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Triadikony ośmiu tonów, 
śpiewane w Wielkim Poście i w pozostałe posty, gdy nie śpiewamy Bóg i Pan, ani troparionu, a 
Alleluja z jego stichosami: Od godzin nocnych duch mój woła do Ciebie, BoŜe, światłością są 

przykazania Twoje na ziemi i pozostałe. Niech będzie wiadomym, Ŝe w triadikonach mówimy w ich 
końcu co następuje: w poniedziałek: Dla orędownictwa bezcielesnych Twoich, zmiłuj się nad nami. 
We wtorek: Dla modlitw Poprzednika Twego, zmiłuj się nad nami. W środę i piątek: Mocą krzyŜa 

Twego zachowaj nas, Panie. W czwartek: Dla modlitw świętych Twoich apostołów i biskupa 
Mikołaja, zmiłuj się nad nami. W pozostałe dwa dni mówi się tak, jak jest napisane w ich końcu. 

Triadikony, ton 1: 

Cieleśnie przedstawiając moce bezcielesne podnosimy umysł do tego, co 
duchowe i niematerialne, i przyjmujemy jaśnienie przez trójświętą pieśń 
Trójhipostatycznego Bóstwa. Jak cherubini zaśpiewajmy jedynemu Bogu: 
Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe nasz. 

Chwała. Ze wszystkimi mocami niebieskimi będącemu na cherubinach na 
wysokościach zaśpiewajmy, przynosząc trójświętą chwałę: Święty, Święty, 
Święty jesteś BoŜe nasz, dla modlitw wszystkich świętych Twoich zmiłuj się 
nad nami. 

I teraz. Powstawszy ze snu przypadamy do Ciebie, Dobry, i śpiewamy 
Tobie, Mocny, anielską pieśń: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe, dla modlitw 
Bogurodzicy zmiłuj się nad nami. 

Fotagogikon, ton 1: 

Panie, zajaśniej światłością, duszę moją oczyść z wszelkiego grzechu. 
Na końcu fotagogikonów mówimy: 

W poniedziałek do pierwszego fotagogikonu: Dla orędownictwa bezcielesnych 
Twoich, i zbaw mnie. 

We wtorek: Dla modlitw, Panie, Poprzednika Twego, i zbaw mnie. 
W środę i piątek: Mocą, Panie, krzyŜa Twego, i zbaw mnie. 
W czwartek: Dla modlitw, Panie, apostołów Twoich i biskupa Mikołaja, i 

zbaw mnie. 
Do drugiego fotagogikonu na Chwała zawsze mówimy na końcu: Dla modlitw, Panie, 

świętych Twoich, i zbaw mnie. 
Do trzeciego zaś fotagogikonu na I teraz zawsze mówimy na końcu: Dla modlitw, 

Panie, Bogurodzicy, i zbaw mnie. 
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Triadikony, ton 2: 

Moce niebios naśladując na ziemi, zwycięską pieśń przynosimy Tobie, 
Dobry: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe nasz. 

Chwała. Niestworzona Istoto, wszystkich Stwórco, otwórz nasze wargi, 
abyśmy głosili Twoją chwałę, śpiewając: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe 
nasz, dla modlitw wszystkich świętych Twoich zmiłuj się nad nami. 

I teraz. Z łoŜa i snu podźwignąłeś mnie, Panie, oświeć mój rozum i serce, i 
otwórz moje wargi, abym śpiewał Tobie: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe, 
dla Bogurodzicy zmiłuj się nad nami. 

Fotagogikon, ton 2: 
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Ześlij, Chryste BoŜe, zawsze będącą Twoją Światłość i oświeć Tajemne 
oczy serca mego. 
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Triadikony, ton 3: 

Trójco jednoistotna i niepodzielna, jedności Trójhopostayczna i zawsze 
wspólnie będąca, Tobie jako Bogu śpiewamy anielską pieśń: Święty, Święty, 
Święty jesteś BoŜe nasz. 

Chwała. Ojca niemającego początku, Syna współ niemającego początku, 
Ducha współzawsze będącego, jedno Bóstwo odwaŜmy się wysławiać jak 
cherubini mówiąc: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe nasz, dla modlitw 
wszystkich świętych Twoich zmiłuj się nad nami. 

I teraz. Nagle Sędzia przyjdzie i obnaŜone zostaną czyny kaŜdego, przeto z 
bojaźnią wołamy do Ciebie o północy: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe, dla 
Bogurodzicy zmiłuj się nad nami. 

Fotagogikon, ton 3: 

Ześlij Światłość Twoją, Chryste BoŜe, i oświeć serce moje. 
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Triadikony, ton 4: 

Rozumnych Twoich sług pieśń odwaŜamy się przynosić, mówiąc: Święty, 
Święty, Święty jesteś BoŜe nasz. 

Chwała. Jak zastępy anielskie teraz na niebiosach i stojący na ziemi ludzie 
z bojaźnią zwycięską pieśń przynosimy Tobie, Dobry: Święty, Święty, Święty 
jesteś BoŜe nasz, dla modlitw wszystkich świętych Twoich zmiłuj się nad nami. 

I teraz. Niemającego początku Ojca Twego i Ciebie, Chryste BoŜe, i 
Najświętszego Twego Ducha odwaŜając się sławić jak cherubini mówimy: 
Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe, dla Bogurodzicy zmiłuj się nad nami. 

Fotagogikon, ton 4: 

Zajaśniej Światłością dla świata Twego, duszę moją będącą w ciemności 
oczyść z wszelkiego gniewu. 
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Triadikony, ton 5: 

Czas śpiewu i czas modlitwy, gorliwie zaśpiewajmy jedynemu Bogu: 
Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe nasz. 

Chwała. OdwaŜając się naśladować Twoje duchowe wojska, Trójco 
niemająca początku, niegodnymi ustami śpiewamy Tobie: Święty, Święty, 
Święty jesteś BoŜe nasz, dla modlitw wszystkich świętych Twoich zmiłuj się 
nad nami. 

I teraz. Ty, który pomieściłeś się w łonie dziewiczym i nie rozłączyłeś się z 
łonem Ojca, przyjmij i nas, Chryste BoŜe, z aniołami śpiewających Tobie: 
Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe, dla Bogurodzicy zmiłuj się nad nami. 

Fotagogikon, ton 5: 
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Dawco Światłości, Panie, ześlij Światłość Twoją i oświeć serce moje. 
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Triadikony, ton 6: 

Z bojaźnią stoją cherubini, drŜą z lęku serafini, trójświętą pieśń 
przynosząc niemilknącymi głosy, z nimi i my zaśpiewajmy, grzeszni: Święty, 
Święty, Święty jesteś BoŜe nasz. 

Chwała. Niematerialnymi ustami, niemilknącym sławieniem 
sześcioskrzydli śpiewają Tobie najświętszą pieśń, BoŜe nasz. i my, którzy 
jesteśmy na ziemi, niegodnymi ustami przynosimy Tobie chwałę: Święty, 
Święty, Święty jesteś BoŜe nasz, dla modlitw wszystkich świętych Twoich 
zmiłuj się nad nami. 

I teraz. Potrójnej jedności Bóstwo, zjednoczone bez poplątania sławimy i 
anielską pieśń śpiewamy: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe, dla Bogurodzicy 
zmiłuj się nad nami. 

Fotagogikon, ton 6: 

Dla orędownictwa, Panie, bezcielesnych Twoich, ześlij duszom naszym 
Twoją zawsze będącą Światłość. 

W tym wypadku we wtorek dodajemy: Dla modlitw, Panie, Poprzednika Twego, 
zmiłuj się nad nami. 

W środę mówimy: Mocą krzyŜa Twego, Panie, ześlij duszom naszym 
Światłość Twoją zawsze będącą. 

W czwartek: Dla modlitw, Panie, świętych Twoich apostołów i biskupa 
Mikołaja ześlij duszom naszym Światłość Twoją zawsze będącą. 

Na drugie zaś Chwała mówimy: Dla modlitw, Panie, wszystkich świętych 
Twoich, ześlij naszym duszom Twoją zawsze będącą Światłość. 

Na trzecie I teraz mówimy: Dla modlitw, Panie, Bogurodzicy, ześlij duszom 
naszym Światłość Twoją zawsze będącą. 
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Triadikony, ton 7: 

Opiewany przez wyŜsze moce cherubinów i sławiony chwałą BoŜą przez 
aniołów, przyjmij i nas, będących na ziemi, niegodnymi ustami zasyłających 
Tobie chwałę: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe nasz. 

Chwała. OdłoŜymy sen jako lenistwo, duszo, poprawę w chwale pokaŜ 
Sędziemu i z bojaźnią wołaj: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe nasz, dla 
modlitw wszystkich świętych Twoich zmiłuj się nad nami. 

I teraz. Niedostępnemu Bóstwu w jednej Trójcy przynosząc trójświętą 
chwałę serafinów, z bojaźnią zaśpiewajmy: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe, 
dla Bogurodzicy zmiłuj się nad nami. 

Fotagogikon, ton 7: 

Podnieś mnie, Panie, ku sławieniu Ciebie, i naucz mnie czynić wolę 
Twoją, Święty. 
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Triadikony, ton 8: 

Mając serca na niebiosach, naśladujmy zastęp anielski i z bojaźnią 
przypadamy do Sędziego, wzywając zwycięską chwałę: Święty, Święty, Święty 
jesteś BoŜe nasz. 

Chwała. Nie śmieją na Ciebie patrzeć cherubini, fruwając wołają z 
radosnymi okrzykami BoŜą pieśń trójświętego głosu, z którymi i my śpiewamy 
Tobie: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe nasz, dla modlitw wszystkich 
świętych Twoich zmiłuj się nad nami. 

I teraz. Kurcząc się pod mnóstwem grzechów naszych i nie śmiejąc 
spojrzeć na wyŜyny nieba, duszę z ciałem zginając, z aniołami śpiewamy Tobie 
pieśń: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe, dla Bogurodzicy zmiłuj się nad nami. 

Fotagogikon, ton 8: 

Będąc Światłością, Chryste, oświeć mnie Tobą. 
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