełni w królestwie BoŜym». I wziąwszy kielich, dzięki uczyniwszy rzekł: 
«Weźcie go i podzielcie między siebie. Albowiem powiadam wam, Ŝe odtąd nie 
będę pił z owocu winnego krzewu, aŜ przyjdzie królestwo BoŜe». I wziąwszy 
chleb, odmówił dziękczynienie, przełamał i dał im mówiąc: «To jest Ciało moje, 
które za was jest wydawane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich 
po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która 
za was jest wylewana. Lecz oto ręka zdrajcy mego jest ze Mną na stole. 
Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz 
biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany». A oni zaczęli 
wypytywać jeden drugiego, kto by mógł spośród nich to uczynić. Powstał teŜ 
spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy. Lecz On rzekł do 
nich: «Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy są nazywani 
dobroczyńcami. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między 
wami niech będzie jak najmłodszy, a przełoŜony jak sługa! KtóŜ bowiem jest 
większy? Czy ten, kto spoczywa u stołu, czy ten, kto słuŜy? CzyŜ nie ten, kto 
spoczywa u stołu? OtóŜ Ja jestem pośród was jak ten, kto słuŜy. Wy zaś 
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jesteście tymi, którzy wytrwali przy Mnie w przeciwnościach moich. A Ja 
przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je Ojciec mój, abyście w 
królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz Ŝebyście zasiadali na tronach, 
sądząc dwanaście pokoleń Izraela». I rzekł Pan: «Szymonie, Szymonie, oto 
szatan prosił, Ŝeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, Ŝeby nie 
ustała wiara twoja, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich». On 
zaś rzekł do Niego: «Panie, z Tobą gotów jestem iść do więzienia i na śmierć». 
Lecz Jezus rzekł: «Powiadam ci, Piotrze, zanim zapieje dziś kogut, ty trzy razy 
zaprzesz się tego, Ŝe Mnie znasz». I rzekł do nich: «Czy brak wam było czego, 
kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów?» Oni zaś rzekli: 
«Niczego». I powiedział im: «Lecz teraz kto ma trzos, niech go weźmie; tak 
samo torbę, a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz! Albowiem 
powiadam wam: to, co jest napisane o Mnie, musi się spełnić: Policzony został 
ze złoczyńcami. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dochodzi kresu». Oni 
rzekli: «Panie, oto są tu dwa miecze». Odpowiedział im: «Wystarczy». I 
wyszedłszy udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną, a za Nim szli 
uczniowie Jego. 

Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 
PSALM 50 

 Zmiłuj się nade mną, BoŜe, w wielkim miłosierdziu Twoim, w ogromie 
litości Twojej oczyść nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z nieprawości 
mojej i z grzechu mego oczyść mnie. Albowiem znam nieprawość moją i grzech 
mój zawsze jest przede mną. Tylko przeciw Tobie jednemu zgrzeszyłem i zło 
uczyniłem przed Tobą, niech usprawiedliwię się w słowach Twoich, i zwycięŜę, 
gdy będziesz mnie sądził. Oto bowiem poczęty jestem w nieprawościach i w 
grzechu zrodziła mnie matka moja. Oto Ty kochasz prawdę, nieznaną i ukrytą 
mądrość Twoją objawiłeś mi. Pokrop mnie hyzopem i będę oczyszczony, obmyj 
mnie i nad śnieg wybieleję. Daj mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się 
kości upokorzone. Odwróć oblicze Twoje od grzechów moich i wszystkie 
nieprawości moje oczyść. Serce czyste stwórz we mnie, BoŜe, i ducha prawego 
odnów w mym wnętrzu. Nie odrzucaj mnie od oblicza Twego i Ducha Twego 
Świętego nie odbieraj mi. Przywróć mi radość ze zbawienia Twego i duchem 
władczym umocnij mnie. Nauczę nieprawych dróg Twoich i niegodziwi 
nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od krwi, BoŜe, BoŜe zbawienia mego, 
rozraduje się język mój w sprawiedliwości Twojej. Panie, wargi moje otwórz i 
usta moje będą głosić chwałę Twoją. Albowiem jeśli zapragnąłbyś ofiary, 
dałbym ją Tobie, ale Ty nie chcesz całopalenia. Ofiarą Bogu jest duch 
skruszony, serca skruszonego i pokornego Bóg nie odrzuci. Obdarz, Panie, 
łaskawością Twoją Syjon i niech zostaną odbudowane mury jerozolimskie. 
Wtedy zechcesz przyjąć ofiarę sprawiedliwości, dary i całopalenia, wtedy złoŜą 
na ołtarzu Twoim cielce. 

Modlitwy Zbaw, BoŜe, lud Twój, nie mówimy i zaczynamy kanon: 
Kanon Wielkiego Czwartku. Poemat kyr Kosmasa z Maiumy. Ton 6: 

Akrostych: W Wielki Czwartek wielki hymn śpiewam 
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Pieśń 1 
 Hirmos: Rozdziela się uderzone laską Morze Czerwone, zalana falami osusza się głębia. 
Ją to przeszli bez oręŜa Hebrajczycy, a uzbrojeni od stóp do głów Egipcjanie znaleźli w niej 
grób. I zaśpiewano Bogu cudną pieśń: Chrystus Bóg nasz przedziwnie się wysławił. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Przyczyna wszystkiego i dawczyni Ŝycia, niezmierzona Mądrość BoŜa, 
zbudowała sobie dom z czystej Matki nieznającej męŜa. W dom ciała bowiem 
przyodział się i chwalebnie wysławił się Chrystus, Bóg nasz. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Wprowadzając swych przyjaciół w misterium, prawdziwa Mądrość BoŜa 
przygotowała ucztę karmiącą dusze i zmieszała dla wiernych kielich 
nieśmiertelności. Przystąpmy z poboŜnością i zawołajmy: Chwalebnie wysławił 
się Chrystus, Bóg nasz. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Usłyszmy wszyscy wierni niestworzoną i samoistną Mądrość BoŜą, 
przyzywającą wzniosłą nauką, woła bowiem: „Spróbujcie i zrozumcie, Ŝe ja 
jestem Chrystusem, i zawołajcie: Chwalebnie wysławił się Chrystus, Bóg nasz”. 

Katabasja: Rozdziela się uderzone laską Morze Czerwone, zalana falami osusza się głębia. 
Ją to przeszli bez oręŜa Hebrajczycy, a uzbrojeni od stóp do głów Egipcjanie znaleźli w niej 
grób. I zaśpiewano Bogu cudną pieśń: Chrystus Bóg nasz przedziwnie się wysławił. 

Pieśń 3 
 Hirmos: Pan, Stwórca wszystkiego, i Bóg niecierpiętliwy, zstąpił do naszej słabej natury, 
zjednoczył ze sobą stworzenie, i stał się Paschą dla tych, za których chciał umrzeć, sam siebie 
uprzedzająco złoŜył w ofierze, wołając: „SpoŜywajcie moje ciało i umacniajcie się w wierze”. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Twych uczniów napełniłeś, o Dobry, zbawczym kielichem radości, 
kielichem zbawiającym cały rodzaj ludzki, Ty sam bowiem celebrowałeś swoją 
ofiarę, wołając: „Pijcie krew moją, i umacniajcie się w wierze”. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Szalony człowiek, jeden spośród was jest zdrajcą, uczniom Twym 
przepowiedziałeś, Łagodny, ale nie zrozumie tej tajemnicy i będąc 
bezrozumnym nie ma jej zrozumieć. A wy trwajcie we mnie i umacniajcie się w 
wierze. 

Katabasja: Pan, Stwórca wszystkiego, i Bóg niecierpiętliwy, zstąpił do naszej słabej 
natury, zjednoczył ze sobą stworzenie, i stał się Paschą dla tych, za których chciał umrzeć, sam 
siebie uprzedzająco złoŜył w ofierze, wołając: „SpoŜywajcie moje ciało i umacniajcie się w 
wierze”. 

Następnie mała ektenia: 
Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
WspomóŜ, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, BoŜe, łaską Twoją. 

Chór: Panie zmiłuj się. 
Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogurodzicę i 

zawsze Dziewicę Marię ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, sami siebie, wszyscy siebie 
nawzajem i całe Ŝycie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. 

Chór: Tobie, Panie. 
Donośnie: Albowiem Ty jesteś Bogiem naszym i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i 

Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Chór: Amen. 

Katyzma poetycka, ton 1: 
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Prosomion: śołnierze strzegący Twego grobu. 

 Ten, który stworzył jeziora, źródła i morza, pragnąc nauczyć nas 
wzniosłości pokory, przepasał się prześcieradłem i umył nogi uczniom, uniŜył 
się z obfitości miłosierdzia i podnosi nas z otchłani zła, Jedyny Przyjaciel 
człowieka. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Ton 3. Prosomion: BoŜej wiary. 

 UniŜając się z miłosierdzia, umyłeś nogi Twych uczniów, i skierowałeś 
ich na drogę BoŜą. Piotr nie chciał poddać się umyciu, ale poddał się BoŜemu 
nakazowi, zostaje umyty i modli się gorliwie do Ciebie, abyś dał nam wielkie 
miłosierdzie. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Ton 4. Prosomion: Objawiłeś się dzisiaj. 

 Panie, razem poŜywając z Twymi uczniami, tajemnie objawiłeś im Twoje 
najświętsze zabicie, przez które zostaliśmy wybawieni ze zniszczenia, którzy 
czcimy Twoje święte cierpienia. 

Pieśń 4 
 Hirmos: Prorok ujrzawszy niewypowiedzianą Twą tajemnicę, Chryste, ogłosił: „JakŜe 
nieskruszoną miłość okazałeś, Ojcze szczodry: Jednorodzonego bowiem Syna, o Dobry, posłałeś 
na świat jako ofiarę oczyszczenia”. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Chryste idący na mękę toczącą niecierpiętliwość dla wszystkich 
potomków Adama, rzekłeś Twym przyjaciołom: „Pragnąłem spoŜywać z wami 
tę przeczystą Paschę. Jednorodzonego bowiem jako ofiarę oczyszczenie posłał 
mnie Ojciec na świat”. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Pijąc z kielicha zawołałeś do uczniów, o Nieśmiertelny: „Owocu latorośli 
nie będę juŜ pił, będąc z wami. Jednorodzonego bowiem jako ofiarę 
oczyszczenia posłał mnie Ojciec na świat”. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Chrystus rzekł do swoich przyjaciół: „Napój nowy, przewyŜszający ludzki 
język, Ja mówię, w królestwie moim będę pić jako Bóg z wami, bogowie. 
Jednorodzonego bowiem jako ofiarę oczyszczenia posłał mnie Ojciec na świat”. 
 Katabasja: Prorok ujrzawszy niewypowiedzianą Twą tajemnicę, Chryste, ogłosił: „JakŜe 
nieskruszoną miłość okazałeś, Ojcze szczodry: Jednorodzonego bowiem Syna, o Dobry, posłałeś 
na świat jako ofiarę oczyszczenia”. 

Pieśń 5 
 Hirmos: Apostołowie związani węzłem miłości oddali się panującemu nad wszystkim 
Chrystusowi, przyjęli od Niego umycie czcigodnych nóg, aby głosić pokój całemu światu. 
 BoŜa Mądrość, trzymająca nie do utrzymania zawieszoną w powietrzu 
wodę, Mądrość, która umocniła otchłanie i związała morza, wlewa wodę do 
umywalni i nogi sługom umywa Władca. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Władca pokazuje uczniom przykład pokory, On, który obłokami 
przyodziewa niebo przepasuje się ręcznikiem i klęka, aby sługom umyć nogi, 
On, w którego ręce oddech wszystkich Ŝyjących. 
 Hirmos: Apostołowie związani węzłem miłości oddali się panującemu nad wszystkim 
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Chrystusowi, przyjęli od Niego umycie czcigodnych nóg, aby głosić pokój całemu światu. 
Pieśń 6 

 Hirmos: Otchłań grzechów otoczyła mnie i nie mogę znieść ataku fal, i jak Jonasz wołam 
do Ciebie Władcy: Ze zniszczenia mnie wyprowadź! 
 Zawołałeś Zbawco: „Mówicie o mnie, uczniowie, Ŝe jestem 
Nauczycielem. Jestem nim, przeto naśladujcie przykład, który we mnie 
widzicie”. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 „Kto juŜ jest czysty, nie musi umywać nóg. Jesteście czyści, uczniowie, 
ale nie wszyscy, w mgnieniu oka bowiem jeden z was przemienił czystość w 
szaloną wściekłość”. 
 Katabasja: Otchłań grzechów otoczyła mnie i nie mogę znieść ataku fal, i jak Jonasz 
wołam do Ciebie Władcy: Ze zniszczenia mnie wyprowadź! 

Następnie mała ektenia: 
Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
WspomóŜ, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, BoŜe, łaską Twoją. 

Chór: Panie zmiłuj się. 
Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogurodzicę i 

zawsze Dziewicę Marię ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, sami siebie, wszyscy siebie 
nawzajem i całe Ŝycie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. 

Chór: Tobie, Panie. 
Donośnie: Albowiem Ty jesteś Królem pokoju i Zbawcą dusz naszych, i Tobie chwałę 

oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Chór: Amen. 

Kontakion, ton 2: 
Prosomion: WyŜszych poszukując. 

 Zdrajca, przyjąwszy w ręce chleb, w tajemnicy wyciągnął je, aby 
otrzymać cenę Tego, który swoimi rękoma stworzył człowieka. Nie nawrócił się 
Judasz, sługa i zdrajca. 

Ikos: W bojaźni zbliŜmy się wszyscy do tajemnej wieczerzy, czystymi 
duszami przyjmijmy chleb, przebywając z Panem, zobaczmy, jak umywa nogi 
uczniom i uczynimy to, co widzimy. Jeden przed drugim uniŜmy się i jeden 
drugiemu nogi umyjmy. Chrystus tak bowiem polecił swoim uczniom, mówiąc, 
aby tak właśnie czynili, czego nie usłyszał Judasz, sługa i zdrajca. 

Pieśń 7 
 Hirmos: Dzieci w Babilonie płomienia pieca nie ulękły się, lecz w płomienie wrzucani 
zraszani śpiewali: Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe ojców naszych. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Judasz kiwając głową zło waŜył w swoim sercu i szukał sposobnego 

czasu, aby wydać na osądzenie Sędziego, który jest Panem wszystkich i Bogiem 
ojców naszych. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Do was, przyjaciół, powiedział Chrystus: „Jeden z was mnie wyda”. 
Zapomnieli o radości, otoczeni bólem i bojaźnią, zapytali: „Powiedz nam, kto 
nim jest, BoŜe ojców naszych”. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 „To ten, który ośmieli się wraz ze mną włoŜyć rękę do solnicy, lepiej by 
mu jednak było, aby nigdy nie przeszedł przez bramę Ŝycia”. Kto jest zdrajcą, 
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tak właśnie okazał im, Bóg ojców naszych. 
 Katabasja: Dzieci w Babilonie płomienia pieca nie ulękły się, lecz w płomienie wrzucani 
zraszani śpiewali: Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe ojców naszych. 

Pieśń 8 
 Hirmos: Za prawa ojców błogosławieni młodzieńcy w Babilonie naraŜając się na 
niebezpieczeństwo króla opluli rozkazy szaleńcze i połączeni nie zostali spaleni ogniem, Władcy 
Bogu godną śpiewając pieśń: Panu śpiewajcie dzieła i wywyŜszajcie Go na wszystkie wieki. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Błogosławieni współbiesiadnicy, wysłuchawszy na Syjonie słów Pana, 
apostołowie poszli za Pasterzem jak baranki i zjednoczeni, aby nie rozdzielić się 
z Chrystusem, karmieni BoŜym słowem, śpiewali z dziękczynieniem: Panu 
śpiewajcie dzieła i wywyŜszajcie Go na wszystkie wieki. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Pełen nienawiści Iskariota zapomniał prawa przyjaźni i Tego, który umył 
mu nogi, gotuje się zdradzić. SpoŜywający Twój chleb, Twoje Boskie Ciało, 
podniósł na Ciebie piętę, Chryste, i nie potrafi juŜ śpiewać: Panu śpiewajcie 
dzieła i wywyŜszajcie Go na wszystkie wieki. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Przyjmując bez sumienia Ciało odpuszczające grzechy, i Krew Boską 
przelewaną za świat bez wstydu pił, wydając za cenę swego Pana, nie zbuntował 
się przeciwko złu i nie potrafi juŜ śpiewać: Panu śpiewajcie dzieła i 
wywyŜszajcie Go na wszystkie wieki. 

Chwalimy, błogosławimy, kłaniamy się, Panu, sławiąc i wywyŜszając Go na wszystkie wieki. 
 Katabasja: Dzieci w Babilonie płomienia pieca nie ulękły się, lecz w płomienie wrzucani 
zraszani śpiewali: Błogosławiony jesteś, Panie BoŜe ojców naszych. 

Pieśń 9 
 Hirmos: Przyjdźcie wierni, nasyćmy się gościnnością Pana, i nieśmiertelną ucztą w 
Wieczerniku, podnieśmy w górę nasz umysł, Słowo przyszło tutaj, dowiedzieliśmy się o tym od 
Słowa, które wywyŜszamy. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Słowo powiedziało uczniom: „Idźcie, przygotujcie Paschę w 
Wieczerniku, umacniającą rozum, Paschę inaugurującą tajemnice, słowem 
prawdziwym i bez kwasu, wysławiajcie wspaniałą łaskę”. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 „Ojciec przed wiekami jako współstwórczą Mądrość rodzi mnie, początek 
dróg, dla dzieł które teraz tajemnie dokonywam. Słowo bowiem niestworzone z 
natury, przystosowało język, który teraz uŜywam”. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Jako człowiek z natury, a nie w marzeniu, i jako Bóg zjednoczyłem obie 

natury, przeto znacie Mnie jako jednego Chrystusa, z nich i w nich jestem 
zbawiającym. 
 Katabasja: Przyjdźcie wierni, nasyćmy się gościnnością Pana, i nieśmiertelną ucztą w 
Wieczerniku, podnieśmy w górę nasz umysł, Słowo przyszło tutaj, dowiedzieliśmy się o tym od 
Słowa, które wywyŜszamy. 

Następnie kanonarcha stojąc pośrodku cerkwi śpiewa eksapostilarion: 

Zbawco mój! Pałac Twój widzę przyozdobiony, lecz nie mam szaty, aby 
weń wejść. Oświeć szatę mej duszy, Dawco światłości, i zbaw mnie! 

Pierwszy chór: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
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Zbawco mój! Pałac Twój widzę przyozdobiony, lecz nie mam szaty, aby 
weń wejść. Oświeć szatę mej duszy, Dawco światłości, i zbaw mnie! 

Drugi chór: I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Zbawco mój! Pałac Twój widzę przyozdobiony, lecz nie mam szaty, aby 

weń wejść. Oświeć szatę mej duszy, Dawco światłości, i zbaw mnie! 
Następnie lektor czyta zwykłe psalmy: 

Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go, 
wszyscy aniołowie Jego, chwalcie Go, wszystkie moce Jego. Chwalcie Go, 
słońce i księŜycu, chwalcie Go, wszystkie gwiazdy i światło. Chwalcie Go, 
niebiosa niebios, i woda, co jest ponad niebiosami. Niech wychwalają imię 
Pańskie, albowiem On rzekł i stały się, On nakazał i zostały stworzone. 
Ustanowił je na wieki, na wieki wieków, nadał im prawo i nie przeminie. 
Chwalcie Pana z ziemi, smoki i wszystkie otchłanie. Ogniu, gradzie, śniegu, 
szronie, gwałtowny huraganie, którzy spełniacie słowo Jego. Góry i wszystkie 
pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry. Dzikie zwierzęta i wszystko bydło, 
płazy i ptactwo skrzydlate. Królowie ziemscy i wszyscy ludzie, ksiąŜęta i 
wszyscy sędziowie ziemi. Młodzieńcy i dziewice, starcy wraz z młodzieŜą. 
Niech wychwalają imię Pańskie, albowiem tylko imię Jego wyznawane jest na 
ziemi i na niebie. I podniesie róg ludu swego, pieśń wszystkim świętym Jego, 
synom Izraela, ludu, który jest Mu bliski. 
 Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwała Jego w zgromadzeniu świętych. 
Niech Izrael weseli się swym Stwórcą i synowie Syjonu rozradują się w swym 
Królu. Niech chwalą imię Jego w tańcach, niech grają Mu na bębnie i lirze. 
Albowiem Pan ma upodobanie w ludzie swoim, i pokornym da zbawienie. 
Niech się weselą święci w chwale i niech się radują na łoŜach swoich. Niech 
wysławienie Boga będzie w ustach ich, i ostre miecze obosieczne w rękach ich. 
Uczyń pomstę wśród narodów i karę pośród ludów, zakuj ich królów w kajdany 
i dostojników ich w Ŝelazne okowy. Wypełnij na nich wyrok zapisany, chwała ta 
będzie dla wszystkich świętych Jego. 

Chwalcie Pana w świątyni Jego, chwalcie Go na firmamencie mocy Jego. 
Chwalcie Go dla mocy Jego, chwalcie Go dla wielkiego majestatu Jego. 

Do psalmów pochwalnych dodajemy stichery isomelosy, ton 2: 

 Oto juŜ gromadzi się synedrion Ŝydowski, aby Stwórcę i Twórcę 
wszystkiego wydać Piłatowi. O, jakaŜ niesprawiedliwość! O, jaka niewiara! Oni 
starają się wydać sędziom Tego, który ma sądzić Ŝywych i umarłych. On uleczał 
wszelkie ludzkie cierpienie, a oni Jego przygotowują na cierpienie. Wielce 
cierpliwy Panie, niewypowiedziane jest Twoje miłosierdzie, chwała Tobie! 

Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i lirze. 
 Panie, nieprawy Judasz na wieczerzy z Tobą zanurzył rękę w misie i do 
nieprawych wyciągnął swoje ręce, aby wziąć srebrniki. On, który cenił mirrę, 
nie uląkł się sprzedać Ciebie, Bezcennego. Wyciągnął nogi do umycia i 
zdradziecko ucałował swego Pana, aby wskazać Go nieprawym. Tak wyrzekł się 
wspólnoty apostolskiej i rzucił srebrniki, nie myślał o Twoim 
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Zmartwychwstaniu po trzech dniach, przez które zmiłuj się nad nami. 
Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie. 

 Judasz, ten fałszywy zdrajca, fałszywym pocałunkiem wydaje Zbawcę 
Pana i Władcę wszystkich, jak niewolnika sprzedaje Go śydom. Jak owca na 
zabicie, tak poszedł Baranek BoŜy, Syn Ojca, Jedyny wielce Miłosierny. 

Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach 
gromkich. Wszystko, co oddycha, niechaj chwali Pana. 
 Judasz, sługa i pochlebca, uczeń i przeniewierca, przyjaciel i diabeł, 
wyjawił się sam w swych czynach. Poszedł za Nauczycielem i zamyślił Go 
zdradzić, mówiąc sobie: „Wydam Go, i zdobędę zgromadzone mienie”. Olejek 
chciał sprzedać i pochlebstwem zdobyć Jezusa, pocałunkiem zdradził Chrystusa. 
I jak owca na zabicie, tak poszedł Jedyny Miłosierny i Przyjaciel człowieka. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Baranek, o którym mówił Izajasz, idzie na dobrowolne zabicie, wystawia 
swoje plecy na rany, policzki na bicie, nie odwraca twarzy od wstydu oplucia i 
zostaje osądzony na śmierć haniebną. On bezgrzeszny, wszystko przyjmuje 
dobrowolnie, aby wszystkim dać powstanie z martwych. 

Lektor: Tobie chwała przynaleŜy, Panie BoŜe nasz, i Tobie chwałę 
oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Kapłan: Chwała Tobie, który objawiłeś nam światłość. 

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie 
ku dobremu. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, kłaniamy się Tobie, 
wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie, 
Królu nieba, BoŜe Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu 
Chryste i Święty Duchu, Panie BoŜe, Baranku BoŜy, Synu Ojca, który gładzisz 
grzech świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm 
błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem 
tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, Jezu Chryste, w chwale Boga Ojca. 
Amen. 

KaŜdego dnia będę Ciebie błogosławił i wysławiał imię Twoje na wieki, i 
na wieki wieków. 

Panie, byłeś nam ucieczką z pokolenia na pokolenie. A ja mówię: Panie, 
zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, albowiem zgrzeszyłem przeciw Tobie. 
Panie, do Ciebie przybiegam, naucz mnie czynić wolę Twoją, albowiem Ty 
jesteś Bogiem moim, albowiem w Tobie jest źródło Ŝycia, w światłości Twojej 
ujrzymy światłość. Niech łaska Twoja trwa nad tymi, co znają Ciebie. 

Pozwól nam, Panie, w dniu tym od grzechu ustrzec się. Błogosławiony 
jesteś, Panie, BoŜe ojców naszych, i chwalebne, i wysławione jest imię Twoje 
na wieki. Amen. 

Niech będzie miłosierdzie Twoje, Panie, nad nami, jak mieliśmy nadzieję 
w Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie przykazań Twoich. 
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Błogosławiony jesteś, Władco, daj mi zrozumieć przykazania Twoje. 
Błogosławiony jesteś, Święty, oświeć mnie przykazaniami Twoimi. 

Panie, miłosierdzie Twoje na wieki, nie gardź dziełem rąk Twoich. 
Tobie przynaleŜy sława, Tobie przynaleŜy pieśń, Tobie chwała 

przynaleŜy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

TakŜe ektenia: Dopełnijmy poranną modlitwę naszą do Pana. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

WspomóŜ, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, BoŜe, łaską Twoją. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

O to, aby cały ten dzień był doskonały, święty, spokojny i bezgrzeszny, Pana prośmy. 
Chór: Racz dać, o Panie. 

O anioła pokoju, wiernego przewodnika, stróŜa dusz i ciał naszych, Pana prośmy. 
Chór: Racz dać, o Panie. 

O przebaczenie i odpuszczenie grzechów i przewinień naszych, Pana prośmy. 
Chór: Racz dać, o Panie. 

O to, co dobre i poŜyteczne dla dusz naszych i o pokój dla świata, Pana prośmy. 
Chór: Racz dać, o Panie. 

O dokonanie reszty naszego Ŝycia w pokoju i pokucie, Pana prośmy. 
Chór: Racz dać, o Panie. 

O chrześcijańskie zakończenie Ŝycia naszego, bezbolesne, bez zawstydzenia, spokojne, i o 
dobrą odpowiedź przed budzącym bojaźń Trybunałem Chrystusa, prośmy. 

Chór: Racz dać, o Panie. 
Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogurodzicę i 

zawsze Dziewicę Marię ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, sami siebie, wszyscy siebie 
nawzajem i całe Ŝycie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. 

Chór: Tobie, Panie. 
 Donośnie: Albowiem jesteś Bogiem miłosierdzia, łask i przyjaźni do człowieka, i Tobie 
chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
 Kapłan: Pokój wszystkim. 

Chór: I duchowi twemu. 
 Kapłan: Głowy nasze skłońmy przed Panem. 

Chór: Przed Tobą, Panie. 
Kapłan odmawia tę modlitwę: 

Panie święty, który mieszkasz na wysokościach i patrzysz na pokornych, i 
wszechwidzącym Twoim okiem patrzysz na wszystkie stworzenia, przed Tobą skłoniliśmy serca i 
ciała, i modlimy się do Ciebie: Wyciągnij niewidzialną rękę Twoją ze świętego przybytku Twego 
i pobłogosław nas wszystkich, a jeśli zgrzeszyliśmy dobrowolnie lub mimowolnie, przebacz jako 
dobry Bóg i Przyjaciel człowieka, dając nam Twe niebieskie i ziemskie dobra. 

Donośnie: Albowiem Tobie przynaleŜy miłosierdzie i zbawienie nasze, BoŜe nasz, i Tobie 
chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Oba chóry śpiewają stichery isomelosy na stichownej, ton 8: 

Dzisiaj zgromadził się przeciw Chrystusowi zły synedrion i daremnie 
zamyśla przeciwko Niemu, aby niewinnego wydać na śmierć Piłatowi. Dzisiaj 
Judasz dodaje sobie do pieniędzy pętlę, pozbawia się w dwójnasób, i Ŝycia 
doczesnego, i BoŜego. Dzisiaj Kajfasz mimo woli prorokuje, mówiąc: Ŝe lepiej, 
aby Jeden umarł za naród. On bowiem przyszedł cierpieć za grzechy nasze, aby 
uwolnić nas z wrogiej niewoli, jako dobry i Przyjaciel człowieka. 

Stichos: SpoŜywający moje chleby podniesie na mnie piętę. 
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 Dzisiaj Judasz zdejmuje maskę umiłowania ubogich i odkrywa widok 
zepsucia. Nie troszczy się o ubogich, nie sprzedaje juŜ mirry grzesznicy, ale 
niebieską mirrę, i za nią otrzymuje srebrniki. Idzie do śydów i mówi 
nieprawym: „Co mi chcecie dać, a ja wam Go wydam”. O, zdrajcy umiłowanie 
srebra! Zdradziecko czyni targ, ku woli kupujących, Bezcennego czyni 
oszacowanym. Nie jest skąpy w cenie i jak zbiegłego niewolnika sprzedaje 
swego Pana. Jest to obyczaj złodziei porzucać godnych czci, i teraz uczeń święte 
daje psom, ogarnięty miłością srebra, zapamiętały na swego Pana. Uciekajmy od 
tej pokusy, wołając: Wielce cierpliwy Panie, chwała Tobie! 

Stichos: Odeszli precz i razem obmyślają moją zgubę. 
 Nieprawy Judaszu, dusza twa napełnia się obłudą, pragnąc srebra 
osiągnąłeś nienawiść. Jeśli bowiem lubiłeś bogactwo, to po co przyszedłeś do 
nauczającego o ubóstwie? A jeśli nawet i lubiłeś, to czemu sprzedałeś 
Bezcennego, wydając Go na zabicie? ZadrŜyj słońce, wstrząśnij się ziemio, i 
drŜąc zawołaj: PobłaŜliwy Panie, chwała Tobie! 

Stichos: Słowo przestępcze włoŜyli na mnie. 

 O wierni, niechaj nikt nie nauczony tajemnej wieczerzy Pańskiej, nie 
przystąpi do uczty jak Judasz pochlebca. On bowiem przyjąwszy okruch, 
zapragnął Chleba. Wyglądał jak uczeń, ale w rzeczy samej był zabójcą. Radował 
się z śydami, a z apostołami Ŝył. Nienawidząc całował, a całując wydał Tego, 
który nas odkupił z klątwy, Boga i Zbawcę dusz naszych. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Ton 5: Tajemnie prowadząc swych uczniów, Ty, Panie, nauczałeś ich, 
mówiąc: „Baczcie, przyjaciele, aby Ŝaden lęk nie rozdzielił was ze mną. ChociaŜ 
bowiem cierpię, to za świat. Nie zgorszcie się ze Mnie. Nie po to przyszedłem, 
aby mi słuŜono, ale abym sam słuŜył i wydał duszę moją za zbawienie świata. 
JeŜeli więc jesteście moimi przyjaciółmi, naśladujcie mnie, kto chce być 
pierwszym, niech będzie ostatnim, pan niech będzie sługą. Trwajcie we mnie, 
aby przynieść obfity owoc, ja jestem bowiem latoroślą Ŝycia”. 

Lektor: Dobrze jest wyznawać Pana i śpiewać Twemu imieniu NajwyŜszy, 
głosić o poranku Twoje miłosierdzie i sprawiedliwość Twoją kaŜdej nocy. 

Święty BoŜe, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 
(trzy razy). 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, zgładź 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 
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królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam winy nasze, jako i my odpuszczamy 
winowajcom naszym, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. 
 Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Lektor: Amen. 
I troparion, ton 8: 

Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali 
oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony poŜądaniem srebra, 
niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy 
zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj 
chciwości, oto na co powaŜyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, 
Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie! 

TakŜe ektenia: 
Zmiłuj się nad nami, BoŜe, według wielkiego miłosierdzia Twego, prosimy Cię, wysłuchaj 

i zmiłuj się. 
Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Jeszcze módlmy się za metropolitę naszego N. i za biskupa naszego N., i za wszystkich w 
Chrystusie naszych braci. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Jeszcze módlmy o zachowanie w opiece BoŜej naszej Ojczyzny, za jej władze i wojsko, 

abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne Ŝycie, we wszelkiej poboŜności i czystości. 
Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Jeszcze módlmy się za błogosławionych i zawsze godnych pamięci świątobliwych 
patriarchów prawosławnych, za fundatorów tej świątyni BoŜej (lub: tego świętego monasteru) i 
za wszystkich zmarłych prawosławnych ojców i braci naszych, [którzy tutaj i w róŜnych 
miejscach spoczywają]. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Jeszcze módlmy się o miłosierdzie, Ŝycie, pokój, zdrowie, zbawienie, nawiedzenie, 

przebaczenie i odpuszczenie grzechów sług BoŜych, braci świętej tej świątyni (lub: świętego tego 
monasteru). 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Jeszcze módlmy się za ofiarodawców i dobroczyńców tego świętego i czcigodnego domu 

BoŜego, za pracujących, śpiewających, i za tu obecny lud, który oczekuje od Ciebie wielkiego i 
obfitego miłosierdzia. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Kapłan donośnie: Albowiem jesteś Bogiem miłosiernym, Przyjacielem człowieka, i Tobie 
chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Diakon: Oto mądrość! 

 Chór: Pobłogosław! 
 Kapłan: Ten, który jest, błogosławiony Chrystus, Bóg nasz, w kaŜdym czasie, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. 
 Chór: Amen. Umocnij, BoŜe, świętą prawosławną wiarę i prawosławnych chrześcijan na 
wieki wieków. 

Tu dołączamy pierwszą godzinę. 
  

� � � � � � � � � � 
 

PIERWSZA GODZINA 
 

Lektor mówi: 
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Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu. 
Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i 

Boga. 
Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i 

Boga naszego. 
PSALM 5 

 Słowa moje wysłuchaj, Panie, uznaj wołanie moje. ZwaŜ na głos 
modlitwy mojej, Królu mój i BoŜe mój, albowiem pomodlę się do Ciebie, Panie. 
O poranku usłysz głos mój, o poranku stanę przed Tobą i ujrzysz mnie. 
Albowiem Ty jesteś Bogiem, który nie pragnie nieprawości, nie zamieszka w 
Tobie złoczyńca. Ani teŜ nie ostoją się nieprawi przed oczyma Twoimi, 
znienawidziłeś wszystkich czyniących nieprawość. Wytracisz wszystkich, 
którzy mówią kłamstwa, męŜem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan. A ja 
w ogromie miłosierdzia Twego wejdę do domu Twego, pokłonię się przed 
świętym przybytkiem Twoim, w bojaźni Twojej. Panie, prowadź mnie w 
sprawiedliwości Twojej, ze względu na wrogów moich wyrównaj przed Tobą 
drogę moją. Bo w ustach ich nie ma prawdy, serce ich jest pełne marności, ich 
gardło jest grobem otwartym, zwodzą językiem swoim. Osądź ich, BoŜe, niech 
odstąpią od zamysłów swoich, dla wielu ich niegodziwości wypędź ich, goryczą 
bowiem napełnili Ciebie, Panie. I niech rozweselą się wszyscy, którzy w Tobie 
złoŜyli nadzieję, na wieki radować się będą. Zamieszkasz w nich i wychwalać 
będą Ciebie miłujący imię Twoje. Albowiem Ty, Panie, błogosławisz 
sprawiedliwemu, jak oręŜem upodobaniem ku dobremu uwieńczyłeś nas. 

PSALM 89 
 Panie, byłeś nam ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim powstały 
góry, nim stworzyłeś ziemię i świat, od wieczności na wieczność Ty jesteś. Nie 
obracaj człowieka w proch Ty, który mówisz: Nawróćcie się, synowie ludzcy. 
Albowiem tysiąc lat przed oczyma Twymi, Panie, jest jak dzień wczorajszy, 
który minął, i jak straŜ nocna. Ich lata zostaną zniweczone, poranek przemija 
jako trawa. Rano kwitnie i pleni się, wieczorem opadnie, zwiędnie i uschnie. 
Albowiem giniemy od gniewu Twego i zapalczywość Twoja przeraŜa nas. 
Postawiłeś nieprawości nasze przed Tobą, Ŝycie nasze w jasności oblicza 
Twego. Albowiem wszystkie dni nasze osłabły i znikają pod grozą gniewu 
Twego, lata nasze nikną jak pajęczyna. Liczba lat naszych jest siedemdziesiąt, a 
gdy jesteśmy silni lat osiemdziesiąt, a nad to więcej, to trud i boleść, albowiem 
słabości przyjdą na nas i zostaniemy ukarani. KtóŜ zna moc gniewu Twego i 
umknie w bojaźni przed zapalczywością Twoją? OkaŜ nam prawicę Twoją, 
abyśmy przywiedli serce do mądrości. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo 
jeszcze? Ulituj się nad sługami Twymi. Nasyć nas o poranku łaskawością 
Twoją, Panie, i rozradujemy się, i rozweselimy. Przez wszystkie dni nasze 
weselić się będziemy, rozradujemy się za dni, w których nas upokorzyłeś, za 
lata, w które widzieliśmy zło. Wejrzyj na sługi Twoje i na dzieła Twoje, i kieruj 
synami ich. Niech będzie światłość Pana Boga naszego nad nami, i dzieło rąk 
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naszych udoskonal w nas, i dzieło rąk naszych umocnij.  
PSALM 100 

 Będę opiewał miłosierdzie i sąd Twój, Panie, śpiewam i zrozumiem drogę 
nieskalaną. KiedyŜ przyjdziesz do mnie? Postępować będę w niewinności serca 
mego pośrodku domu mego. Nie postawię przed oczyma moimi rzeczy 
nikczemnej, czyniących występki znienawidziłem. Serce przewrotne nie 
przylgnie do mnie, niczego, co jest złe, nie będę znać. Kto w tajemnicy oczernia 
bliźniego, tego wypędzę, z człowiekiem hardych oczu i nadętego serca, z takim 
nie jadam. Oczy moje są zwrócone ku wiernym w kraju, aby przebywali ze mną. 
Kto postępuje drogą nieskalaną, ten będzie mi słuŜyć. Nie zamieszka w moim 
domu człowiek pełen pychy, kto mówi kłamstwa, nie ostoi się przed oczyma 
moimi. KaŜdego ranka tępić będę grzeszników w kraju, aby wykorzenić z 
miasta Pańskiego wszystkich czyniących nieprawość.  

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, BoŜe (trzy razy). 

Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali 

oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony poŜądaniem srebra, 
niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy 
zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj 
chciwości, oto na co powaŜyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, 
Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie! 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
JakŜe nazwiemy, Ciebie, Łaski Pełna? Niebem, bowiem zajaśniało z 

Ciebie Słońce Sprawiedliwości. Rajem, bowiem z Ciebie wyrósł niezniszczalny 
kwiat. Dziewicą, bowiem pozostałaś nienaruszona. Czystą Matką, bowiem 
trzymałaś w Twych świętych ramionach Syna, Boga wszystkich. Módl się do 
Niego, aby zbawił dusze nasze. 

Troparion proroctwa, ton 3: 

Policzkowany za ludzki rodzaj nie zagniewałeś się, uwolnij ze zniszczenia 
Ŝycie nasze, Panie, i zbaw nas. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Policzkowany za ludzki rodzaj nie zagniewałeś się, uwolnij ze zniszczenia 
Ŝycie nasze, Panie, i zbaw nas. 

Kapłan: Bądźmy uwaŜni! 
Lektor: Prokimenon, ton 1: Niech poznają ludy, Ŝe imię Twoje Pan. Stichos: BoŜe, kto 

upodobni się do Ciebie? 
Kapłan: Oto mądrość! 

Lektor: Czytanie Proroctwa Jeremiasza. 
Kapłan: Bądźmy uwaŜni! 

Lektor: 

Panie, powiedz mi i zrozumiem! Wtedy przejrzałem ich występki. Ja zaś 
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jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, Ŝe powzięli 
przeciw mnie zgubne plany, mówiąc: «Przyjdźcie, włóŜmy drzewo w chleb 
jego, zgładźmy go z ziemi Ŝyjących, a jego imienia niech nikt nie wspomina!» 
Panie Sabaot, który jesteś sprawiedliwym sędzią, badasz nerki i serce, niech 
zobaczę Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę. 
Dlatego to mówi Pan przeciw męŜom z Anatot, którzy nastają na Ŝycie moje, 
mówiąc: «Nie będziesz prorokował w imię Pana, byś nie zginął z rąk naszych. 
Dlatego to mówi Pan Mocy: Oto ich ukarzę. Młodzieńcy ich poniosą śmierć od 
miecza, synowie ich i córki umrą z głodu. Nikt z nich nie pozostanie, bo 
sprowadzę klęskę na mieszkających w Anatot w roku ich nawiedzenia». 
Sprawiedliwy jesteś, Panie, jeśli zacznę prowadzić spór z Tobą, chciałbym 
jednak mówić z Tobą o losie: Dlaczego Ŝycie przewrotnych upływa pomyślnie? 
Dlaczego bogacą się wszyscy czyniący nieprawość? Ty ich zasadziłeś, 
zapuszczają więc korzenie, rozwijają się, przynoszą owoce. Blisko jesteś ich ust, 
daleko jednak od ich sumienia. Ty zaś, Panie, znasz mnie, patrzysz na mnie, 
badasz serce moje przed Tobą. Zbierz ich jak owce na zabicie, przygotuj ich w 
dniu ich zabicia! DokądŜe płakać ma ziemia, a trawa na kaŜdym polu wysychać 
z powodu zła Ŝyjących na niej? Wyginęły zwierzęta i ptaki, myślą bowiem: Bóg 
nie widzi dróg naszych. Męczysz się, biegnąc. Idźcie więc i zgromadźcie 
wszystkie zwierzęta polne i niech przyjdą zniszczyć ich. Liczni pasterze 
zniszczyli winnicę moją, skalali cząstkę moją, wydali ją na pustynię 
nieprzebytą. Wydali na zniszczenie. Tak mówi bowiem Pan o wszystkich 
fałszywych sąsiadach, dotykających dziedzictwa mego, które rozdzieliłem 
ludowi memu, Izraelowi. Oto ja wyrzucę ich z ziemi ich i dom Izraela wyrzucę z 
ich siedzib. I będzie, gdy ich wyrzucę, Ŝe nawrócą się i zmiłuję się nad nimi, i 
umieszczę ich, kaŜdego w ich dziedzictwie i kaŜdego w ziemi ich. 

Kapłan: Bądźmy uwaŜni! 
Lektor: Prokimenon, ton 8: ZłóŜcie śluby i wypełnijcie je przed Panem Bogiem naszym. 

Stichos: Znany w Judei jest Bóg, w Izraelu wielkie jest imię Jego. 
TakŜe oba chóry śpiewają: 

 Kieruj mymi krokami według słów Twoich, aby nie owładnęło mną 
jakiekolwiek zło. 

Kieruj mymi krokami według słów Twoich, aby nie owładnęło mną 
jakiekolwiek zło. 

Wyzwól mnie od ludzkich oszczerstw, abym zachowywał przykazania 
Twoje. 

Wyzwól mnie od ludzkich oszczerstw, abym zachowywał przykazania 
Twoje. 

Oblicze Twoje rozjaśnij nad sługą Twoim i naucz mnie Twych przykazań. 
Oblicze Twoje rozjaśnij nad sługą Twoim i naucz mnie Twych przykazań. 
Niech moje usta napełnią się chwałą Twoją, Panie, niech wyśpiewam 

chwałę Twoją, cały dzień wspaniałość Twoją. 
Niech moje usta napełnią się chwałą Twoją, Panie, niech wyśpiewam 

chwałę Twoją, cały dzień wspaniałość Twoją. 
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Święty BoŜe, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 
(trzy razy). 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, zgładź 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 winy nasze, jako i my odpuszczamy 
winowajcom naszym, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. 
 Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Lektor: Amen. 
Kontakion, ton 2: 

 Zdrajca, przyjąwszy w ręce chleb, w tajemnicy wyciągnął je, aby 
otrzymać cenę Tego, który swoimi rękoma stworzył człowieka. Nie nawrócił się 
Judasz, sługa i zdrajca. 

Panie, zmiłuj się (czterdzieści razy). 
Chryste BoŜe, który w kaŜdym czasie i w kaŜdej godzinie, na niebie i na 

ziemi jesteś sławiony i wywyŜszany, wielce cierpliwy, wielce miłosierny i 
łaskawy, który kochasz sprawiedliwych i miłujesz grzeszników, który wszystko 
wzywasz do zbawienia ze względu na obiecane przyszłe dobra, sam, Panie, 
przyjmij nasze modlitwy w tej godzinie zanoszone do Ciebie i skieruj nasze 
Ŝycie na drogę Twych przykazań, uświęć nasze dusze, oczyść ciała, kieruj 
myślami i oczyść zamysły. Wybaw nas ze wszelkiego utrapienia, zła i chorób, 
otocz nas świętymi Twymi aniołami, abyśmy pod ich straŜą i opieką osiągnęli 
jedność wiary i poznanie niedostępnej Twojej chwały, albowiem błogosławiony 
jesteś na wieki wieków. Amen. 

Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 

wieków. Amen. 
Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od 

Serafinów, któraś bez zmiany Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwą 
Bogurodzicę, wysławiamy. 

W imię Pańskie pobłogosław, ojcze! 
 Kapłan: BoŜe, ulituj się nad nami i pobłogosław nas, rozjaśnij oblicze swoje nad nami i 
zmiłuj się nad nami. 

Lektor: Amen. 
Kapłan odmawia modlitwę: 

Chryste, światłości prawdziwa, który oświecasz i uświęcasz kaŜdego człowieka 
przychodzącego na ten świat, niechaj zajaśnieje nam światłość Twego oblicza, niech ujrzymy w 
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niej niedostępną światłość, skieruj nasze stopy ku pełnieniu Twych przykazań, dla modlitw 
Przeczystej Twojej Matki i wszystkich świętych Twoich. Amen. 

Chór: Tobie, Walecznej Hetmance, tę zwycięską wdzięczności pieśń z 
niewoli wyswobodzeni słudzy Twoi składamy, Bogurodzico. Albowiem Ty 
masz niezwycięŜoną moc, ze wszystkich nieszczęść wybaw nas, byśmy wołali 
do Ciebie: Raduj się, Oblubienico niezaślubiona! 

Kapłan: Chwała Tobie, Chryste BoŜe, Nadziejo nasza, chwała Tobie! 

Chór: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. Panie, zmiłuj się (trzy razy). Pobłogosław! 
 Kapłan: Pan idący na dobrowolną śmierć dla naszego zbawienia,

 
Chrystus, prawdziwy 

Bóg nasz, dla modlitw Przeczystej swojej Matki, świętych chwalebnych apostołów i wszystkich 
świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i Przyjacielem człowieka. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 

� � � � � � � � � � 
 

PORZĄDEK GODZIN W WIELKI CZWARTEK 
 

TRZECIA GODZINA 
 

 Kapłan: Błogosławiony Bóg nasz, w kaŜdym czasie, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 

Lektor: Amen. 
Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

 Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i 
wszystko napełniasz, Skarbnico dóbr i Dawco Ŝycia, przyjdź i zamieszkaj w nas, 
i oczyść nas z wszelkiej zmazy, i zbaw, o Dobry, dusze nasze. 
 Święty BoŜe, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 
(trzy razy). 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, zgładź 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 winy nasze, jako i my odpuszczamy 
winowajcom naszym, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. 
 Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Lektor: Amen. 
Panie, zmiłuj się (dwanaście razy). 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
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Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu. 
Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i 

Boga. 
Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i 

Boga naszego. 
PSALM 16 

 Usłysz, Panie, słuszność moją, zwaŜ na błaganie moje, wysłuchaj 
modlitwę moją z warg nieobłudnych. Sprzed oblicza Twego niech sąd o mnie 
wyjdzie, oczy Twoje niech oglądają to, co prawe. Badałeś serce moje, 
nawiedziłeś nocą, doświadczyłeś mnie i nie znalazła się we mnie nieprawość. 
Albowiem usta moje nie głoszą dzieł ludzkich, ze względu na słowa ust Twoich 
wystrzegałem się dróg okrucieństwa. Umocnij kroki moje na ścieŜkach Twoich, 
aby nie zachwiały się stopy moje. Wezwałem, bo słuchasz mnie, BoŜe, nakłoń 
ucho Twoje ku mnie i usłysz słowa moje. OkaŜ miłosierdzie Twoje, 
wybawiający mających nadzieję w Tobie od przeciwników prawicy Twojej. 
StrzeŜ mnie, Panie, jak źrenicy oka, w cieniu skrzydeł Twoich ukryj mnie przed 
obliczem bezboŜnych, którzy napadają na mnie, wrogowie otaczają duszę moją. 
Obrośli swym tłuszczem, usta ich mówią butne słowa. Ci, którzy mnie 
wypędzili, otoczyli mnie, zwrócili oczy swoje, aby powalić mnie na ziemię. 
Otoczyli mnie jak lew gotowy na łów i jak lwiątko czające się w kryjówce. 
Powstań, Panie, uprzedź ich i powal ich, wybaw duszę moją od bezboŜnych, 
oręŜ Twój od wrogów ręki Twojej. Panie, oddziel mnie od ludzi małych na 
ziemi, mających los w tym Ŝyciu, których brzuch napełniasz ze skarbnic 
Twoich. Nasycisz synów i zostaną resztki dla niemowląt Twoich. Ja zaś ukaŜe 
się w sprawiedliwości Twojej przed obliczem Twoim, nasycę się, gdy objawisz 
mi chwałę Twoją. 

PSALM 24 
 Ku Tobie, Panie, wznoszę duszę moją, BoŜe mój, w Tobie mam nadzieję, 
niech nie zawstydzę się na wieki, niech teŜ nie śmieją się ze mnie wrogowie 
moi, albowiem wszyscy ufający Tobie nie doznają wstydu. Niech doznają 
wstydu ci, którzy czynią nieprawość. UkaŜ mi, Panie, drogi Twoje i naucz mnie 
ścieŜek Twoich. Skieruj mnie ku prawdzie Twojej i naucz mnie, albowiem Ty 
jesteś Bogiem, Zbawcą moim, i w Tobie mam nadzieję dzień cały. Wspomnij na 
zmiłowania Twoje, Panie, i na miłosierdzie Twoje, albowiem trwa od wieku. 
Grzechu młodości mej i niewiedzy mojej nie pamiętaj, z miłosierdzia Twego 
wspomnij mnie Ty, ze względu na łaskawość Twoją, Panie. Dobry i prawy jest 
Pan, przeto połoŜył Zakon grzeszącym w drodze. Skieruje pokornych na sąd, 
nauczy pokornych dróg swoich. Wszystkie drogi Pańskie miłosierdzie i prawda, 
dla poszukujących Jego Przymierza i świadectw Jego. Przez wzgląd na imię 
Twoje, Panie, oczyść grzech mój, jest bowiem wielki. Który to człowiek, co boi 
się Pana? Zakon połoŜy mu na drodze, którą wybrał. Dusza jego zamieszka w 
szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. Władza Pana nad lękającymi 
się Go i objawi im Przymierze swoje. Oczy me zawsze zwrócone są ku Panu, 
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albowiem On wyrwie z sieci nogi moje. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, 
albowiem jestem samotny i ubogi. Udręki serca mego pomnoŜyły się, 
wyprowadź mnie z mych niedoli. Zobacz pokorę moją i trud mój, i odpuść 
wszystkie grzechy moje. Zobacz wrogów moich, jak się rozmnoŜyli, i 
znienawidzili mnie nienawiścią nieprawych. Zachowaj duszę moją i wybaw 
mnie, abym nie zawstydził się, albowiem w Tobie mam nadzieję. Niewinni i 
prawi przylgną do mnie, bowiem w Tobie mam nadzieję, Panie. Wybaw, BoŜe, 
Izraela, ze wszystkich utrapień jego. 

PSALM 50 
 Zmiłuj się nade mną, BoŜe, w wielkim miłosierdziu Twoim, w ogromie 
litości Twojej oczyść nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z nieprawości 
mojej i z grzechu mego oczyść mnie. Albowiem znam nieprawość moją i grzech 
mój zawsze jest przede mną. Tylko przeciw Tobie jednemu zgrzeszyłem i zło 
uczyniłem przed Tobą, niech usprawiedliwię się w słowach Twoich, i zwycięŜę, 
gdy będziesz mnie sądził. Oto bowiem poczęty jestem w nieprawościach i w 
grzechu zrodziła mnie matka moja. Oto Ty kochasz prawdę, nieznaną i ukrytą 
mądrość Twoją objawiłeś mi. Pokrop mnie hyzopem i będę oczyszczony, obmyj 
mnie i nad śnieg wybieleję. Daj mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się 
kości upokorzone. Odwróć oblicze Twoje od grzechów moich i wszystkie 
nieprawości moje oczyść. Serce czyste stwórz we mnie, BoŜe, i ducha prawego 
odnów w mym wnętrzu. Nie odrzucaj mnie od oblicza Twego i Ducha Twego 
Świętego nie odbieraj mi. Przywróć mi radość ze zbawienia Twego i duchem 
władczym umocnij mnie. Nauczę nieprawych dróg Twoich i niegodziwi 
nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od krwi, BoŜe, BoŜe zbawienia mego, 
rozraduje się język mój w sprawiedliwości Twojej. Panie, wargi moje otwórz i 
usta moje będą głosić chwałę Twoją. Albowiem jeśli zapragnąłbyś ofiary, 
dałbym ją Tobie, ale Ty nie chcesz całopalenia. Ofiarą Bogu jest duch 
skruszony, serca skruszonego i pokornego Bóg nie odrzuci. Obdarz, Panie, 
łaskawością Twoją Syjon i niech zostaną odbudowane mury jerozolimskie. 
Wtedy zechcesz przyjąć ofiarę sprawiedliwości, dary i całopalenia, wtedy złoŜą 
na ołtarzu Twoim cielce. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, BoŜe (trzy razy). 

Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali 

oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony poŜądaniem srebra, 
niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy 
zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj 
chciwości, oto na co powaŜyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, 
Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie! 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
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Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali 
oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony poŜądaniem srebra, 
niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy 
zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj 
chciwości, oto na co powaŜyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, 
Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie! 

Bogurodzico, Ty jesteś prawdziwą latoroślą, która zrodziła nam owoc 
Ŝywota, do Ciebie modlimy się, módl się, Władczyni, z Apostołami i 
wszystkimi świętymi, aby zmiłowano się nad duszami naszymi. 
 Pan Bóg błogosławiony, błogosławiony Pan z dnia na dzień, pospieszy ku 
nam Bóg zbawienia naszego, Bóg nasz, Bóg zbawiający. 

Święty BoŜe, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 
(trzy razy). 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, zgładź 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 winy nasze, jako i my odpuszczamy 
winowajcom naszym, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. 
 Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Lektor: Amen. 
Kontakion, ton 2: 

 Zdrajca, przyjąwszy w ręce chleb, w tajemnicy wyciągnął je, aby 
otrzymać cenę Tego, który swoimi rękoma stworzył człowieka. Nie nawrócił się 
Judasz, sługa i zdrajca. 

Panie, zmiłuj się (czterdzieści razy). 
Chryste BoŜe, który w kaŜdym czasie i w kaŜdej godzinie, na niebie i na 

ziemi jesteś sławiony i wywyŜszany, wielce cierpliwy, wielce miłosierny i 
łaskawy, który kochasz sprawiedliwych i miłujesz grzeszników, który wszystko 
wzywasz do zbawienia ze względu na obiecane przyszłe dobra, sam, Panie, 
przyjmij nasze modlitwy w tej godzinie zanoszone do Ciebie i skieruj nasze 
Ŝycie na drogę Twych przykazań, uświęć nasze dusze, oczyść ciała, kieruj 
myślami i oczyść zamysły. Wybaw nas ze wszelkiego utrapienia, zła i chorób, 
otocz nas świętymi Twymi aniołami, abyśmy pod ich straŜą i opieką osiągnęli 
jedność wiary i poznanie niedostępnej Twojej chwały, albowiem błogosławiony 
jesteś na wieki wieków. Amen. 

Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
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Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od 
Serafinów, któraś bez zmiany Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwą 
Bogurodzicę, wysławiamy. 

W imię Pańskie pobłogosław, ojcze! 
 Kapłan: BoŜe, ulituj się nad nami i pobłogosław nas, rozjaśnij oblicze swoje nad nami i 
zmiłuj się nad nami. 

Lektor: Amen. 
Następnie lektor odmawia modlitwę św. Makarego 

 Władco BoŜe, Ojcze wszechwładny, Panie Synu Jednorodzony, Jezu 
Chryste i Święty Duchu, jedno Bóstwo, jedna Mocy, zmiłuj się nade mną 
grzesznym i według Twoich wyroków zbaw mnie, niegodnego Twego sługę, 
albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen. 
 

� � � � � � � � � � 
 

SZÓSTA GODZINA 
 

 Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu. 
Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i 

Boga. 
Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i 

Boga naszego. 
PSALM 53 

 BoŜe, w imię Twoje zbaw mnie i w mocy Twojej sądź mnie. BoŜe, usłysz 
modlitwę moją, zwaŜ na słowa ust moich. Albowiem obcy powstali przeciwko 
mnie i silni czyhają na duszę moją, i nie mają Boga przed sobą. Oto bowiem 
Bóg pomaga mi i Pan jest wspomoŜycielem duszy mojej. Obróć zło na wrogów 
moich, prawdą Twoją wyniszcz ich. Chętnie będę składał Tobie ofiary, będę 
wysławiał imię Twoje, Panie, bo jest dobre, albowiem od wszelkiego bólu 
wybawiłeś mnie i na wrogów moich spojrzy oko moje. 

PSALM 54 
 Wysłuchaj, BoŜe, modlitwę moją, i nie gardź błaganiem moim. ZwaŜ na 
mnie i wysłuchaj mnie! Smutny jestem w goryczy mojej i strwoŜony przez głos 
wroga i prześladowanie przez grzeszników, albowiem sprowadzili na mnie 
nieprawość i w gniewie walczą ze mną. Serce moje drŜy we mnie i spadł na 
mnie lęk śmiertelny. Przyszły na mnie strach i drŜenie, ciemności mnie 
ogarnęły. Rzekłem: Kto mi da skrzydła jak gołębicy, abym odleciał i spoczął? 
Oto uciekłem daleko i zamieszkałem na pustyni. Wyczekiwałem Boga 
wybawiającego mnie od małoduszności i burzy. Panie, pogrąŜ ich, podziel ich 
języki, bowiem widzę w mieście nieprawość i narzekanie. Mury jego dniem i 
nocą otacza nieprawość, pośród niego nieprawość i trud, i niesprawiedliwość, z 
ulic jego nie znika lichwa i podstęp. Gdyby lŜył mnie nieprzyjaciel, z pewnością 
bym to zniósł, gdyby wróg wynosił się nade mną, ukryłbym się przed nim. Ale 
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to ty, człowiek mi bliski, przewodnik mój i znajomy mój. Razem 
rozkoszowaliśmy się posiłkami, zgodnie chodziliśmy do domu BoŜego. Niech 
śmierć spadnie na nich i niech Ŝywcem zstąpią do otchłani, bo nieprawości są w 
ich mieszkaniach, pośród nich. Ja wołałem do Boga i Pan wysłuchał mnie. 
Wieczorem, rano i w południe będę opowiadał i będę rozgłaszał, a On wysłucha 
głosu mego. Wybawi w pokoju duszę moją od tych, co na mnie nastają, bo 
liczni byli ze mną. Wysłucha Bóg i upokorzy ich Ten, który jest przed wiekami, 
bo u nich nie ma odmiany i nie ulękli się Boga. Wyciągnął rękę swą ku 
odpłacie, bo splugawili Przymierze Jego. Gniew oblicza Jego rozdzielił ich, lecz 
przybliŜyły się serca ich, słowa ich były łagodniejsze od oliwy, lecz są one 
strzałami. ZłóŜ troskę twą na Pana, a On cię nakarmi, nigdy nie pozwoli 
zachwiać się sprawiedliwemu. Ty, BoŜe, sprowadzisz ich do studni zniszczenia, 
męŜowie krwi i podstępu nie doŜyją połowy dni swoich. Ja zaś, Panie, zaufałem 
Tobie! 

PSALM 90 
 Kto mieszka pod opieką NajwyŜszego, w cieniu Boga niebieskiego 
przebywać będzie. Rzecze Panu: WspomoŜycielem moim jesteś i ucieczką 
moją, Bogiem moim, i mam w Nim nadzieję. Albowiem On wybawi cię z sieci 
myśliwego i od zgubnego słowa. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami 
Jego będziesz bezpieczny, jak puklerz osłoni cię prawda Jego. Nie ulękniesz się 
strachu nocnego, strzały lecącej za dnia, ani rzeczy przechodzącej w mroku, 
napaści i biesa południa. Padnie u boku twego tysiąc i dziesięć tysięcy po 
prawicy twojej, ale do ciebie nie przybliŜy się. Zobaczysz oczyma twoimi i 
ujrzysz pomstę nad grzesznikami. Albowiem Ty, Panie, jesteś nadzieją moją, 
jako obrońcę wziąłem sobie NajwyŜszego. Zło nie przystąpi do ciebie i boleść 
nie przybliŜy się do ciała twego. Albowiem Aniołom swoim przykazał o tobie, 
aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na ręce wezmą ciebie, abyś 
nigdy nie potknął nogi swojej o kamień. Na Ŝmiję i bazyliszka nastąpisz, 
będziesz deptał lwa i węŜa. Albowiem we mnie ma nadzieję, więc wybawię go i 
osłonię go, albowiem poznał imię moje. Będzie wzywał do mnie i usłyszę go, z 
nim jestem w utrapieniu, wyzwolę go i wysławię go. Nasycę go długimi dniami 
i objawię mu zbawienie moje. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, BoŜe (trzy razy). 

Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali 

oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony poŜądaniem srebra, 
niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy 
zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj 
chciwości, oto na co powaŜyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, 
Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie! 
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I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali 

oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony poŜądaniem srebra, 
niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy 
zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj 
chciwości, oto na co powaŜyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, 
Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie! 

Skoro nie mamy odwagi z powodu wielości grzechów naszych, Ty módl 
się do zrodzonego z Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wiele bowiem moŜe 
matczyna prośba u łaskawości Władcy. Nie odrzucaj modlitw grzeszników, 
Najczystsza, albowiem miłosiernym jest i mogącym zbawić Ten, który zechciał 
za nas cierpieć. 

Niech szybko uprzedzą nas łaski Twoje, Panie, albowiem wyniszczeni 
jesteśmy bardzo. PomóŜ nam, BoŜe, Zbawco nasz, ze względu na chwałę 
imienia Twego. Panie, wybaw nas i oczyść grzechy nasze dla imienia Twego. 

Święty BoŜe, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 
(trzy razy). 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, zgładź 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 winy nasze, jako i my odpuszczamy 
winowajcom naszym, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. 
 Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Lektor: Amen. 
Kontakion, ton 2: 

 Zdrajca, przyjąwszy w ręce chleb, w tajemnicy wyciągnął je, aby 
otrzymać cenę Tego, który swoimi rękoma stworzył człowieka. Nie nawrócił się 
Judasz, sługa i zdrajca. 

Panie, zmiłuj się (czterdzieści razy). 
Chryste BoŜe, który w kaŜdym czasie i w kaŜdej godzinie, na niebie i na 

ziemi jesteś sławiony i wywyŜszany, wielce cierpliwy, wielce miłosierny i 
łaskawy, który kochasz sprawiedliwych i miłujesz grzeszników, który wszystko 
wzywasz do zbawienia ze względu na obiecane przyszłe dobra, sam, Panie, 
przyjmij nasze modlitwy w tej godzinie zanoszone do Ciebie i skieruj nasze 
Ŝycie na drogę Twych przykazań, uświęć nasze dusze, oczyść ciała, kieruj 
myślami i oczyść zamysły. Wybaw nas ze wszelkiego utrapienia, zła i chorób, 
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otocz nas świętymi Twymi aniołami, abyśmy pod ich straŜą i opieką osiągnęli 
jedność wiary i poznanie niedostępnej Twojej chwały, albowiem błogosławiony 
jesteś na wieki wieków. Amen. 

Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 

wieków. Amen. 
Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od 

Serafinów, któraś bez zmiany Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwą 
Bogurodzicę, wysławiamy. 

W imię Pańskie pobłogosław, ojcze! 
 Kapłan: BoŜe, ulituj się nad nami i pobłogosław nas, rozjaśnij oblicze swoje nad nami i 
zmiłuj się nad nami. 

Lektor: Amen. 
Lektor odmawia tę Modlitwę św. Bazylego Wielkiego: 

 BoŜe i Panie mocy, i wszystkich stworzeń Stwórco, który ze swego 
bezprzykładnego miłosierdzia posłałeś na zbawienie naszego rodzaju 
Jednorodzonego Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, i poprzez 
czcigodny Jego krzyŜ zniszczyłeś rękopis z zapisem naszych grzechów, i 
zwycięŜyłeś tym władze i panowania ciemności, sam Władco, Przyjacielu 
człowieka, przyjmij i od nas grzesznych te dziękczynne i błagalne modlitwy, i 
wybaw nas od wszelkich zgubnych i mrocznych grzechów oraz szukających 
naszej zguby widzialnych i niewidzialnych wrogów. Daj naszym ciałom bojaźń 
przed Tobą i nie skieruj naszych serc ku słowom lub myślom złym, ale zwiąŜ 
nasze dusze Twoją miłością. Daj, abyśmy na Ciebie zawsze patrzyli i przez 
Ciebie kierowani światłością, widząc Twoją niewidzialną i niedostępną 
światłość, nieustannie zanosili Tobie wyznanie i dziękczynienie, 
Przedwiecznemu Ojcu, z Jednorodzonym Twoim Synem, i z Najświętszym, i 
Dobrym, i śyciodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 
 

� � � � � � � � � � 
 

DZIEWIĄTA GODZINA 
 

 Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu. 
Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i 

Boga. 
Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i 

Boga naszego. 
PSALM 83 

Jak umiłowane są przybytki Twoje, Panie Mocy! Dusza moja pragnie i 
tęskni do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało moje rozradowały się w 
Bogu śywym. Albowiem ptak dom sobie znajduje i gołębica gniazdo, gdzie 
złoŜy pisklęta swoje, ołtarze Twoje, Panie Mocy, Królu mój i BoŜe mój! 
Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, na wieki wieków będą 
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wysławiać Ciebie. Błogosławiony mąŜ, który w Tobie ma wspomoŜenie, 
wstępowanie połoŜy w sercu swoim, w padole płaczu, w miejscu, które 
wyznaczy, bowiem błogosławieństwo daje Dawca Zakonu. Z mocy w moc 
wzrastać będą, objawi się Bóg nad bogami na Syjonie. Panie BoŜe Mocy, 
wysłuchaj modlitwę moją, usłysz, BoŜe Jakuba. Obrońco nasz, spójrz, BoŜe, i 
wejrzyj na oblicze Pomazańca Twego. Zaiste jeden dzień w przedsionkach 
Twoich lepszy jest niŜ innych tysiące, wolę raczej stać w progu domu Boga 
mego, niŜ mieszkać w namiotach grzeszników. Albowiem Pan kocha 
miłosierdzie i prawdę, Pan daje łaskę i chwałę, Pan nie odmawia dobrodziejstw 
postępującym nienagannie. Panie BoŜe Mocy, błogosławiony człowiek, który w 
ma nadzieję w Tobie. 

PSALM 84 
Łaskawym się okazałeś, Panie, dla ziemi Twojej, odmieniłeś niewolę 

Jakuba. Odpuściłeś nieprawości ludowi Twemu, zakryłeś wszystkie grzechy ich. 
Powściągnąłeś cały gniew Twój, zaniechałeś zapalczywości gniewu Twego. 
Odnów nas, BoŜe, nasz Zbawco, i zaniechaj oburzenia Twego na nas. CzyŜ 
będziesz na nas gniewał się na wieki? Czy gniew Twój rozciągniesz na 
wszystkie pokolenia? BoŜe, Ty przywrócisz nam Ŝycie i lud Twój rozweseli się 
w Tobie. OkaŜ nam, Panie, miłosierdzie Twoje i daj nam zbawienie swoje. 
Usłyszę to, co mówi we mnie Pan Bóg: Oto ogłasza pokój ludowi swemu i 
świętym swoim, i zwracającym serca do Niego. Zaiste, bliskie jest zbawienie 
Jego dla tych, którzy się Go boją, tak iŜ chwała zamieszka w naszej ziemi. 
Łaskawość i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Albowiem Pan 
obdarzy szczęściem i ziemia nasza wyda plon swój. Sprawiedliwość pójdzie 
przed Nim i skieruje na drogę stopy swoje. 

PSALM 85 
Nakłoń, Panie, ucho swe i wysłuchaj mnie, bo jestem nędzny i ubogi. 

Zachowaj duszę moją, bo jestem poboŜny, zbaw sługę Twego, BoŜe mój, który 
ma nadzieję w Tobie. Zmiłuj się nade mną, Panie, albowiem do Ciebie wołam 
dzień cały. Rozwesel duszę sługi Twego, albowiem ku Tobie wznoszę duszę 
moją. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łagodny, pełen łaskawości dla 
wszystkich, którzy wzywają Ciebie. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zwaŜ na 
głos błagania mego. W dniu utrapienia mego wołam do Ciebie, bo Ty mnie 
wysłuchasz. Nie ma wśród bogów podobnego Tobie, Panie, ani czegoś takiego 
jak dzieło Twoje. Wszystkie ludy, które stworzyłeś, przyjdą i pokłon oddadzą 
Tobie, Panie, i wysławią imię Twoje, Albowiem Ty jesteś wielki i czynisz cuda, 
tylko Ty jesteś Bogiem. Skieruj mnie, Panie, na drogę Twoją i pójdę w prawdzie 
Twojej, niech się rozraduje serce moje w bojaźni imienia Twego. Będę Ciebie 
wysławiał, Panie, BoŜe mój, całym sercem moim i wysławię imię Twoje na 
wieki, bo wielkie było dla mnie miłosierdzie Twoje i wybawiłeś duszę moją z 
głębin otchłani. BoŜe, przestępcy Prawa powstali przeciwko mnie i zgraja 
gwałtowników czyha na duszę moją, a nie mają Ciebie przed sobą. Ale Ty, 
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Panie BoŜe mój, jesteś szczodry i miłosierny, wielce cierpliwy i wielce łaskawy, 
i wierny. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, daj władzę dziecku Twemu i 
wybaw syna słuŜebnicy swojej. Uczyń dla mnie znak dobroci, aby ci, którzy 
mnie nienawidzą, ujrzeli i zawstydzili się, Ŝeś Ty, Panie, pomógł mi i pocieszył 
mnie. 

Uczyń dla mnie znak dobroci, aby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli i 
zawstydzili się, Ŝeś Ty, Panie, pomógł mi i pocieszył mnie. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, BoŜe (trzy razy). 

Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali 

oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony poŜądaniem srebra, 
niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy 
zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj 
chciwości, oto na co powaŜyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, 
Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie! 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali 

oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony poŜądaniem srebra, 
niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy 
zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj 
chciwości, oto na co powaŜyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O, 
Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie! 

Ty, któryś dla nas urodził się z Dziewicy i przecierpiałeś ukrzyŜowanie, 
Dobry, śmiercią zrzuciłeś śmierć i zmartwychwstanie okazałeś jako Bóg, nie 
pogardzaj tymi, których stworzyłeś Twoją ręką, okaŜ Twoją przyjaźń do 
człowieka, Miłosierny, przyjmij Bogurodzicę, która Ciebie zrodziła, modlącą się 
za nami, i zbaw, Zbawco, zrozpaczonych ludzi. 

Nie opuszczaj nas na zawsze ze względu na Twoje imię i nie zrywaj 
Twego przymierza. Nie zabieraj od nas swego miłosierdzia, ze względu na 
Abrahama umiłowanego przez Ciebie i na Izaaka Twego sługę, i Izraela, 
świętego Twego. 

Święty BoŜe, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 
(trzy razy). 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, zgładź 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 
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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 winy nasze, jako i my odpuszczamy 
winowajcom naszym, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. 
 Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Lektor: Amen. 
Kontakion, ton 2: 

 Zdrajca, przyjąwszy w ręce chleb, w tajemnicy wyciągnął je, aby 
otrzymać cenę Tego, który swoimi rękoma stworzył człowieka. Nie nawrócił się 
Judasz, sługa i zdrajca. 

Panie, zmiłuj się (czterdzieści razy). 
Chryste BoŜe, który w kaŜdym czasie i w kaŜdej godzinie, na niebie i na 

ziemi jesteś sławiony i wywyŜszany, wielce cierpliwy, wielce miłosierny i 
łaskawy, który kochasz sprawiedliwych i miłujesz grzeszników, który wszystko 
wzywasz do zbawienia ze względu na obiecane przyszłe dobra, sam, Panie, 
przyjmij nasze modlitwy w tej godzinie zanoszone do Ciebie i skieruj nasze 
Ŝycie na drogę Twych przykazań, uświęć nasze dusze, oczyść ciała, kieruj 
myślami i oczyść zamysły. Wybaw nas ze wszelkiego utrapienia, zła i chorób, 
otocz nas świętymi Twymi aniołami, abyśmy pod ich straŜą i opieką osiągnęli 
jedność wiary i poznanie niedostępnej Twojej chwały, albowiem błogosławiony 
jesteś na wieki wieków. Amen. 

Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 

wieków. Amen. 
Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od 

Serafinów, któraś bez zmiany Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwą 
Bogurodzicę, wysławiamy. 

W imię Pańskie pobłogosław, ojcze! 
 Kapłan: BoŜe, ulituj się nad nami i pobłogosław nas, rozjaśnij oblicze swoje nad nami i 
zmiłuj się nad nami. 

Lektor: Amen. 
Lektor odmawia tę Modlitwę św. Bazylego Wielkiego: 

Władco, Panie Jezu Chryste, BoŜe nasz, wielce cierpliwy dla naszych 
grzechów, który przywiodłeś nas aŜ do tej godziny, w której wisząc na 
Ŝyciodajnym drzewie otworzyłeś dobremu łotrowi bramy raju i śmiercią 
zniszczyłeś śmierć, oczyść nas, grzeszne i niegodne Twoje sługi, bowiem 
zgrzeszyliśmy i uczyniliśmy nieprawość, i nie jesteśmy godni podnieść naszych 
oczu i spoglądać na wysokości niebieskie, gdyŜ porzuciliśmy drogę Twojej 
sprawiedliwości i chodziliśmy według woli naszych serc. JednakŜe błagamy 
Twoje niezmierzone miłosierdzie: Oszczędź nas, Panie, według obfitości Twego 
miłosierdzia, i zbaw nas, ze względu na Twoje święte imię, gdyŜ dni nasze giną 
w marności. Zabierz nas z rąk nieprzyjaciół i daruj nam nasze grzechy, umartw 
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nasze ciała, abyśmy porzucili starego człowieka i przyoblekli się w nowego, i 
Ŝyli dla Ciebie, naszego Władcy i Łaskawcy. Obyśmy naśladując Twoje nakazy 
osiągnęli wieczny pokój w mieszkaniach wszystkich tych, którzy osiągnęli 
szczęśliwość. Albowiem Ty jesteś prawdziwą radością i weselem miłujących 
Ciebie, Chryste BoŜe nasz, i Tobie chwałę oddajemy z Przedwiecznym Twoim 
Ojcem i z Najświętszym, i Dobrym, i śyciodajnym Twoim Duchem, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Następnie śpiewamy Błogosławieństwa, ton 8: 

W królestwie Twoim wspomnij nas, Panie, gdy przyjdziesz w królestwie 
Twoim. 

Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie. 
 Błogosławieni płaczący, albowiem oni będą pocieszeni. 
 Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. 
 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. 
 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga ujrzą. 
 Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni synami BoŜymi będą 
nazwani. 
 Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości, albowiem ich jest 
królestwo niebieskie. 
 Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam i prześladują was, i mówią 
wiele złego kłamliwie przeciwko wam, ze względu na moje imię. 

Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Oba chóry schodzą się i donośnie śpiewają z rozrzewnieniem: 

Wspomnij nas, Panie, gdy przyjdziesz w królestwie Twoim. Pokłon. 

Wspomnij nas, Władco, gdy przyjdziesz w królestwie Twoim. Pokłon. 
Wspomnij nas, Święty, gdy przyjdziesz w królestwie Twoim. Pokłon. 

Następnie lektor mówi: 

Chór niebieski śpiewa Tobie i mówi: Święty, Święty, Święty Pan Sabaot, 
pełne jest niebo i ziemia chwały Twojej. 

Stichos: Przystąpcie do Niego i oświećcie się, a oblicza wasze nie będą 
zawstydzone. 

Chór niebieski śpiewa Tobie i mówi: Święty, Święty, Święty Pan Sabaot, 
pełne jest niebo i ziemia chwały Twojej. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
 Chór świętych aniołów i archaniołów ze świętymi mocami niebieskimi 
śpiewa Tobie i mówi: Święty, Święty, Święty Pan Sabaot, pełne jest niebo i 
ziemia chwały Twojej. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i 

ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa 
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Chrystusa, Syna BoŜego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed 
wszystkimi wiekami. Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga 
prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, przez Którego 
wszystko się stało. Który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i 
wcielił się z Ducha Świętego, i Marii Dziewicy, i stał się człowiekiem. 
UkrzyŜowany zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczony i pogrzebany. I 
zmartwychwstał w trzeci dzień według Pisma. Który wstąpił na niebiosa, siedzi 
po prawicy Ojca. I znowu przychodzącego w chwale sądzić Ŝywych i umarłych, 
którego królestwa nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana, OŜywiciela, 
który z Ojca jest wyłoniony, któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest 
pokłon i chwała, który mówił przez proroków. W jeden, święty, powszechny i 
apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję 
zmartwychwstania umarłych, i Ŝycia przyszłego wieku. Amen. 

Daruj, przebacz i odpuść, BoŜe, grzechy nasze dobrowolne i mimowolne, 
popełnione słowem i czynem, świadome i nieświadome, popełnione za dnia i w 
nocy, myślą i zamysłem, wszystkie nam przebacz jako dobry i Przyjaciel 
człowieka. 

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 winy nasze, jako i my odpuszczamy 
winowajcom naszym, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. 
 Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Lektor: Amen. 
Kontakion, ton 2: 

 Zdrajca, przyjąwszy w ręce chleb, w tajemnicy wyciągnął je, aby 
otrzymać cenę Tego, który swoimi rękoma stworzył człowieka. Nie nawrócił się 
Judasz, sługa i zdrajca. 

Panie, zmiłuj się (czterdzieści razy). 
TakŜe modlitwa: 

 Najświętsza Trójco, jednoistotna Władzo, niepodzielne Królestwo, 
Sprawczyni wszystkich łask, zatroszcz się o mnie grzesznego, umocnij, poucz 
moje serce i zabierz ode mnie wszelką mą nieczystość, oświeć moją myśl, abym 
nieustannie sławił, śpiewał, kłaniał się i mówił: Jeden Święty, jeden Pan, Jezus 
Chrystus, ku chwale Boga Ojca. Amen. 

Kapłan: Oto mądrość! 
Chór: Zaprawdę godne jest to, błogosławić Ciebie, Bogurodzico, zawsze błogosławioną i 

najczystszą i Matkę Boga naszego. 
Kapłan: Najświętsza Bogurodzico, zbaw nas! 
Chór: Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od Serafinów, 

któraś bez zmiany Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, wysławiamy. 
Kapłan: Chwała Tobie, Chryste BoŜe, Nadziejo nasza, chwała Tobie! 
Chór: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. 

Amen. Panie, zmiłuj się (trzy razy). Pobłogosław! 
Kapłan: Pan idący na dobrowolną śmierć dla naszego zbawienia,

 
Chrystus, prawdziwy 

Bóg nasz, dla modlitw Przeczystej swojej Matki, świętych chwalebnych apostołów i wszystkich 
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świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i Przyjacielem człowieka. 
Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 

 

� � � � � � � � � � 
 

PORZĄDEK NIESZPORÓW 
 

Diakon jak zwykle staje na ambonie i ogłasza: 

Pobłogosław, władyko! 
Kapłan stojąc przed świętym ołtarzem w prezbiterium, donośnie mówi: 

Błogosławione królestwo Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Lektor mówi: 

Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu. 
Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i 

Boga. 
Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i 

Boga naszego. 
PSALM 103 

Błogosław, duszo moja, Pana, Panie, BoŜe mój, jesteś bardzo 
wywyŜszony, w majestat i wspaniałość przyoblokłeś się. Odziewasz się 
światłem jak szatą, rozpinasz niebiosa jak namiot. Pokrywasz wodami górne 
sklepienie swoje, uczyniłeś obłoki rydwanem swoim, chodzisz na skrzydłach 
wiatru. Czynisz posłańcami swymi duchy i sługami swymi płomienie ognia. 
ZałoŜyłeś ziemię na podwalinach jej, nie zachwieje się na wieki wieków. 
Głębina jako szata odzienie jej, nad górami stanęły wody. Na Twoje 
napomnienie precz odbiegają, na głos Twój grzmiący ulękną się. Wzniosły się 
góry i zniŜyły się doliny do miejsca, któreś im wyznaczył. Wyznaczyłeś granicę 
wodom, której nie przekroczą, i nie wrócą, aby pokryć ziemię. Ty prowadzisz 
źródła do strumieni, między górami płyną wody. Pić dają kaŜdemu zwierzowi 
polnemu, dzikie osły gaszą w nich pragnienie swoje. Na nich ptactwo niebieskie 
mieszka, spośród kamieni wydaje głos. Ty wody posyłasz na góry z komnat 
Twoich i owocem dzieł Twoich nasyca się ziemia. Ty sprawiasz, Ŝe rośnie trawa 
dla bydła i ziele na słuŜbę człowiekowi, aby z ziemi dobywał chleb. I wino 
weseli serce człowiecze, jaśnieje oblicze jego od oliwy, i chleb serce człowieka 
umacnia. Napojone są drzewa polne, cedry Libanu, któreś zasadził. Tam 
gnieŜdŜą się ptaki, a gniazdo bociana góruje nad nimi. Góry wysokie są dla 
jeleni, skały na schronienie dla zajęcy. Uczyniłeś księŜyc miarą czasów, słońce 
zachód swój poznało. Sprowadzasz ciemności i nastaje noc, w niej krąŜą 
wszelkie zwierzęta leśne. Młode lwy rykiem domagają się Ŝeru, Ŝądają od Boga 
pokarmu swego. Kiedy słońce wzejdzie, ustępują, i kładą się w swoich 
legowiskach. Wychodzi człowiek do pracy swojej, do trudu swego aŜ do 
wieczora. JakŜe wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, wszystkie w mądrości 
uczyniłeś, pełna jest ziemia dzieł Twoich. Oto morze wielkie i rozległe, a w nim 
płazy niezliczone, zwierzęta małe z wielkimi. Tam przepływają okręty i ów 
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smok, którego stworzyłeś, aby go wyszydzić. Wszystko czeka na Ciebie, abyś 
dał im pokarm we właściwym czasie. Dajesz im i zbierają, otwierasz dłoń Twoją 
i wszyscy napełniają się dobrami. Kryjesz oblicze Twoje i trwoŜą się, odbierasz 
im ducha i giną, i w proch swój się obracają. Posyłasz ducha Twego i zostają 
stworzone, i odnawiasz oblicze ziemi. Chwała Pańska niech będzie na wieki, 
rozraduje się Pan dziełami swoimi. Spojrzy na ziemię i trzęsie się ona, dotknie 
gór i one dymią. Śpiewać będę Panu póki Ŝyję, śpiewam Bogu memu, póki 
jestem. Oby przyjemna Mu była mowa moja, ja zaś weselić się będę w Panu. 
Niech znikną grzesznicy z ziemi i niech ludzi nieprawych nie będzie. 
Błogosław, duszo moja, Pana. Słońce zachód swój poznało, sprowadzasz 
ciemność i nastaje noc. JakŜe wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, wszystkie w 
mądrości uczyniłeś. 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, BoŜe (trzy razy). 

Następnie diakon mówi wielką ektenię: 
W pokoju do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
O pokój z wysokości i zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
O pokój całego świata, stałość świętych BoŜych Kościołów i zjednoczenie wszystkich, do 

Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

Za tę świątynię i za tych, którzy z wiarą, poboŜnością i bojaźnią BoŜą wchodzą do niej, 
do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
Za metropolitę naszego N. i za biskupa naszego N., za czcigodne kapłaństwo, w 

Chrystusie diakonię, za całe duchowieństwo i lud, do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

O zachowanie w opiece BoŜej naszej ojczyzny, za jej władze i wojsko, do Pana módlmy 
się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
Za to miasto (lub: tę wieś; lub: ten monaster), za wszystkie miasta i krainy, i za 

wszystkich wiernych Ŝyjących w nich, do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

O dobrą pogodę, obfitość plonów ziemi i czasy spokojne, do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

Za Ŝeglujących, podróŜujących, chorych, cierpiących, uwięzionych oraz o ich 
wybawienie, do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
O wybawienie nas z wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa, do Pana módlmy 

się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

WspomóŜ, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, BoŜe, łaską Twoją. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 

Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogurodzicę i 
zawsze Dziewicę Marię ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, sami siebie, wszyscy siebie 
nawzajem i całe Ŝycie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. 

Chór: Tobie, Panie. 
 Kapłan: Albowiem przynaleŜy Tobie wszelka chwała, cześć i pokłon, Ojcu i Synowi, i 
Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
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Chór: Amen. 
TakŜe śpiewamy Panie, wołam do Ciebie, na dwa chóry, ton 2: 

Pierwszy chór: Panie, wołam do Ciebie, usłysz mnie, usłysz mnie, Panie. 
Panie, wołam do Ciebie, usłysz mnie, zwaŜ na głos błagania mego, gdy wołam 
do Ciebie, usłysz mnie, Panie. 

Drugi chór: Niech modlitwa moja wznosi się jak dym kadzidlany przed 
Tobą, podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna, usłysz mnie, Panie. 

I kolejno stichosy: 

 Postaw, Panie, straŜ u ust moich, wartę u drzwi warg moich. Nie skłaniaj 
serca mego ku złym słowom, ku usprawiedliwieniu grzesznych czynów razem z 
ludźmi czyniącymi nieprawość, i nie połączę się z wybrańcami ich. Niech 
pouczy mnie sprawiedliwy o łaskawości, i niech napomina mnie, a olej 
grzesznika niech nie namaści głowy mojej, modlitwa moja zawsze przeciwko 
ich złym czynom. Zgładzeni będą przy skale sędziowie ich, usłuchają słów 
moich, bo są łagodne. Jakby kto kopał i rozdzierał ziemię, rozsypują się kości 
ich u wrót otchłani. Albowiem ku Tobie, Panie, Panie, podnoszę oczy, w Tobie 
mam nadzieję, nie wydawaj duszy mojej. Uchroń mnie od sideł, które zastawili 
na mnie, i od zgorszenia czyniących nieprawość. Niech wpadną we własne sieci 
grzesznicy, tam, gdzie ja jeden przejdę bezpiecznie. 

Głosem moim do Pana wołam, głosem moim błagam Pana. Wylewam 
przed Nim błaganie moje, zgryzotę moją przed Nim wyjawiam. Kiedy omdlał 
we mnie duch mój, Ty poznałeś ścieŜki moje. Na drodze, po której idę, ukryli 
sidła na mnie. Spójrz na prawo i zobacz, nie masz, kto by mnie znał. Nie ma dla 
mnie ucieczki, nikt nie troszczy się o duszę moją. Wołam do Ciebie, Panie, i 
mówię: Ty jesteś nadzieją moją, cząstką moją w krainie Ŝyjących. Usłysz 
błaganie moje, gdyŜ upokorzony jestem bardzo. Wybaw mnie od mych 
prześladowców, gdyŜ są silniejsi ode mnie. 

TakŜe śpiewamy stichery isomelosy, ton 1: 

Wyprowadź z ciemnicy duszę moją, abym wysławiał imię Twoje. 

Oto juŜ gromadzi się synedrion Ŝydowski, aby Stwórcę i Twórcę 
wszystkiego wydać Piłatowi. O, jakaŜ niesprawiedliwość! O, jaka niewiara! Oni 
starają się wydać sędziom Tego, który ma sądzić Ŝywych i umarłych. On uleczał 
wszelkie ludzkie cierpienie, a oni Jego przygotowują na cierpienie. Wielce 
cierpliwy Panie, niewypowiedziane jest Twoje miłosierdzie, chwała Tobie! 

Sprawiedliwi oczekują mnie, aŜ Ty dasz mi odpłatę. 
Oto juŜ gromadzi się synedrion Ŝydowski, aby Stwórcę i Twórcę 

wszystkiego wydać Piłatowi. O, jakaŜ niesprawiedliwość! O, jaka niewiara! Oni 
starają się wydać sędziom Tego, który ma sądzić Ŝywych i umarłych. On uleczał 
wszelkie ludzkie cierpienie, a oni Jego przygotowują na cierpienie. Wielce 
cierpliwy Panie, niewypowiedziane jest Twoje miłosierdzie, chwała Tobie! 

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, usłysz głos mój. 
 Panie, nieprawy Judasz na wieczerzy z Tobą zanurzył rękę w misie i do 
nieprawych wyciągnął swoje ręce, aby wziąć srebrniki. On, który cenił mirrę, 
nie uląkł się sprzedać Ciebie, Bezcennego. Wyciągnął nogi do umycia i 
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zdradziecko ucałował swego Pana, aby wskazać Go nieprawym. Tak wyrzekł się 
wspólnoty apostolskiej i rzucił srebrniki, nie myślał o Twoim 
Zmartwychwstaniu po trzech dniach, przez które zmiłuj się nad nami. 

Niech uszy Twoje będą uwaŜne, na głos modlitwy mojej. 
Panie, nieprawy Judasz na wieczerzy z Tobą zanurzył rękę w misie i do 

nieprawych wyciągnął swoje ręce, aby wziąć srebrniki. On, który cenił mirrę, 
nie uląkł się sprzedać Ciebie, Bezcennego. Wyciągnął nogi do umycia i 
zdradziecko ucałował swego Pana, aby wskazać Go nieprawym. Tak wyrzekł się 
wspólnoty apostolskiej i rzucił srebrniki, nie myślał o Twoim 
Zmartwychwstaniu po trzech dniach, przez które zmiłuj się nad nami. 

JeŜeli będziesz pamiętać o nieprawościach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? 
Ale u Ciebie jest oczyszczenie. 

Judasz, ten fałszywy zdrajca, fałszywym pocałunkiem wydaje Zbawcę 
Pana i Władcę wszystkich, jak niewolnika sprzedaje Go śydom. Jak owca na 
zabicie, tak poszedł Baranek BoŜy, Syn Ojca, Jedyny Miłosierny. 

Dla imienia Twego cierpiałem Panie, cierpiała dusza moja dla słowa 
Twego, dusza moja ma nadzieję w Panu. 

Judasz, ten fałszywy zdrajca, fałszywym pocałunkiem wydaje Zbawcę 
Pana i Władcę wszystkich, jak niewolnika sprzedaje Go śydom. Jak owca na 
zabicie, tak poszedł Baranek BoŜy, Syn Ojca, Jedyny Miłosierny. 

Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję 
w Panu. 
 Judasz, sługa i pochlebca, uczeń i przeniewierca, przyjaciel i diabeł, 
wyjawił się sam w swych czynach. Poszedł za Nauczycielem i zamyślił Go 
zdradzić, mówiąc sobie: „Wydam Go, i zdobędę zgromadzone mienie”. Olejek 
chciał sprzedać i pochlebstwem zdobyć Jezusa, pocałunkiem zdradził Chrystusa. 
I jak owca na zabicie, tak poszedł Jedyny Miłosierny i Przyjaciel człowieka. 

Albowiem u Pana jest zmiłowanie i wielkie u Niego wybawienie, On sam 
wybawi Izraela ze wszystkich nieprawości jego. 

Judasz, sługa i pochlebca, uczeń i przeniewierca, przyjaciel i diabeł, 
wyjawił się sam w swych czynach. Poszedł za Nauczycielem i zamyślił Go 
zdradzić, mówiąc sobie: „Wydam Go, i zdobędę zgromadzone mienie”. Olejek 
chciał sprzedać i pochlebstwem zdobyć Jezusa, pocałunkiem zdradził Chrystusa. 
I jak owca na zabicie, tak poszedł Jedyny Miłosierny i Przyjaciel człowieka. 

Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie. 
Baranek, o którym mówił Izajasz, idzie na dobrowolne zabicie, wystawia 

swoje plecy na rany, policzki na bicie, nie odwraca twarzy od wstydu oplucia i 
zostaje osądzony na śmierć haniebną. On bezgrzeszny, wszystko przyjmuje 
dobrowolnie, aby wszystkim dać powstanie z martwych. 

Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami i prawda Pańska 
trwa na wieki. 

Baranek, o którym mówił Izajasz, idzie na dobrowolne zabicie, wystawia 
swoje plecy na rany, policzki na bicie, nie odwraca twarzy od wstydu oplucia i 
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zostaje osądzony na śmierć haniebną. On bezgrzeszny, wszystko przyjmuje 
dobrowolnie, aby wszystkim dać powstanie z martwych. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 

Ton 6: Zaprawdę Judasz jest owocem plemienia Ŝmijowego, które mannę 
jadło na pustyni i w tym samym czasie szemrało na swego Karmiciela. 
Niewdzięczni, mając w ustach niebiański chleb, szemrali na Boga. I oto 
nieprawy, trzymając w ustach niebiański chleb, przygotował zdradę Zbawiciela. 
O, nienasycony zwyczaj! O, nieludzka zuchwałość! Karmiciela i Pana sprzedaje, 
który go umiłował, wydaje na śmierć. Zaprawdę, oto nieprawy ich syn i razem z 
nim znalazł zgubę. Ale wybaw, Panie, nasze dusze z takiego braku 
człowieczeństwa. Ty Jeden jesteś niewypowiedziany w wielkiej cierpliwości. 

TakŜe wejście z Ewangeliarzem. Kapłan błogosławi wejście. 
Diakon donośnie: Oto mądrość! Stańmy prosto! 

Chór: Pogodna światłości świętej chwały, nieśmiertelnego Ojca niebios, 
Świętego, Błogosławionego, Jezu Chryste. Przyszliśmy na zachód słońca, 
widząc światłość wieczorną śpiewamy Ojcu, Synowi, i Świętemu Duchowi, 
Bogu, boś godzien jest, by w kaŜdym czasie, śpiewano Tobie zboŜnymi 
pieśniami, Synu BoŜy, co Ŝycie dajesz, przeto świat Cię sławi. 

Diakon: Bądźmy uwaŜni! 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Diakon: Oto mądrość! Bądźmy uwaŜni! 
Lektor: Prokimenon, ton 1: Uwolnij mnie, Panie, od człowieka złego, od męŜa nieprawego 

wybaw mnie. Stichos: Ci, którzy zamyślili nieprawdę w sercu, cały dzień. 
Diakon: Oto mądrość! 

Lektor: Czytanie Księgi Wyjścia. 
Diakon: Bądźmy uwaŜni! 

Lektor: 

Pan powiedział do MojŜesza: «Idź do ludu i kaŜ im się oczyścić dzisiaj i 
jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty. Niech będą gotowi na trzeci dzień. Dnia 
trzeciego zstąpi bowiem Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Oznacz 
ludowi granice dokoła góry, mówiąc: StrzeŜcie się wstępować na górę i dotykać 
jej podnóŜa. KaŜdy, kto by się dotknął góry, śmiercią umrze. Nie dotknie go 
ręka, lecz winien być ukamienowany lub przebity strzałą. Ani człowiek ani 
bydlę nie moŜe być zachowane przy Ŝyciu. Gdy zaś zagrzmi trąba i obłok 
odejdzie od góry, wtedy niech podejdą pod górę». MojŜesz zstąpił z góry do 
ludu i uświęcili się. I wyprali szaty swoje. Później powiedział ludowi: «Bądźcie 
gotowi za trzy dni i nie zbliŜajcie się do kobiet». Trzeciego dnia rano rozległy 
się grzmoty z błyskawicami, a mroczny obłok rozpostarł się nad górą synajską i 
rozległ się głos potęŜnej trąby. Cały lud przebywający w obozie drŜał ze strachu. 
MojŜesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra 
zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyŜ Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się 
dym z niej jakby z pieca. Wszyscy ludzie bardzo się zlękli. Głos trąby się 
przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. MojŜesz mówił, a Bóg odpowiadał 
mu wśród grzmotów. 

Diakon: Bądźmy uwaŜni! 
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Lektor: Prokimenon, ton 7: Ocal mnie od wrogów moich, BoŜe, i od powstających na mnie 
wybaw mnie. Stichos: Wybaw mnie od czyniących nieprawość. 

Diakon: Oto mądrość! 
Lektor: Czytanie Księgi Hioba. 

Diakon: Bądźmy uwaŜni! 
Lektor: 

Z wichru i obłoku Pan odpowiedział Hiobowi: «KtóŜ tu zaciemnić chce 
zamiar słowami nierozumnymi w sercu, myśląc, Ŝe ukryje je przede Mną? 
Przepasz no biodra jak mocarz! Będę cię pytał, ty zaś Mi odpowiesz. Gdzieś był, 
gdy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeŜeli znasz mądrość. Kto 
wyznaczył jej miary? Wiesz, kto ją sznurem wymierzył? Na czym się słupy 
wspierają? Kto załoŜył jej kamień węgielny? Gdy stworzone zostały gwiazdy, 
wysławiali mnie wielkim głosem wszyscy aniołowie moi. Kto bramą zamknął 
morze, gdy wyszło z łona matki swojej wzburzone? Gdym chmury mu dał za 
ubranie, za pieluszki mgłę pierwotną? PołoŜyłem mu granicę, wprawiłem 
wrzeciądze i bramę. I rzekłem: ‘AŜ dotąd, nie dalej! Tu skruszą się fale twoje!’ 
Czyś w Ŝyciu rozkazał rankowi? Wyznaczyłeś miejsce jutrzence, by objęła 
krańce ziemi, usuwając z niej nieprawych? Albo ty wziąłeś glinę z ziemi, 
stworzyłeś Ŝycie i jako mówiące osadziłeś na ziemi? Czy grzesznikom światło 
odjąłeś? Czy strzaskałeś ramię wyniosłe? Czy dotarłeś do źródeł morza? Czy 
doszedłeś do dna Otchłani? Czy otworzyły się przed tobą z lękiem bramy 
śmierci? Czy widziały ciebie drzwi otchłani i ulękły się? Czy zgłębiłeś 
przestrzeń ziemi? Powiedz, czy znasz to wszystko? Gdzie jest na ziemi droga do 
spoczynku światła? A gdzie mieszkają mroki, abyś je zawiódł do ich 
przestworzy i znał ich ścieŜki? Jeśli to wiesz, to wtedy się rodziłeś, a liczba 
twych dni jest ogromna. Czy doszedłeś do skarbnic śniegu i widziałeś skarbnice 
gradu? Czy do ciebie naleŜą wrogowie w dniu walki i bitwy?» Hiob na to 
odpowiedział Panu, i rzekł: «Wiem, Ŝe Ty wszystko moŜesz, nic nie jest 
niemoŜliwym dla Ciebie. Kto ukrywa przed Tobą zamiar? Kto oszczędza słowa 
i sądzi, Ŝe ukryje je przed tobą? Kto ogłosi mi, czego nie wiedziałem, wielkie i 
przedziwne, których nie znałem? Posłuchaj mnie, Panie, niech i ja powiem. 
Zapytam Ciebie, a Ty mnie pouczysz. Dotąd znałem Ciebie tylko ze słyszenia, 
teraz zaś oko moje ujrzało Ciebie». 

Diakon: Oto mądrość! 
Lektor: Czytanie Proroctwa Izajasza. 

Diakon: Bądźmy uwaŜni! 
Lektor: 

Pan Bóg obdarzył Mnie językiem wymownym, bym umiał przyjść z 
pomocą, gdy trzeba powiedzieć słowo. KaŜdego rana pobudza me ucho, bym 
słuchał. Pan Bóg otworzył uszy moje, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. 
Podałem plecy moje bijącym i policzki moje wydałem na uderzenia. Nie 
odwróciłem twarzy mojej przed wstydem oplucia. Pan Bóg Mnie wspomaga, 
dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i 
wiem, Ŝe wstydu nie doznam. PrzybliŜa się Ten, który Mnie uniewinni. Kto się 
odwaŜy toczyć spór ze Mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarŜycielem? 
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Niech się zbliŜy do Mnie! Oto Pan, Pan Mnie wspomaga. KtóŜ Mnie potępi? 
Wszyscy razem pójdą w strzępy jak odzieŜ zwietrzeją, mól ich zgryzie. Kto 
między wami boi się Pana, niech słucha głosu Jego Sługi! Kto chodzi w 
ciemnościach i bez przebłysku światła, niechaj ma nadzieję w Panu i niech 
umocni się w Bogu swoim! Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień, którzy 
zapalacie strzały ogniste, idźcie w płomienie waszego ognia, wśród strzał 
ognistych, któreście zapalili. Z mojej ręki przyjdzie to na was, będziecie 
powaleni w boleściach. 

TakŜe mała ektenia: 
Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
WspomóŜ, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, BoŜe, łaską Twoją. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogurodzicę i 

zawsze Dziewicę Marię ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, sami siebie, wszyscy siebie 
nawzajem i całe Ŝycie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. 

Chór: Tobie, Panie. 
 Kapłan donośnie: Albowiem Święty jesteś BoŜe nasz i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i 
Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 

I śpiewamy: Święty BoŜe, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się 
nad nami (trzy razy). Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
Święty BoŜe, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 

Diakon: Bądźmy uwaŜni! 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Lektor: I duchowi twemu. 
Diakon: Oto mądrość! 
Lektor: Prokimenon, ton 7: KsiąŜęta zeszli się razem przeciwko Panu i Pomazańcowi Jego. 

Stichos: Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próŜne? 
Diakon: Oto mądrość! 

Lektor: Czytanie listu świętego Apostoła Pawła do Koryntian. 
Diakon: Bądźmy uwaŜni! 

Lektor: 

Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, Ŝe Pan Jezus tej 
nocy, w którą został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał, i rzekł: 
«Bierzcie, jedzcie, to jest Ciało moje za was łamane. Czyńcie to na moją 
pamiątkę». Podobnie, po wieczerzy, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest 
Nowym Przymierzem we mojej Krwi. Czyńcie to, ilekroć pić będziecie, na moją 
pamiątkę». Ilekroć bowiem spoŜywacie chleb ten i pijecie kielich ten, śmierć 
Pańską głosicie, aŜ przyjdzie. Dlatego teŜ kto spoŜywa chleb ten lub pije kielich 
Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek 
baczy na siebie samego, spoŜywając chleb i pijąc z kielicha. Kto bowiem 
spoŜywa i pije nie zwaŜając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spoŜywa i pije. 
Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu teŜ umarło. JeŜeli 
zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni 
przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. 

Kapłan: Pokój tobie. 
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Lektor: I duchowi twemu. 
Diakon: Oto mądrość! 
Lektor: Alleluja. 

Chór śpiewa, ton 6: Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Błogosławiony, który zwaŜa na biednego i ubogiego, w dzień zły Pan go 

wybawi. 
 Stichos 1: Wrogowie moi mówili o mnie złośliwie: KiedyŜ umrze i zginie imię jego? 

Stichos 2: Który spoŜywał chleb mój, podniósł na mnie piętę. 
Diakon przyjmuje Ewangelię z rąk kapłana i wychodzi przez królewską bramę na ambonę, 

poprzedzany przez niosących świece i kładzie ją na pulpicie, mówiąc donośnie: 
Pobłogosław, władyko, głosiciela Ewangelii według świętego Apostoła i Ewangelisty N. 

Kapłan błogosławi mówiąc: 
 Dla modlitw świętego, sławnego i chwalebnego Apostoła i Ewangelisty N., niech Bóg da 
tobie, słowo głoszącemu, moc wielką ku wypełnieniu Ewangelii umiłowanego Syna Jego, Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. 

Diakon odpowiada: Amen. 
Kapłan zaś: Oto mądrość! Stańmy prosto! Wysłuchajmy świętej Ewangelii! Pokój 

wszystkim. 
 Chór: I duchowi twemu. 
 Diakon: Czytanie świętej Ewangelii według Mateusza. 
 Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 

Kapłan: Bądźmy uwaŜni! 
Diakon: 

Mówi Pan swoim uczniom: «Wiecie, Ŝe za dwa dni będzie Pascha, i Syn 
Człowieczy będzie wydany na ukrzyŜowanie». Wówczas zebrali się arcykapłani 
i starsi ludu w pałacu arcykapłana, imieniem Kajfasz, i odbyli naradę, Ŝeby 
Jezusa podstępnie pochwycić i zabić. Lecz mówili: «Tylko nie w czasie święta, 
Ŝeby wzburzenie nie powstało wśród ludu». Gdy Jezus przebywał w Betanii, w 
domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do Niego kobieta mająca alabastrowy 
słój drogiego olejku i wylała olejek na głowę Jego, gdy spoczywał u stołu. 
Widząc to, uczniowie Jego oburzali się, mówiąc: «Na co takie marnotrawstwo? 
PrzecieŜ moŜna było ten olejek drogo sprzedać i rozdać ubogim». Lecz Jezus 
zauwaŜył to i rzekł im: «Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry 
uczynek spełniła przecieŜ względem Mnie. Albowiem zawsze ubogich macie u 
siebie, lecz Mnie nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na ciało moje, na 
pogrzeb mój to uczyniła. Zaprawdę, mówię wam: Gdziekolwiek po całym 
świecie głoszona będzie ta Ewangelia, będą równieŜ opowiadać na jej pamiątkę 
to, co uczyniła». Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się 
do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni 
wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobnego czasu, Ŝeby 
Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili uczniowie do Jezusa, 
mówiąc: «Gdzie chcesz, Ŝebyśmy Ci przygotowali Paschę do spoŜycia?» A On 
rzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: 
„Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzę Paschę z uczniami 
moimi”». Uczniowie uczynili tak, jak polecił im Jezus, i przygotowali Paschę. A 
gdy nadszedł wieczór, spoczął u stołu razem z dwunastoma uczniami. Jezus 
wiedząc, Ŝe wszystko dał Mu Ojciec w ręce oraz Ŝe od Boga wyszedł i do Boga 
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idzie, wstawszy od wieczerzy złoŜył szaty, a wziąwszy prześcieradło przepasał 
się nim. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi, i 
ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł teŜ do Szymona 
Piotra, a on mówi do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Odpowiada 
Jezus i mówi mu: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później 
zrozumiesz». Mówi do Niego Piotr: «Nigdy nie będziesz umywał nóg moich». 
Odpowiada mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». 
Mówi do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!» 
Mówi do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały 
jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go 
wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył 
nogi ich, przywdział szaty swoje i znów spoczął u stołu, rzekł do nich: «Czy 
rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i 
„Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. JeŜeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, 
umyłem wasze nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem 
wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. 
Zaprawdę, zaprawdę, mówię wam: Sługa nie jest większy od pana swego ani 
wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to jesteście błogosławieni, jeśli to 
czynicie. A gdy oni jedli, rzekł: «Zaprawdę, mówię wam: jeden z was mnie 
zdradzi». Zasmuciwszy się bardzo zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Czy to 
nie ja, Panie?» On zaś odpowiedziawszy rzekł: «Ten, który ze Mną rękę zanurza 
w misie, on Mnie zdradzi. Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, 
lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. 
Lepiej byłoby dla niego, gdyby się nie narodził ten człowiek». Wtedy Judasz, 
który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Mówi mu: «Tyś 
powiedział». A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i błogosławiąc łamał i dał 
uczniom, mówiąc: «Bierzcie, jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziąwszy 
kielich dzięki czynił i dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest 
Krew moja Nowego Przymierza, która za wielu jest wylewana na odpuszczenie 
grzechów. Lecz mówię wam: Odtąd nie będę juŜ pił z tego owocu winnego 
krzewu aŜ do tego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca 
mego». I odśpiewawszy hymn wyszli na Górę Oliwną. Wówczas mówi im 
Jezus: «Wy wszyscy zgorszycie się ze Mnie tej nocy. Jest bowiem napisane: 
Uderzę pasterza i rozproszą się owce stada. Lecz po zmartwychwstaniu moim, 
uprzedzę was do Galilei». Odpowiadając Piotr rzecze Mu: «Choćby wszyscy 
zgorszyli się z Ciebie, ja nigdy nie zgorszę się». Rzecze mu Jezus: «Zaprawdę, 
mówię ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie zaprzesz». 
Mówi Mu Piotr: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie zaprę się Ciebie». 
Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie i mówili. Wtedy przyszedł Jezus z 
nimi na miejsce, zwane Getsemani, i mówi do uczniów: «Usiądźcie tu, a Ja 
odejdę tam i będę się modlił». I wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów 
Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy mówi im Jezus: 
«Smutna jest dusza moja do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I 
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odszedłszy nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: «Ojcze 
mój, jeśli to moŜliwe, niech Mnie ominie ten kielich! WszakŜe nie jak Ja chcę, 
ale jak Ty». I ukazał Mu się anioł z nieba, umacniając Go. PogrąŜony będąc w 
udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak krople krwi, kapiące na 
ziemię. I wstał od modlitwy, przyszedł do uczniów, i zastał ich śpiących. Mówi 
więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i 
módlcie się, abyście nie weszli w pokusę; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało 
słabe». Powtórnie odszedł i modlił się, mówiąc: «Ojcze mój, jeśli nie moŜe 
ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, bądź wola Twoja!» I przyszedłszy 
znów zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, 
odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, mówiąc te same słowa. Potem 
przyszedł do uczniów i mówi do nich: «Śpicie juŜ i odpoczywacie! Oto nadeszła 
godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, 
chodźmy! Oto blisko jest ten, który Mnie wyda». Gdy On jeszcze mówił, oto 
nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielki tłum z mieczami i kijami, od 
arcykapłanów i starszych ludu. A ten, który Go wydał, dał im taki znak, 
mówiąc: «Ten, którego pocałuję, to On; pochwyćcie Go!». Zaraz teŜ 
przystąpiwszy do Jezusa, rzekł: «Witaj Rabbi!». I pocałował Go. A Jezus rzekł 
do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa 
i pochwycili Go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, 
dobył miecza i ugodziwszy sługę arcykapłana odciął mu ucho. Wtedy mówi 
Jezus do niego: «Schowaj miecz swój do pochwy, wszyscy bowiem, którzy za 
miecz chwytają, od miecza zginą. Czy myślisz, Ŝe nie mógłbym teraz poprosić 
Ojca mego, a zaraz przysłałby Mi więcej niŜ dwanaście zastępów aniołów? 
JakŜe więc spełni się Pismo, Ŝe tak się stać musi?» W owej godzinie Jezus rzekł 
do tłumów: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, Ŝeby Mnie pojmać. 
Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. Lecz 
stało się to wszystko, Ŝeby się wypełniły Pisma proroków». Wtedy wszyscy 
uczniowie opuściwszy Go uciekli. śołnierze zaś, którzy pochwycili Jezusa, 
zaprowadzili Go do arcykapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i 
starsi. A Piotr szedł za Nim z daleka, do pałacu arcykapłana. Wszedł tam na 
dziedziniec i usiadł ze słuŜbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem 
arcykapłani i starsi, i cały sanhedryn szukali fałszywego świadectwa przeciw 
Jezusowi, aby Go zabić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu 
fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj fałszywi świadkowie i rzekli: «On 
mówił: „Mogę zburzyć świątynię BoŜą i w ciągu trzech dni odbudować ją”». I 
powstawszy arcykapłan, rzekł do Niego: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni 
świadczą przeciwko Tobie?» Lecz Jezus milczał. I najwyŜszy kapłan rzekł do 
Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga Ŝywego, abyś powiedział nam: Czy Ty 
jesteś Mesjasz, Syn BoŜy?» Mówi mu Jezus: «Tyś powiedział. Ale mówię wam: 
Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Mocy, i 
nadchodzącego na obłokach niebieskich». Wtedy arcykapłan rozdarł szaty 
swoje, mówiąc: «Zbluźnił! Na cóŜ nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz 
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słyszeliście bluźnierstwo Jego. Co wam się zdaje?» Oni odpowiedzieli, mówiąc: 
«Winien jest śmierci». Wówczas zaczęli pluć na oblicze Jego i bić Go pięściami, 
a inni policzkowali Go i mówiąc: «Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?» 
Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu, i podeszła do niego jedna słuŜąca, 
mówiąc: «I ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem». Lecz on zaparł się wszystkich, 
mówiąc: «Nie wiem, co mówisz». A gdy wyszedł ku bramie, zauwaŜyła go inna 
i mówi do tych, co tam byli: «I ten był z Jezusem Nazarejczykiem». I znowu 
zaparł się pod przysięgą: «Nie znam Człowieka». Po chwili ci, którzy tam stali, 
zbliŜyli się, mówiąc Piotrowi: «Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo mowa 
twoja zdradza cię». Wtedy począł się zaklinać i przysięgać, Ŝe nie zna 
Człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który 
mu powiedział: «Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie zaprzesz». I 
wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. A gdy nastał ranek, wszyscy 
arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, Ŝeby Go zabić. I 
związawszy Go zaprowadzili, i wydali Go namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi. 

Chór: Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. 
Dalszy ciąg Liturgii św. Bazylego Wielkiego. 

Zamiast Hymnu Cherubinów śpiewamy trzy razy troparion: 

 Przyjmij mnie dzisiaj, Synu BoŜy, jako uczestnika Twej tajemnej 
wieczerzy, gdyŜ nie zdradzę Twym wrogom tajemnicy, ani teŜ nie pocałuję 
Ciebie jak Judasz, lecz jak łotr wyznaję Ciebie: Wspomnij mnie, Panie, w 
Królestwie Twoim. Alleluja. Alleluja. Alleluja. 

Zamiast: Zaprawdę godne to jest, śpiewamy: 

Przyjdźcie wierni, nasyćmy się gościnnością Pana, i nieśmiertelną ucztą w 
Wieczerniku, podnieśmy w górę nasz umysł, Słowo przyszło tutaj, 
dowiedzieliśmy się o tym od Słowa, które wywyŜszamy. 

Troparion: Przyjmij mnie dzisiaj, Synu BoŜy, jest zarazem koinonikonem. 
Zamiast: Niech się napełnią usta nasze, teŜ śpiewamy ten troparion i Alleluja. 

Po zakończeniu Liturgii kapłan wygłasza rozesłanie. 
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PORZĄDEK MAŁEGO POWIECZERZA 
W ŚWIĘTY I WIELKI CZWARTEK 

 

 Kapłan mówi: Błogosławiony Bóg nasz, w kaŜdym czasie, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. 

Lektor: Amen. Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
 Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i 
wszystko napełniasz, Skarbnico dóbr i Dawco Ŝycia, przyjdź i zamieszkaj w nas, 
i oczyść nas z wszelkiej zmazy, i zbaw, o Dobry, dusze nasze. 
 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. 
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 Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, zgładź 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 winy nasze, jako i my odpuszczamy 
winowajcom naszym, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. 
 Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Lektor: Amen. 
Panie, zmiłuj się (dwanaście razy). 

 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu. 

Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i 
Boga. 

Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i 
Boga naszego. 

PSALM 50 
 Zmiłuj się nade mną, BoŜe, w wielkim miłosierdziu Twoim, w ogromie 
litości Twojej oczyść nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z nieprawości 
mojej i z grzechu mego oczyść mnie. Albowiem znam nieprawość moją i grzech 
mój zawsze jest przede mną. Tylko przeciw Tobie jednemu zgrzeszyłem i zło 
uczyniłem przed Tobą, niech usprawiedliwię się w słowach Twoich, i zwycięŜę, 
gdy będziesz mnie sądził. Oto bowiem poczęty jestem w nieprawościach i w 
grzechu zrodziła mnie matka moja. Oto Ty kochasz prawdę, nieznaną i ukrytą 
mądrość Twoją objawiłeś mi. Pokrop mnie hyzopem i będę oczyszczony, obmyj 
mnie i nad śnieg wybieleję. Daj mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się 
kości upokorzone. Odwróć oblicze Twoje od grzechów moich i wszystkie 
nieprawości moje oczyść. Serce czyste stwórz we mnie, BoŜe, i ducha prawego 
odnów w mym wnętrzu. Nie odrzucaj mnie od oblicza Twego i Ducha Twego 
Świętego nie odbieraj mi. Przywróć mi radość ze zbawienia Twego i duchem 
władczym umocnij mnie. Nauczę nieprawych dróg Twoich i niegodziwi 
nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od krwi, BoŜe, BoŜe zbawienia mego, 
rozraduje się język mój w sprawiedliwości Twojej. Panie, wargi moje otwórz i 
usta moje będą głosić chwałę Twoją. Albowiem jeśli zapragnąłbyś ofiary, 
dałbym ją Tobie, ale Ty nie chcesz całopalenia. Ofiarą Bogu jest duch 
skruszony, serca skruszonego i pokornego Bóg nie odrzuci. Obdarz, Panie, 
łaskawością Twoją Syjon i niech zostaną odbudowane mury jerozolimskie. 
Wtedy zechcesz przyjąć ofiarę sprawiedliwości, dary i całopalenia, wtedy złoŜą 
na ołtarzu Twoim cielce. 
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PSALM 69 
BoŜe, przyjdź ku mojej pomocy, Panie, pospiesz mi z pomocą. Niech się 

zawstydzą i okryją hańbą ci, którzy szukają duszy mojej, niech się odwrócą i 
zawstydzą ci, którzy chcą zguby mojej. Niech natychmiast odwrócą się ze 
wstydem ci, którzy mówią mi: Dobrze, dobrze! Niechaj się rozradują i 
rozweselą w Tobie wszyscy ci, co szukają Ciebie, BoŜe, i niech zawsze mówią: 
„Niech będzie wywyŜszony Pan!”, ci co miłują zbawienie Twoje. Ja zaś jestem 
ubogi i nędzny, BoŜe, pomóŜ mi. Ty jesteś moim wspomoŜycielem i obrońcą, 
Panie, nie zwlekaj. 

PSALM 142 
Panie, usłysz modlitwę moją, zwaŜ na błaganie moje w prawdzie Twojej, 

wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Twojej. I nie pozywaj na sąd sługi Twego, 
bo Ŝaden Ŝyjący nie usprawiedliwi się przed Tobą. Albowiem ściga wróg duszę 
moją, Ŝycie moje przygniata do ziemi, posadził mnie w ciemnościach, jak ci, co 
dawno umarli. I omdlał we mnie duch mój, struchlało we mnie serce moje. 
Wspominam dni dawne, rozmyślam o wszystkich czynach Twoich, 
rozpamiętuję dzieła rąk Twoich. Wyciągam ku Tobie ręce moje, dusza moja 
tęskni do Ciebie jak spragniona ziemia. Szybko wysłuchaj mnie, Panie, bo ustaje 
duch mój, nie odwracaj oblicza swego ode mnie, bo upodobnię się zstępującym 
do grobu. Spraw, abym rankiem usłyszał o zmiłowaniu Twoim, albowiem 
zaufałem Tobie. WskaŜ mi, Panie, drogę, którą pójdę, bowiem ku Tobie 
podnoszę duszę moją. Uwolnij mnie od wrogów moich, Panie, do Ciebie się 
uciekam. Naucz mnie pełnić wolę Twoją, albowiem Ty jesteś Bogiem moim, 
niech dobry duch Twój prowadzi mnie ku ziemi sprawiedliwej. Dla imienia 
Twego, Panie, oŜyw mnie sprawiedliwością Twoją, wyprowadź duszę moją z 
udręki. I w miłosierdziu swoim zniszczysz wrogów moich, wytracisz wszystkich 
nastających na duszę moją, albowiem ja jestem sługą Twoim. 

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie 
ku dobremu. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, kłaniamy się Tobie, 
wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie, 
Królu nieba, BoŜe Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu 
Chryste i Święty Duchu, Panie BoŜe, Baranku BoŜy, Synu Ojca, który gładzisz 
grzech świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjmij 
błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem 
tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, Jezu Chryste, w chwale Boga Ojca. 
Amen. 
 KaŜdej nocy będę Ciebie błogosławił i wysławiał imię Twoje na wieki, i 
na wieki wieków. 
 Panie, byłeś nam ucieczką z pokolenia na pokolenie. A ja mówię: Panie, 
zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, albowiem zgrzeszyłem przeciw Tobie. 
Panie, do Ciebie przybiegam, naucz mnie czynić wolę Twoją, albowiem Ty 
jesteś Bogiem moim, albowiem w Tobie jest źródło Ŝycia, w światłości Twojej 
ujrzymy światłość. Rozciągnij łaskę Twą nad tymi, co znają Ciebie. 
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Pozwól, Panie, w wieczór ten ustrzec się nam od grzechu. Błogosławiony 
jesteś, Panie, BoŜe ojców naszych, i Twoje imię pełne jest sławy i chwały na 
wieki. Amen. 

Niech Twoja łaska, Panie, będzie nad nami, jak zaufaliśmy Tobie. 
Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie przykazań Twoich. Błogosławiony 
jesteś, Władco, daj mi zrozumieć przykazania Twoje. Błogosławiony jesteś, 
Święty, oświeć mnie przykazaniami Twymi. Panie, miłosierdzie Twoje na 
wieki, dzieła Twych rąk nie odstępuj. Tobie przynaleŜy sława, Tobie przynaleŜy 
pieśń, Tobie chwała przynaleŜy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i 
ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, I w jednego Pana Jezusa 
Chrystusa, Syna BoŜego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed 
wszystkimi wiekami. Światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga 
prawdziwego, zrodzony, a niestworzony, współistotny Ojcu, przez Którego 
wszystko się stało. Który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i 
wcielił się z Ducha Świętego i Marii Dziewicy, i stał się człowiekiem. 
UkrzyŜowany zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczony i pogrzebany. I 
zmartwychwstał w trzeci dzień według Pisma. Który wstąpił na niebiosa, siedzi 
po prawicy Ojca. I znowu przychodzącego w chwale sądzić Ŝywych i umarłych, 
którego królestwa nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana, OŜywiciela, 
który z Ojca jest wyłoniony, któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest 
pokłon i chwała, który mówił przez proroków. W jeden, święty, powszechny i 
apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję 
zmartwychwstania umarłych, I Ŝycia przyszłego wieku. Amen. 

Następnie trójpieśń Wielkiego Czwartku kyr Andrzeja z Krety. Ton 8: 
Pieśń 5 

Hirmos: Mrok duszy mojej rozpędź Dawco Światłości, Chryste BoŜe, który rozpędziłeś 
pierwotną ciemność otchłani i daj mi światłość przykazań Twoich, Słowo, abym czuwając od 
poranku sławił Ciebie. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Wczoraj ozdobiono i przygotowano Tobie Paschę, jak powiedziałeś 

Chryste, a Judasz uczy się jak Ciebie wydać i będąc z Tobą bezcennym, zgadza 
się na srebrniki. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Chrystus powstaje z Wieczerzy i dobrowolnie przepasuje prześcieradłem 

biodra, zgina kark, a Piotr woła: Nigdy nie umyjesz mi nóg, mój Stwórco, 
jednakŜe umyj! 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Judasz przyjął co ręki chleb, aby zdradzić, fałszywy uczeń, który i wydał 

Ciebie, wyciąga nogi, które sam umyłeś i wytarłeś prześcieradłem. 
Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Judasz otwiera usta do fałszywego pocałunku, którymi niegodnie przyjął 
Twoje ciało, Słowo, wołając do Ciebie: „Raduj się, Nauczycielu”, całuje i 
zdradza, sługa i oszust. 
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Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Piotr, gdy wtedy zobaczył, co się działo, przeraził się, gdy słuŜebnica 

zdemaskowała go błahym pytaniem. Wyrzekł się bowiem Ciebie, Pana, nie 
tylko jak powiedziałeś, ale jak i wiedziałeś, wszystko wiedzący. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Policzkowany jest Stworzyciel i stworzenie uderzone jest kpinami z 

Niego. Bity jest trzciną, któremu kłaniają się aniołowie, opluwany jest Sędzia i 
poruszone są fundamenty ziemi. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Cierniem koronowany jest Bóg, który całą ziemię upiększył kwiatami, 

przyjmuje rany i cierpi zniewagi wielce cierpliwy, nosi purpurę hańby i 
wszystko cierpi będąc Bogiem, a cierpi swoim ciałem. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Niech zawoła Jan mówiąc w Boskich naukach o Twoim wcieleniu: Słowo 

stało się ciałem bez zmiany z Dziewicy i trwa w naturze Bogiem, jak i było, nie 
odstąpiwszy od łona swego Ojca. 

Katabasja: Mrok duszy mojej rozpędź Dawco Światłości, Chryste BoŜe, który rozpędziłeś 
pierwotną ciemność otchłani i daj mi światłość przykazań Twoich, Słowo, abym czuwając od 
poranku sławił Ciebie. 

Pieśń 8 
Hirmos: Ty, który pokrywasz wodami góry swoje i piaskiem wyznaczasz granicę morzu, i 

wszystko utrzymujesz, Tobie śpiewa słońce, Ciebie sławi księŜyc, Tobie przynosi pieśń całe 
stworzenie jako Stwórcy wszystkiego na wieki. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Jezu, który obłokami przyodziewasz niebo i na tronie chwały królujesz z 

wiecznym Ojcem, Ty wziąłeś prześcieradło, którym się przepasałeś, aby umyć 
nogi stworzone z gliny, cały ogniem będąc, Słowo, chociaŜ i wcieliłeś się. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Jezus, gdy wszystkim umył nogi, spoczął i rzekł do swoich uczniów: 

Wiecie wszyscy, co teraz uczyniłem. Dałem wam bowiem wszystkim wzór 
pokory, aby kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Czyści juŜ jesteście, ale nie wszyscy – rzecze Chrystus przyjaciołom 

spoczywającym na uczcie, a gdy jeden drugiemu nie dowierzali i mówili, przeto 
po tym jawnie powiedział imię zdrajcy. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Gdy to powiedział, przyszedł na górę Oliwną, Sędzia wszystkich z 

uczniami, i wtedy powiedział: Przyjdźcie i chodźmy stąd, nadszedł juŜ bowiem 
zdrajca. Nikt nie pozbawi się mnie, cierpię bowiem dobrowolnie. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
O, fałszywy pocałunek! Raduj się, Nauczycielu – mówi Judasz do 

Chrystusa, wraz ze słowem wydając Go na zabicie. Tym dał bowiem znak 
nieprawym: Którego pocałuję, ten jest, Jego obiecałem wam wydać. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Pochwycony zostałeś, BoŜe nasz, przez nieprawych ludzi i wcale nie 

narzekając, ani teŜ wołając, przecierpiałeś wszystko, Baranku, byłeś badany i 
sądzony, byłeś bity, związany i prowadzony do Kajfasza pod oręŜem i kijami. 
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Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Niech będzie ukrzyŜowany Jezus Chrystus! – krzyczeli ludzie hebrajscy z 

kapłanami i uczonymi w Piśmie. O, ludzie niewierni! CóŜ bowiem uczynił, 
który Łazarza podniósł z grobu i otworzył ludziom drogę do zbawienia? 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Na sądzie Piłata nieprawi ludzie krzyczeli, wołając: UkrzyŜuj Go, wypuść 

zaś nam aresztowanego zabójcę Barabasza! Chrystusa zaś najpierw zbiwszy, 
weź, weź, ukrzyŜuj z łotrami! 

Błogosławimy Ojca i Syna, i Świętego Ducha, Pana. 
O, niewypowiedziane uniŜenie! O, niewypowiedziany zamiar! Będąc 

ogniem umyłeś nogi zdrajcy, Zbawco. Umywszy zaś nie spaliłeś i podając chleb 
na Wieczerzy nauczałeś tajemnej posługi. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
O, nowa wieść! Bóg jest Synem niewiasty i zrodzenie bez nasienia, Matka 

bez męŜczyzny i zrodzony Bóg. O, zdumiewająca nowina! O, przedziwne 
poczęcie! O, niezniszczalne zrodzenie przez Dziewicę! Zaprawdę, wszystko 
przewyŜsza rozum i przekracza wiedzę. 

Chwalimy, błogosławimy, kłaniamy się, Panu sławiąc i wywyŜszając Go na wszystkie wieki. 
Katabasja: Ty, który pokrywasz wodami góry swoje i piaskiem wyznaczasz granicę 

morzu, i wszystko utrzymujesz, Tobie śpiewa słońce, Ciebie sławi księŜyc, Tobie przynosi pieśń 
całe stworzenie jako Stwórcy wszystkiego na wieki. 

Pieśń 9 
Hirmos: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który podniósł róg zbawienia w domu Dawida, 

dziecka swego, w którym nawiedził nas Wschód z wysoka i skierował nas na drogę pokoju. 
Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Wy znowu śpicie – powiedział Chrystus do uczniów – czuwajcie, 
przybliŜył się czas, wstańcie, idźmy moi przyjaciele, oto uczeń zdrajca ma całą 
kohortę i idzie wydać mnie, Przyjaciela człowieka. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Powitanie twoje jest fałszywe i pocałunek gorzki, komu bowiem mówisz 

oszuście „Raduj się, Rabbi?”, a Chrystus pyta Judasza: Przyjacielu, po cóŜ 
przyszedłeś? – rzecze – Jeśli bowiem przyszedłeś powitać, to dlaczego 
proponujesz nóŜ pomazany miodem? 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Na sąd Piłata dobrowolnie przyszedłeś jako niewinny Sędzia, aby 

wybawić nas z naszych win, Chryste. Przeto przecierpiałeś męki, będąc 
zraniony ciałem, Dobry, abyśmy wszyscy otrzymali wyzwolenie. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Głębio miłosierdzia, jakŜe ogień stoi przed Piłatem, będącym sianem, 

trzciną i ziemią, nie opali go ogień Bóstwa, Chrystus, ale cierpliwie czeka, który 
jest wolny z natury jako Przyjaciel człowieka. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Weź, weź, ukrzyŜuj nazywanego Chrystusem – niegdyś śydzi wołali do 

Piłata. A on umywając ręce pisał im piórem Jego winę, wszystkim dającą 
nieśmiertelność. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
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Nad miarę nieprawi wołali do Piłata: Weź, weź, ukrzyŜuj Chrystusa! – 
prosząc o zabicie Go jako osądzonego. Czy to nie On wskrzeszał umarłych, 
oczyścił trędowatych, uleczył cierpiącą na krwotok, wzmocnił sparaliŜowanego? 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
CóŜ za zło uczynił, Ŝe tak bardzo krzyczycie: Weź, weź, ukrzyŜuj Go? – 

zawołał niegdyś Piłat do nierozumnych ludzi – Nie znajduję w Nim winy! Oni 
zaś gorzko wołali: Weź, weź, ukrzyŜuj Zbawcę wszystkich! 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
O, nieprawi śydzi! O, nierozumni ludzie! CzyŜ nie pamiętacie cudów 

Chrystusowych, mnóstwa uzdrowień? CzyŜ nie zrozumieliście Jego całej 
Boskiej Mocy, jak pierwsi wasi ojcowie, teraz zaś i wy nie rozumiecie! 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Byłeś bity, mój Stwórco, i pozwoliłeś się dla mnie ukrzyŜować, aby 

uczyniwszy moje zbawienie pośrodku ziemi, wytoczyć światu Ŝycie i dać 
nieśmiertelność Twoją czcigodną krwią tym, którzy kłaniają się Tobie. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Owieczka Twoja, Władco, stojąc przy krzyŜu i widząc Ciebie, Stwórcę 

wszystkiego, ukrzyŜowanym płakała, wielce cierpliwy. Dobrowolnie bowiem 
urodziła Ciebie ciałem i wszystkie cierpienia w nim przecierpiałeś, aby zbawić 
świat. 

Katabasja: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który podniósł róg zbawienia w domu 
Dawida, dziecka swego, w którym nawiedził nas Wschód z wysoka i skierował nas na drogę 
pokoju. 

Następnie lektor: 
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, zgładź 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 winy nasze, jako i my odpuszczamy 
winowajcom naszym, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. 
 Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Lektor: Amen. 
Kontakion, ton 8: 

Przyjdźcie wszyscy, wysławimy ukrzyŜowanego za nas grzesznych, 
bowiem Maria widziała Go na krzyŜu i wołała: ChociaŜ cierpisz ukrzyŜowanie, 
jesteś jednak moim Synem i Bogiem. 
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Panie, zmiłuj się (czterdzieści razy). 
 Chryste BoŜe, który w kaŜdym czasie i w kaŜdej godzinie, na niebie i na 
ziemi jesteś sławiony i wywyŜszany, wielce cierpliwy, wielce miłosierny i 
łaskawy, który kochasz sprawiedliwych i miłujesz grzeszników, który wszystko 
wzywasz do zbawienia ze względu na obiecane przyszłe dobra, sam, Panie, 
przyjmij nasze modlitwy w tej godzinie zanoszone do Ciebie i skieruj nasze 
Ŝycie na drogę Twych przykazań, uświęć nasze dusze, oczyść ciała, kieruj 
myślami i oczyść zamysły. Wybaw nas ze wszelkiego utrapienia, zła i chorób, 
otocz nas świętymi Twymi aniołami, abyśmy pod ich straŜą i opieką osiągnęli 
jedność wiary i poznanie niedostępnej Twojej chwały, albowiem błogosławiony 
jesteś na wieki wieków. Amen. 

Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od 
Serafinów, któraś bez zmiany Boga Słowo zrodziła, Ciebie, prawdziwą 
Bogurodzicę, wysławiamy. 
 W imię Pańskie pobłogosław, ojcze! 
Kapłan: Panie Jezu Chryste, BoŜe nasz, dla modlitw świętych ojców naszych zmiłuj się nad nami. 

Lektor: Amen. 
Modlitwa mnicha Pawła z monasteru Ewergetydy do Najświętszej Bogurodzicy: 

 Nieskalana, czysta, dziewicza, najczystsza, czcigodna Dziewico, BoŜa 
Niewiasto, Władczyni, któraś Boga Słowo poprzez przesławne Twoje 
narodzenie zjednoczyła z ludźmi i upadłą naturę naszego rodzaju zjednoczyła z 
niebem, któraś jest jedyną nadzieją dla pozbawionych nadziei i pomocą dla 
zwycięŜanych, ochroną zawsze gotową dla przybiegających do Ciebie i 
wszystkich chrześcijan ucieczką, nie pogardzaj mną grzesznym, zbrukanym 
myślami, słowami i czynami brudnymi, gdyŜ siebie samego uczyniłem 
bezuŜytecznym i stałem się niewolnikiem lenistwa i słodyczy Ŝycia. Jako Matka 
miłującego ludzi Boga zlituj się z miłości do ludzi nade mną grzesznym i 
marnotrawnym, przyjmij moją modlitwę, zanoszoną Tobie zbrukanymi mymi 
ustami, i wykorzystując swą macierzyńską odwagę błagaj swego Syna i naszego 
Władcę i Pana, aby i dla mnie otworzył łaski swej miłości ku ludziom i darował 
moje niezliczone grzechy, skierował ku pokucie i uczynił gorliwym wykonawcą 
Jego przykazań. Bądź mi orędowniczką jako miłościwa, miłosierna i łaskawa, w 
tym Ŝyciu bądź pomocą i orędowniczką odpędzającą napaści wrogów i kierującą 
mnie ku zbawieniu, a w czasie mego odejścia zachowaj grzeszną moją duszę i 
odpędź daleko ode mnie ciemne postaci złych biesów. W budzący zaś bojaźń 
dzień Sądu wybaw mnie od wiecznej męki i okaŜ dziedzicem 
niewypowiedzianej chwały Twego Syna i Boga naszego. Obym otrzymał, 
Władczyni moja, Najświętsza Bogurodzico, poprzez Twoje orędownictwo, 
opiekę, łaskę i miłość do ludzi Jednorodzonego Twego Syna, Pana i Boga, i 
Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, któremu przynaleŜy wszelka chwała, 
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cześć i pokłon, z Przedwiecznym Jego Ojcem, i z Najświętszym i Dobrym, i 
śyciodajnym Jego Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa mnicha Antiocha do Pana naszego Jezusa Chrystusa: 

 Władco, daj nam, udającym się na spoczynek, pokój ciała i duszy, 
zachowaj nas od mrocznego grzechu i od wszelkich ciemnych i nocnych pokus 
cielesnych. Ukróć ataki pokus, wygaś rozŜarzone strzały złego, kierowane na 
nas z nienawiści. Utul bunt naszego ciała i wszelkie ziemskie i materialne nasze 
mędrkowania uśpij. Daj nam, Panie, umysł odwaŜny, zamiary cnotliwe, serce 
trzeźwe, lekki sen, wolny od wszelkich marzeń szatańskich. Podnieś nas teŜ w 
czas modlitwy, umocnionymi w Twych przykazaniach i mającymi w sobie 
mocną pamięć Twych zrządzeń. Pozwól nam całą noc sławić Ciebie, abyśmy 
śpiewali, błogosławili i sławili najczcigodniejsze i najwspanialsze imię Twoje, 
Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 Przesławna zawsze Dziewico, Matko Chrystusa Boga, zanieś naszą 
modlitwę Twemu Synowi i Bogu naszemu, aby zbawił przez Ciebie nasze 
dusze. 

Modlitwa świętego Joannicjusza: 

 Nadzieją moją Ojciec, ucieczką moją Syn, opieką moją Duch Święty, 
Trójco Święta, chwała Tobie. 

Kapłan: Chwała Tobie, Chryste BoŜe, Nadziejo nasza, chwała Tobie. 
Chór: Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na 

wieki wieków. Amen. Panie, zmiłuj się (trzy razy). Pobłogosław. 
Kapłan: Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, dla modlitw Przeczystej swojej Matki, świętych 

chwalebnych apostołów i wszystkich świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i 
Przyjacielem człowieka. 

Kapłan zaś mówi: 
Pomódlmy się za metropolitę naszego N. i za wszystkich w Chrystusie braci naszych. 

I chór: Panie, zmiłuj się (często). 
O zachowanie w opiece BoŜej naszej ojczyzny, za jej władze i wojsko. 
Za nienawidzących i miłujących nas. 
Za miłujących nas i posługujących nam. 
Za tych, którzy polecili nam niegodnym modlić się za nich. 
O wybawienie jeńców. 
Za zmarłych ojców i braci naszych. 
Za Ŝeglujących po morzu. 
Za leŜących w chorobach. 
Pomódlmy się takŜe o obfitość płodów ziemi. 
I za kaŜdą duszę chrześcijan prawosławnych. 
Uczcijmy prawosławnych biskupów i fundatorów tej świątyni. 
Rodziców naszych i wszystkich zmarłych ojców i braci naszych, tu i wszędzie 

spoczywających prawosławnych. 
 PrzełoŜony: Módlmy się i za nas samych. 

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 PrzełoŜony: Panie Jezu Chryste, BoŜe nasz, dla modlitw świętych ojców naszych zmiłuj 
się nad nami. 

Chór: Amen. 
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