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CZWARTA NIEDZIELA PO ŚWIĘCIE PASCHY, 
PARALITYKA. 

___________ 
 

W sobotę wieczorem, na małych nieszporach. 
Do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy cztery stichosy zmartwychwstania, ton 3: Przez Twój krzyŜ, 
Chryste Zbawco. Wszystko zostało oświecone. Sławię moc Ojca i Syna. KrzyŜowi Twemu 
czcigodnemu. Chwała. Ton 5: Wszedł Jezus w Jerozolimie (wszystkie stichery patrz na wielkich 
nieszporach). 

I teraz. Teotokion dogmatikon, ton 3: 

JakŜe wielki to cud, Dziewica porodziła i zrodzony jest Przedwiecznym 
Bogiem, objawione zostało to zrodzenie i dokonane w nadprzyrodzony sposób. 
O budząca bojaźń tajemnico! Jeśli to, co moŜna pomyśleć pozostaje 
niewypowiedzianym, to i widzialne jest nie do pojęcia. Błogosławiona jesteś, 
przeczysta córo, córko zrodzonego z ziemi Adama i NajwyŜszego Boga Matko. 
Módl się do Niego, aby zbawił dusze nasze. 

Na stichownie stichera zmartwychwstania: Męką Twoją, Chryste (patrz na wielkich nieszporach). 
TakŜe stichery Bogurodzicy, ton 3: 

Prosomion: Wielkie krzyŜa. 
 Stichos: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha twego. 

Wielkie przez Ciebie otrzymawszy dobrodziejstwa, Przeczysta, sławimy z 
aniołami Twoje zrodzenie, który zechciał urodzić się z Twego łona ze względu 
na niezwykłą łaskawość i przywrócił pierwotny stan rodzaju ludzkiego. 

Stichos: Wspomnę imię Twoje w kaŜdym pokoleniu i pokoleniu. 

Zdobyliśmy Ciebie w Ŝyciu, grzeszni, jako ucieczkę i Boską opiekę, 
Dziewico, błagamy przeto wszyscy Twoją łaskawość, nie odstąp od nas, 
prosimy, ale zmiłuj się i zbaw. 
 Stichos: MoŜni narodu będą błagać przed obliczem twoim. 

Bogurodzico Matko zawsze Dziewico, godnie przynosimy Tobie „Raduj 
się”, wraz z Gabrielem, BoŜym wodzem zastępów, Twoi powstali z prochu 
ziemi słudzy, Ty bowiem byłaś dla świata orędowniczką radości i weselem. 

Chwała, i teraz. Ton 8: W kruŜganku Salomona (patrz wielkie nieszpory). 
Troparion i rozesłanie. 

_________ 
 

Na wielkich nieszporach. 
Do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy dziesięć stichosów i śpiewamy trzy stichery 

zmartwychwstania, cztery Anatoliosa oraz dwa isomelosy o paralityku, powtarzając pierwszy z nich. 
Stichery zmartwychwstania, ton 3: 

Przez krzyŜ Twój, Chryste Zbawco, zniszczona została władza śmierci i 
diabła matactwo rozbite, rodzaj zaś ludzki przez wiarę zbawiony zawsze Tobie 
pieśń przynosi. 

Wszystko zostało oświecone przez Twoje zmartwychwstanie, Panie, i 
znowu otwarty został raj. Całe zaś stworzenie sławiąc Ciebie, zawsze Tobie 
pieśń przynosi. 

Sławię moc Ojca i Syna, opiewam władzę Świętego Ducha, nierozdzielne 
i niestworzone Bóstwo, Trójcę współistotną, królującą na wieki wieków. 

Stichery Anatoliosa, ton 3: 
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KrzyŜowi Twemu czcigodnemu kłaniamy się, Chryste, i 
zmartwychwstanie Twoje opiewamy i sławimy, bowiem Twoją raną wszyscy 
zostaliśmy uleczeni. 

Śpiewamy Zbawcy zrodzonemu z Dziewicy, bowiem dla nas został 
ukrzyŜowany i zmartwychwstał trzeciego dnia, dając nam wielkie miłosierdzie. 

Chrystus zstąpił do będących w otchłani głosząc i mówiąc: Bądźcie 
odwaŜni, teraz zwycięŜyłem, Ja jestem zmartwychwstanie, Ja was wyprowadzę 
zniszczywszy bramy śmierci. 

Stojąc, niegodni, w przeczystym domu Twoim, zanosimy wieczorną 
pieśń, z głębokości wołając, Chryste BoŜe: Oświeciwszy świat Twoim 
zmartwychwstaniem trzeciego dnia, wyrwij lud Twój z ręki wrogów Twoich, 
Przyjacielu człowieka. 

Inna stichera isomelos o paralityku, ton 1: 

Ty, który przeczystą dłonią stworzyłeś człowieka, przyszedłeś Łaskawco 
uleczyć chorych, Chryste, paralityka w Sadzawce Owczej słowem Twoim 
podniosłeś, uleczyłeś chorobę cierpiącej na krwotok, zmiłowałeś się nad 
cierpiącą córką Kananejki i nie pogardziłeś prośbą setnika. Przeto wołamy: 
Wszechmocny Panie, chwała Tobie (dwa razy). 

Ten niepogrzebany będący martwym paralityk widząc Ciebie, zawołał: 
Zmiłuj się nade mną, Panie, albowiem moje łoŜe jest dla mnie grobem. Po cóŜ 
mi bogactwa w Ŝyciu? Nie potrzebuję Sadzawki Owczej, nie mam bowiem 
nikogo, kto by mnie do niej włoŜył, gdy porusza się woda. Przeto przychodzę do 
Ciebie, Źródła uzdrowień, abym i ja z wszystkimi wołał: Wszechmocny Panie, 
chwała Tobie. 

Chwała. Ton 5: Wszedł Jezus w Jerozolimie do Sadzawki Owczej, zwanej po 
hebrajsku Betesda, mającej pięć kruŜganków, w których leŜało mnóstwo 
chorych. Anioł bowiem Pański kaŜdego roku zstępował i poruszał wodę dając 
zdrowie przystępującym z wiarą. Pan ujrzał człowieka, który od wielu lat czekał 
i mówi do niego: „Czy chcesz być zdrowym?” Chory odpowiedział: „Panie, nie 
mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, gdy poruszy się woda. Na 
lekarzy wydałem cały swój majątek i nie otrzymałem miłosierdzia”. A Lekarz 
dusz i ciał mówi do niego: „Weź swoje łoŜe i idź, głosząc na krańcach ziemi 
moc moją i wielkie miłosierdzie”. 

I teraz. Teotokion, ton 3: JakŜe nie dziwić się Twemu BoŜemu zrodzeniu, 
Przeczysta? Nie przyjęłaś bowiem, Najczystsza, pokusy męŜczyzny, zrodziłaś 
bez ojca Boga w ciele, Przedwiecznie z Ojca zrodzonego bez matki, który nie 
doznał Ŝadnej zmiany, pomieszania lub rozdzielenia, ale cechy obu natur 
zachował w całości. Przeto, Matko Dziewico, Władczyni, módl się do Niego, 
aby zbawił dusze prawowiernie Ciebie wyznających, Bogurodzico. 

Wejście. Pogodna Światłości. Prokimenon: Pan zakrólował, z jego stichosami. 
Na litii stichera świątyni. 

Chwała. Ton 5: Przy Sadzawce Owczej leŜał człowiek w niemocy i widząc 
Ciebie, Panie, zawołał: „Nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do 
sadzawki, gdy poruszy się woda. Gdy ja dochodzę, inny mnie wyprzedza i 
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przyjmuje uzdrowienie, a ja leŜę w niemocy”. Zbawiciel natychmiast 
ulitowawszy się mówi do niego: „Ze względu na ciebie stałem się człowiekiem, 
ze względu na ciebie przyoblokłem się w ciało, a ty mówisz, Ŝe nie masz 
człowieka? Weź więc swoje łoŜe i idź”. Ty wszystko moŜesz, wszystko słucha 
Ciebie, wszystko poddaje się Tobie. Wszystkich nas wspomnij i zmiłuj się, 
Święty, jako Przyjaciel człowieka. 

I teraz. Teotokion: Jesteś świątynią i bramą, pałacem i tronem Króla, 
Dziewico najczcigodniejsza, z której mój Wybawiciel, Chrystus Bóg, objawił 
się śpiącym w ciemności, będąc Słońcem Sprawiedliwości i chcąc oświecić 
tych, których stworzył na swój obraz ręką swoją. Przeto przez wszystkich 
wielbiona, jako mająca macierzyńską odwagę do Niego, nieustannie módl się o 
zbawienie dusz naszych. 

Na stichownie stichera zmartwychwstania, ton 3: 

Męką Twoją, Chryste, omroczyłeś słońce i światłością Twego 
zmartwychwstania wszystko oświeciłeś, przyjmij naszą wieczorną pieśń, 
Przyjacielu człowieka. 

Stichery Paschy z ich stichosami, jak są śpiewane na jutrzni Niedzieli Paschy. 

Chwała. Ton 8: W kruŜganku Salomona, gdzie leŜało mnóstwo chorych, w 
połowie święta znalazł tam Chrystus paralityka leŜącego od trzydziestu ośmiu 
lat i władczym głosem rzekł do niego: „Czy chcesz być zdrowym?” Chory 
odpowiedział: „Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, 
gdy poruszy się woda”. Pan zaś powiedział do niego: „Weź swoje łoŜe i idź. Oto 
jesteś zdrowym, nie grzesz więc więcej”. Dla modlitw Bogurodzicy ześlij nam 
wielkie miłosierdzie. 

I teraz. Zmartwychwstania dzień! Chrystus powstał z martwych, jeden raz. Ciąg dalszy, 
jak to opisano w minioną niedzielę. 

Troparion rozesłania, ton 3: Niechaj weselą się niebianie, niech radują się 
zrodzeni z ziemi, albowiem Pan uczynił władzę prawicą swoją. Śmiercią zdeptał 
śmierć, pierworodnym wśród umarłych był, z głębin otchłani wybawił nas i dał 
światu wielkie miłosierdzie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Śpiewamy Tobie, Bogurodzico Dziewico, 
orędowniczko zbawienia rodzaju naszego, w ciele bowiem z Ciebie przyjętym 
Syn Twój i Bóg nasz na krzyŜu przyjął cierpienie i wybawił nas ze zniszczenia 
jako Przyjaciel człowieka. 

Jeśli nie będzie czuwania, to na naboŜeństwie o północy śpiewamy kanon Trójcy z 
Oktoechosu, ton 3. TakŜe: Zaprawdę godne to jest, i ciąg dalszy zgodnie ze zwyczajem oraz 
rozesłanie. 

 

� � � � � � � � � � 
 

W niedzielę czwartą po święcie Paschy, na jutrzni. 
Po: Bóg i Pan, troparion zmartwychwstania, dwa razy. Chwała, i teraz. Teotokion. 

Po pierwszej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 3: 

Chrystus powstał z martwych, pierworodny umarłych, pierworodny 
stworzenia i Stwórca wszystkiego, co się stało, upadłą naturę rodzaju naszego w 
sobie samym odnowił. Nie masz nad kim panować, śmierci, bowiem Władca 
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wszystkich zniszczył władzę twoją. 
 Stichos: Powstań, Panie BoŜe mój, podnieś rękę Twoją, nie zapominaj na zawsze o 
ubogich Twoich. 

Panie, zakosztowawszy w ciele śmierci, gorycz śmierci przeciąłeś przez 
Twoje powstanie i człowieka przeciwko niej umocniłeś, pierwszą klątwę 
zwycięsko odrzuciłeś, Obrońco Ŝycia naszego, Panie, chwała Tobie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Gabriel zadziwił się pięknem Twego dziewictwa i 
Twoją jaśniejącą czystością, wołając do Ciebie, Bogurodzico: JakąŜ godną 
pochwałę przyniosę Tobie? JakŜe Ciebie nazwę? Wątpię i lękam się. Przeto jako 
wezwany wołam do Ciebie: Raduj się, Łaski Pełna. 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 3: 
Prosomion: Gabriel zadziwił się. 

Przyjąwszy wszystko, co ludzkie, wszystko przyswoiwszy, co jest nasze, 
zechciałeś zostać przygwoŜdŜonym na krzyŜu mój Stwórco, śmierć przyjąwszy 
cierpiałeś jak człowiek, aby to, co ludzkie, wybawić od śmierci jako Bóg, przeto 
wołamy do Ciebie jako Dawcy Ŝycia: Chwała, Chryste, łaskawości Twojej. 

Stichos: Będę wyznawał Ciebie, Panie, całym sercem moim, wszystkie cuda Twoje 
opowiadać będę. 

Głośmy, wierni, niewypowiedzianą tajemnicę niedoścignionego 
ukrzyŜowania i niewypowiedzianego powstania. Dziś bowiem śmierć i otchłań 
zostały zniewolone, rodzaj zaś ludzki przyodział się w niezniszczalność. Przeto 
dziękczynnie wołamy do Ciebie: Chwała, Chryste, powstaniu Twemu. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Niebiosa weselą się miłością i ziemia przeraŜa się z 
drŜeniem, gdy przeczysty głos przyjdzie do Ciebie, Bogurodzico, jeden bowiem 
tryumf obu zajaśnieje, gdy pierwszego stworzonego wybawi ze śmierci. Przeto z 
aniołem wołamy do Ciebie: Raduj się, czysta Dziewico Matko. 

Po Nieskalanych: Błogosławiony jesteś, Panie. 
TakŜe hypakoe, ton 3: 

Anioł jaśniejący dziwiąc się temu, co widzi, zrasza rosą słowa i mówi 
niewiastom z mirrą: Dlaczego Ŝywego szukacie w grobie? Powstał 
opustoszywszy groby. Zniszczenia zwycięzcę zrozumcie niezmiennego. 
Powiedzcie Bogu: JakąŜ bojaźń budzą są czyny Twoje, którymi zbawiłeś rodzaj 
ludzki. 

Anabatmi, ton 3. Antyfona 1: 

Uwolniłeś Syjon z niewoli Babilonu i mnie od poŜądań przyprowadź do 
Ŝycia, Słowo. 

Siejący w znoju łzami BoŜymi, Ŝną kłosy z radością Ŝycia wiecznego. 
Chwała, i teraz. Świętemu Duchowi wszelkie dziękczynienie, jak i Ojcu, i 

Synowi, współjaśniejącemu, w którym wszyscy Ŝyją i poruszają się. 
Antyfona 2: 

JeŜeli Pan nie zbuduje domu cnót, na próŜno trudzimy się, gdy zaś duszę 
okryje łaska nikt nie zburzy miasta naszego. 

Owocem łona przez Ducha są usynowieni Tobie, Chryste, jak Ojcu 
zawsze są święci. 

Chwała, i teraz. Przez Świętego Ducha zaczyna dojrzewać wszelka świętość, 
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mądrość realizuje bowiem wszelkie stworzenie. Jemu więc posłuŜmy, jest 
bowiem Bogiem, jak Ojciec i Słowo. 

Antyfona 3: 

Błogosławieni są lękający się Pana, chodzący drogą przykazań: spoŜyją 
bowiem dające Ŝycie owoce. 

Wokół stołu Twego rozweselmy się, widząc Twoje, Przywódco pasterzy, 
dzieci, niosące gałęzie dobrych uczynków. 

Chwała, i teraz. W Duchu Świętym wszelkie bogactwo chwały, od Niego 
łaska i Ŝycie dla wszystkich stworzeń, z Ojcem jest bowiem wywyŜszany i ze 
Słowem. 
 TakŜe prokimenon: Powiedzcie wśród narodów, Ŝe Pan zakrólował, umocnił bowiem 
świat, Ŝe się nie zachwieje. Stichos: Zaśpiewajcie Panu pieśń nową, zaśpiewaj Panu cała ziemio. 
Wszystko, co oddycha. Ewangelia według Łukasza, czwarta niedzielna, perykopa 112. TakŜe: 
Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy. Psalm 50 zgodnie ze zwyczajem. 

TakŜe Kanon Paschy, podany w Niedzielę Paschy, z hirmosami i z teotokionami na osiem, 
napisanym w niedzielę świętych niewiast z wonnościami, i o paralityku na sześć. 

Katabasja: Zmartwychwstania dzień!, oba chóry razem. 
Kanon. Ton 3: 

Pieśń 1 
Hirmos: Przedziwne i sławne czynisz cuda, Ty jesteś Bogiem, który otchłań uczynił 

ziemią zieloną i rydwany zatopił, zbawiając ludzi śpiewających Tobie jako Królowi naszemu i 
Bogu. 

Jedyny Królu czyniący znaki i działający cuda, dobrowolnie 
przecierpiałeś ukrzyŜowanie jako Szczodry i śmierć uśmierciłeś śmiercią, 
oŜywiwszy nas. 

W zmartwychwstaniu Chrystusa dzisiaj ludzie weselmy się z wiarą, 
zniewolona została otchłań i więźniów, których trzymała, gorliwie oddała, 
opiewających wspaniałości BoŜe. 

Mocą BoŜą niegdyś Twoim słowem, Chryste, paralityka wzmocniłeś i 
nakazałeś mu wziąć łoŜe, a teraz ulecz moją duszę, słabującą od długiego czasu. 

Niegdyś anioł zstępował do Sadzawki Owczej i jednego człowieka uleczał 
kaŜdego roku, a teraz przez BoŜy chrzest Chrystus oczyszcza niezliczone 
mnóstwo ludzi. 

Arcystrategowi Michałowi: 

Wodzu aniołów, arcystrategu wyŜszych sług, zgromadzonych w Twojej 
czcigodnej świątyni i śpiewających Bogu otaczaj opieką i chroń przed 
wszelkimi pokusami. 

Chwała. Triadikon: W Trzech Osobach, jednej zaś naturze, nieustannie z 
bezcielesnymi śpiewamy niemającemu początku Ojcu, Słowu i Duchowi, 
mającymi niepodzielne królestwo i władze. 

I teraz. Teotokion: Wybawiaj zawsze to miasto Twoje, Czysta, zawsze z 
wiarą czczące Ciebie, z nieszczęść, niewoli barbarzyńców, walk bratobójczych, 
miecza i wszelkiej innej kary. 

Pieśń 3 
Hirmos: Niepłodna i bezdzietna duszo, zdobądź sławny dobrem owoc, weseląc się 

zawołaj: Utwierdziłem się w Tobie, BoŜe, nie ma Świętego, nie ma sprawiedliwego poza Tobą, 
Panie. 
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Widząc niegdyś na drzewie wiszącego Ciebie, Słowo, słońce skryło 
światłość i zatrzęsła się cała ziemia, martwi powstali, gdy Ty, wszechmocny, 
byłeś martwy. 

Gdy z duszą przyszedłeś do łona ziemi, otchłań z pośpiechem oddała 
dusze, które zdobyła, śpiewające Twemu panowaniu pieśń dziękczynną, jedyny 
Panie. 

Ulecz moją duszę, Najłaskawszy, cięŜko chorą przez liczne grzechy, jak 
przedtem uleczyłeś paralityka, abym poszedł po Twoich ścieŜkach, które 
wskazałeś miłującym Ciebie. 

Arcystrategowi Michałowi: 

Z wyŜszymi zastępami módl się BoŜy archaniele za tych, którzy z wiarą 
śpiewają Tobie, zachowując i chroniąc nas, napadanych przez Ŝyciowe Ŝądze. 

Chwała. Triadikon: Zaśpiewajmy chwałę Ojcu, Synowi i Duchowi, jeden 
bowiem jest naturą Bóg, którego wszystkie moce niebios z lękiem sławią i 
wołają: Święty, Święty, Święty jesteś. 

I teraz. Teotokion: Miałaś poczęcie bez nasienia i zrodzenie przewyŜszające 
rozum, Dziewico Matko czysta, rzecz budząca bojaźń, cud jakŜe wielki, czczony 
przez aniołów i sławiony przez ludzi, Władczyni, młoda Dziewczyno. 

Kontakion Paschy i ikos. 
Katyzma poetycka, ton 3: 

Samo słowo wzmocniło paralityka jako światowe jedno Słowo, które na 
ziemi zjawiło się ze względu na nas z łaskawości. Przeto i łoŜe nosząc 
przechodził obok, chociaŜ uczeni w Piśmie nie mogli znieść uczynionego cudu, 
ogarnięci zawiści zepsuciem, paraliŜującym dusze. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Gabriel zadziwił się pięknem Twego dziewictwa i 
Twoją jaśniejącą czystością, wołając do Ciebie, Bogurodzico: JakąŜ godną 
pochwałę przyniosę Tobie? JakŜe Ciebie nazwę? Wątpię i lękam się. Przeto jako 
wezwany wołam do Ciebie: Raduj się, Łaski Pełna. 

Pieśń 4 
Hirmos: Jako ocienioną górę Habakuk ujrzał Twoje łono, Czysta, przeto zawołał: Z 

południa przyjdzie Pan i Święty z góry ocienionej czaszy. 
Zgromadzenie Ŝydowskie z zawiści marniejące, ukrzyŜowało na drzewie 

Ciebie, Panie, i zniszczywszy osądzenie śmierci powstałeś jako Mocny, 
podnosząc ze sobą świat. 

Niewiasty z mirrą, dlaczego szukacie niewyczerpanej mirry? 
Zmartwychwstał – powiedział do niewiast młodzieniec siedzący w białych 
szatach – i podniebne przestworza napełnił duchową wonnością. 

Nosząc postać sługi przyszedłeś z wielkiego miłosierdzia i zdrowym 
okazałeś leŜącego paralityka, Słowo, nakazawszy mu wziąć teŜ łoŜe. 

Anioł Pański zstępował bowiem kaŜdego roku poruszając wodę w 
sadzawce i tylko jednego czyniąc zdrowym, Chrystus zaś niezliczone mnóstwo 
ludzi zbawia przez BoŜy chrzest. 

Arcystrategowi Michałowi: 

Wodzu aniołów i przewodniku zbłąkanych, hetmanie Pański, przyjdź do 
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nas w tym czasie i modlitwy wszystkich zanieś jedynemu Stwórcy i Władcy. 
Chwała. Triadikon: Jedną naturą i rozdzielaną na Osoby jest Święta Trójca, 

Ojciec nadprzyrodzony, zawsze wspólnie będący Syn i Święty Jedyny 
Wszechmocny Duch. 

I teraz. Teotokion: Czysta, jakŜe karmisz? JakŜe zrodziłaś niemowlę starsze 
od dawnego Adama? Jak na ręku nosisz Syna zasiadającego na ramionach 
cherubinów, który wie, co będzie i wszystko uczynił. 

Pieśń 5 
Hirmos: Twoją niezachodzącą Światłością, Chryste, oświeć moją pokorną duszę i skieruj 

ku Twojej bojaźni, albowiem światłością są Twoje przykazania. 
Podniesiony na drzewie krzyŜa podniosłeś cały świat i będąc wśród 

martwych, BoŜe, podnosisz martwych od wieków. 
Chrystus zmartwychwstał, jak powiedział, opustoszył wszystkie królestwa 

otchłani i ukazał się apostołom dając wieczną radość. 
Ubrany w lśniącą biel widziany był przez niewiasty jaśniejący anioł i 

rzekł: Nie płaczcie juŜ, śycie wasze powstało, oŜywiając martwych będących w 
grobach. 

Jak podniosłeś paralityka, Chryste, tak uzdrów moją duszę sparaliŜowaną 
przez przestępstwa i pomóŜ mi iść Twoją prawą ścieŜką. 

Arcystrategowi Michałowi: 

Wodzu aniołów Michale, zbawiaj ludzi gromadzących się dzisiaj w 
Twojej świątyni i głoszących wspaniałości BoŜe. 

Chwała. Triadikon: Równej czci jedności dzielona na trzy, rozdzielana 
bowiem dokładnie na Osoby jest jedną czczoną naturą, Ojciec, Syn i BoŜy 
Duch. 

I teraz. Teotokion: Twoje zrodzenie bez nasienia, Czysta, niedocieczone 
opiewamy zrodzenie, błogosławiąc Ciebie jako Matkę Stwórcy wszystkich i 
Władcy. 

Pieśń 6 
Hirmos: Głębia grzechów i burza przeciwnych wiatrów powstała przeciwko nam, ale 

uprzedź mnie Synu BoŜy i wybaw ze zniszczenia, jak proroka wybawiłeś ze zwierza. 
Dobrowolnie zostałeś podniesiony na drzewie, jako martwy zostałeś 

złoŜony w grobie i wszystkich martwych będących w otchłani razem oŜywiłeś, 
Chryste, wskrzesiwszy ich BoŜą mocą. 

Otchłań spotkawszy Ciebie, Szczodry, w swej głębi, zgorzkniała, gorliwie 
oddając związanych, opiewających Twoje budzące bojaźń zmartwychwstanie 
niemilknącymi głosami. 

BoŜy uczniowie widząc śycie wszystkich powstające z grobu, Chrystusa, 
kłaniali się z wielką miłością, prawym zwyczajem i duchowym weselem. 

Dawno temu chory leŜący na łoŜu od wielu lat został uzdrowiony Twoim 
nakazem, Chryste, i śpiewając sławi Twoją łaskawość, Dawco Ŝycia. 

Arcystrategowi Michałowi: 

Wodzu aniołów, Michale, stojący przed tronem Władcy, przyjdź do nas, 
kierując na ścieŜki Ŝycia tych, którzy mają Ciebie jako gorącego orędownika. 

Chwała. Triadikon: Czczę Ciebie z budzącymi bojaźń zastępami nieba jako 
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Trójcę Osób, jako jedność głoszę zaś natury, niemający początku Ojcze, Synu, 
Duchu Prawy, BoŜe wszystkich. 

I teraz. Teotokion: Wszystko noszący Boskim poruszeniem jest trzymany, 
Bogurodzico Dziewico, w Twoich objęciach, wszystkich nas wyrywając z ręki 
niewoli Złego jako szczodry. 

Kontakion, ton 3. Prosomion: 

Duszę moją, Panie, przez wszelkie grzechy i czyny nieprzyzwoite 
okropnie sparaliŜowaną, podnieś Twoim BoŜym orędownictwem, jak dawno 
temu podniosłeś paralityka, abym wołał do Ciebie, Zbawcy: Szczodry, chwała 
Twemu panowaniu, Chryste. 

Ikos: Jezusie BoŜe, trzymający w garści Twojej ręki krańce świata, z 
Ojcem współniemający początku i z Duchem Świętym wspólnie wszystkimi 
rządzący, zjawiłeś się w ciele i leczyłeś choroby, odpędziłeś Ŝądze, ślepców 
obdarzyłeś jasnością i paralityka podniosłeś BoŜym słowem, nakazując mu 
niespodziewanie chodzić i wziąć na ramię oraz nosić swoje łoŜe. Przeto wszyscy 
z nim śpiewamy i wołamy: Szczodry, chwała Twemu panowaniu, Chryste. 

Synaksarion: 
Stichosy: Słowo Chrystusa podniosło sparaliŜowanego, 
To uleczenie dało Słowo, i tylko. 
Twoim niewypowiedzianym miłosierdziem, Chryste BoŜe nasz, zmiłuj się nad nami. 

Amen. 
Pieśń 7 

Hirmos: Płomień w piecu zrosiłeś i dzieci niespalone zbawiłeś, błogosławiony jesteś na 
wieki, Panie BoŜe ojców naszych. 

Widząc Ciebie rozpostartym na drzewie słońce skryło swoją światłość nie 
mogąc świecić światu, gdy Ty dobrowolnie zaszedłeś, Królu wszystkich, na 
oświecenie wszystkich ludów. 

Zmartwychwstałeś opustoszając groby i zniewalając otchłań mocą 
wszechsilną. Przeto śpiewamy, Chryste, Twoje czcigodne i BoŜe powstanie. 

Dlaczego śywego szukacie jako martwego? Powstał, nie ma Go w grobie 
– dawno temu jaśniejący anioł BoŜy zawołał do niewiast z mirrą. 

Paralityka leŜącego przez wiele lat słowem uleczyłeś, wołając: Weź twoje 
łoŜe i idź, opiewając wspaniałości BoŜe. 

Arcystrategowi Michałowi: 

Michale, pierwszy wodzu Pański, gromadzących się z wiarą w Twojej 
BoŜej świątyni kieruj ku sławieniu Boga, chroniąc przed wszelkim złym 
orędownictwem. 

Chwała. Triadikon: O Trójco, tych którzy z wiarą śpiewają Tobie jako Bogu 
wszystkich i Władcy, wybawiaj z wszelkich nieszczęść i uczyń uczestnikami 
Twoich dóbr. 

I teraz. Teotokion: Jako Dziewica niezniszczalnie rodzisz zrodzonego przed 
wszystkimi wiekami z Ojca niemającego początku, co przewyŜsza wszelkie 
słowo, przeto uwielbiamy Ciebie, Czysta. 

Pieśń 8 
Hirmos: Boga nieustannie sławionego na wysokościach przez aniołów, niebiosa niebios, 

ziemia, góry i pagórki, głębina i cały rodzaj ludzki w pieśniach jako Stwórcę i Wybawiciela 
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błogosławcie Go i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 
Zasłona rozdarła się, gdy zostałeś ukrzyŜowany, Zbawco nasz, a śmierć 

oddała tych, których pochłonęła, otchłań została obnaŜona widząc Ciebie w 
głębinach ziemi. 

Gdzie jest Twój oścień, śmierci? Gdzie jest teraz, otchłani, Twoje 
zwycięstwo? Gdy zmartwychwstał Król zostałaś uśmiercona i zginęłaś, nad 
nikim juŜ nie panujesz. Mocny wziął bowiem wszystkich, których miałaś 
związanych. 

Szybko biegnijcie, ogłoście apostołom zmartwychwstanie – niewiastom z 
mirrą ukazał się młodzieniec głosząc – Zmartwychwstał Władca i z nim 
chwalebnie wszyscy martwi od wieków. 

Paralityk leŜący od wielu lat, wołał: „Zmiłuj się nade mną, Wybawicielu, 
trzymanym w niepewności”, a Pan polecił mu wziąć pospiesznie łoŜe i chodzić 
prosto. 

Arcystrategowi Michałowi: 

Jako przewodnik mocy niematerialnych, Arcystrategu, proś z nami o 
wybawienie nas z naszych grzechów, poprawę Ŝycia i słodycz wiecznych dóbr 
po tamtej stronie. 

Błogosławimy Ojca i Syna, i Świętego Ducha, Pana. 
Zgodnie opiewajmy niestworzoną, niepodzielną istotę, trójhipostatyczne 

Bóstwo, Ojca niemającego początku i Syna, i Ducha Świętego, głosząc budzącą 
bojaźń pieśń serafinów. 

I teraz. Teotokion: Dawno temu Izajasz widział Ciebie, zawsze Dziewico, 
jako rulon, na którym palcem Ojca napisano Słowo poza czasem, wybawiające 
nas z wszelkiego braku słów, wysławiających Ciebie świętymi słowami. 

Chwalimy, błogosławimy i kłaniamy się Panu, śpiewając i wywyŜszając Go na wieki. 
Katabasja. Nie śpiewamy: Czcigodniejszą od cherubinów. 

Pieśń 9 
Hirmos: Na synajskiej górze MojŜesz ujrzał Ciebie w krzewie, bez spalania ogień Bóstwa 

poczynającą w łonie ogień Bóstwa, Daniel zaś widział Ciebie jako górę niesieczoną, a Izajasz 
nazywał zakwitłą laskę z korzenia Dawidowego. 

Jezu, podnoszony na drzewie, podniosłeś i nas, a złoŜony dobrowolnie w 
grobie z grobów wskrzesiłeś wszystkich zmarłych, opiewających Twoje 
niedoścignione panowanie i Twoją niezwycięŜoną moc. 

Najpiękniejszy z grobu zajaśniałeś, jak oblubieniec z komnaty weselnej, 
najpiękniejsze Słowo, zniszczyłeś mroczną otchłań i zabrałeś więźniów zgodnie 
wołających: Chwała Twojej chwale, chwała Jezusie BoŜe, Twemu powstaniu. 

Niosąc westchnienia i łzy niewiasty z mirrą pospiesznie doszły do 
najświętszego grobu i zostały pouczone o sławnym zmartwychwstaniu 
Chrystusa, które świętujemy weseląc się w radości duchowej. 

Otrzymawszy zdrowie ciała z Twego nakazu, Chryste, poprzednio 
sparaliŜowany był widoczny jako pospiesznie idący i niosący łoŜe, na którym 
leŜał wiele lat, wyśpiewując Twoją potęŜną moc. 

Arcystrategowi Michałowi: 

Wyproś nam oświecenie, wielki Arcystrategu, zawsze stojący przed 



 10 

wielką Światłością i obdarz pokojem nasze Ŝycie, zawsze atakowane przez węŜa 
i warunki Ŝycia, o godny chwały. 

Chwała. Triadikon: Światłość i Światłości, śycie i śycia, sławię Ciebie 
najpoboŜniej Ojcze, Słowie i Duchu Święty, Trójhipostatyczna jedności, 
niepodzielne panowanie, Bóstwo niepomieszane, Święty, Święty, Święty 
wołając z wyŜszymi mocami. 

I teraz. Teotokion: Z Twego jaśniejącego łona przyszło wielkie Słońce, 
Chrystus, i oświeciło świat, Przeczysta, świetlistymi promieniami oraz zabrało 
ciemność przestępstwa, przeto opiewamy Ciebie jako przyczynę wszystkich 
dóbr, Oblubienico BoŜa. 

TakŜe: Święty Pan Bóg nasz, trzykrotnie, ton 3. 
Eksapostilarion: Zasnąłeś w ciele, jako martwy, jeden raz. 

Chwała. Inny. Prosomion: Niewiasty, usłyszcie. 

Przyjaciel człowieka i najszczodrobliwszy Pan stanął przed Sadzawką 
Owczą, aby uleczyć choroby. Znalazł człowieka leŜącego od wielu lat i zawołał 
do niego: „Weź łoŜe i idź na drogi prawe”. 

I teraz. Ten sam eksapostilarion. 
Do psalmów pochwalnych dodajemy osiem stichosów i śpiewamy stichery zmartwychwstania, ton 3: 

Przyjdźcie wszystkie ludy, poznajcie moc budzącej bojaźń tajemnicy. 
Chrystus bowiem, Zbawca nasz, będące na początku Słowo, dla nas został 
ukrzyŜowany, dobrowolnie pogrzebany i powstał z martwych, aby wszystko 
zbawić. Jemu pokłońmy się! 

StraŜe opowiedziały wszystkie cuda Twoje, Panie, lecz sobór marności 
napełnił zapłatą ich prawice, chcąc ukryć Twoje zmartwychwstanie, które świat 
sławi: Zmiłuj się nad nami! 

Radością wszystko zostało napełnione przyjąwszy doświadczenie 
zmartwychwstania. Maria bowiem Magdalena przyszła do grobu i znalazła 
Anioła w błyszczących szatach, siedzącego na kamieniu i mówiącego: Dlaczego 
szukacie Ŝywego pośród umarłych? Nie ma Go tutaj, powstał jak i powiedział, 
uprzedzi was w Galilei. 

W światłości Twojej, Władco, ujrzymy światłość, Przyjacielu człowieka. 
Powstałeś bowiem z martwych, dając zbawienie rodzajowi ludzkiemu. Niech 
wszystkie stworzenia sławią jedynego Bezgrzesznego: Zmiłuj się nad nami! 

Stichery Anatoliosa: 

Niewiasty mirrę niosące przynoszą Tobie, Panie, poranną pieśń ze łzami, 
mając bowiem wonności przyszły do Twego grobu chcąc namaścić przeczyste 
ciało Twoje. Anioł siedzący na kamieniu tak im powiedział: Dlaczego szukacie 
Ŝywego pośród umarłych? ZwycięŜywszy śmierć zmartwychwstał jako Bóg, 
dając wszystkim wielkie miłosierdzie. 

Jaśniejący Anioł na Twoim Ŝyciodajnym grobie powiedział niewiastom 
mirrę niosącym: Uczyniwszy groby pustymi Zbawiciel zniewolił otchłań i 
zmartwychwstał trzeciego dnia jako jedyny Bóg i Wszechmocny. 

Szukając Ciebie w grobie Maria Magdalena przyszła w jedną z sobót i nie 
znalazłszy Ciebie, łkając i płacząc wołała: Biada mi, Zbawco mój! Skradziony 
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został Król wszystkich. Anioł zaś, Oblubieniec Ŝycia, z wnętrza grobu zawołał: 
Dlaczego płaczesz, niewiasto? A ona mówi: Płaczę, bo zabrano Pana mego z 
grobu i nie wiem, gdzie Go połoŜono. Obróciwszy się wstecz zobaczyła Ciebie i 
zawołała: Pan mój i Bóg mój, chwała Tobie! 

śydzi zamknęli w grobie śycie, łotr zaś otworzył ludom raj słodyczy, 
wołając i mówiąc: Ze mną i dla mnie ukrzyŜowany, współwiszący ze mną na 
drzewie, zjawił mi się na tronie, siedząc z Ojcem. On jest Chrystusem, Bogiem 
naszym, mającym wielkie miłosierdzie. 

Chwała. Ton 8: Panie, paralityka nie uleczyła sadzawka, ale odnowiło Twoje 
słowo i nie mogła mu się przeciwstawić wieloletnia choroba, albowiem okazało 
się szybkie działanie Twego głosu i zabrało cięŜar nie do uniesienia, i poniósł 
łoŜe na świadectwo mnóstwa zlitowań Twoich, chwała Tobie. 

I teraz. Błogosławiona jesteś. 
Wielka doksologia. Troparion zmartwychwstania, ektenie i rozesłanie oraz wychodzimy do narteksu. 

Chwała, i teraz. Stichera ewangeliczna, ton 3: Uczniowie nie wierzyli Marii 
Magdalenie, gdy głosiła im zmartwychwstanie i objawienie Zbawcy, i ganili ją z 
powodu zatwardziałości swych serc, ale umocnieni przez znaki i cuda, zostają 
posłani, aby głosić. A Ty, Panie, wzniosłeś się do przedwiecznej światłości 
Ojca, oni zaś głosili wszędzie słowo, potwierdzając je cudami. Przeto tym 
oświeceni, sławimy Twoje powstanie z martwych, Panie, Przyjacielu człowieka. 

Katechezy Studyty i rozesłanie. Pierwsza godzina. Na godzinach troparion zmartwychwstania. 
Po trisagionie kontakion triodionu: Duszę moją, Panie. 

Na L i t u r g i i  Błogosławieństwa tonu, ton 3, na cztery: 
Praojca Adama, który odrzucił Twoje przykazanie, Chryste, wypędziłeś z 

raju, a łotra, który wyznał Ciebie na krzyŜu, Szczodry, na nowo weń 
wprowadziłeś, wołającego: Wspomnij mnie, Panie, w królestwie Twoim. 

Powstawszy z martwych podniosłeś ze sobą nas z Ŝądz przez Twoje 
zmartwychwstanie, Panie, albowiem zniszczyłeś całą moc śmierci, Zbawco. 
Przeto z wiarą wołamy do Ciebie: Wspomnij i nas w królestwie Twoim. 

Przez Twój pogrzeb na trzy dni tych, którzy w Adamie umarli jako Bóg 
oŜywiłeś podniósłszy ich ze sobą i wszystkim nam wytoczyłeś niezniszczalność 
jako Dobry, z wiarą zawsze wołającym: Wspomnij i nas w królestwie Twoim. 

Gdy zgrzeszyliśmy osądziłeś nas na śmierć klątwą, Dawco Ŝycia i Panie, 
ciałem zaś Twoim bezgrzesznym ucierpiałeś, Władco, i zmarłych oŜywiłeś, 
wołających: Wspomnij i nas w królestwie Twoim. 

TakŜe szósta pieśń kanonu na cztery. Po wejściu troparion zmartwychwstania. Chwała. 
Kontakion Triodionu. I teraz. Paschy: Gdy do grobu zstąpiłeś. Nie mówimy troparionu i kontakionu 
świątyni Chrystusa i Bogurodzicy oraz świętych. Prokimenon, ton 1: Niech będzie, Panie, 
miłosierdzie Twoje nad nami, jak mieliśmy nadzieję w Tobie. Stichos: Radujcie się, sprawiedliwi, 
w Panu, prawym przynaleŜy chwała. Lekcja z Dziejów Apostolskich, perykopa 23. Alleluja, ton 5: 
Zmiłowania Twoje, Panie, będę opiewać na wieki, z pokolenia na pokolenie. Stichos: Albowiem 
powiedziałeś: Na wieki zostanie zbudowane miłosierdzie. Ewangelia według Jana, perykopa 14. 
Koinonikon: Przyjmijcie Ciało Chrystusa, zakosztujcie ze źródła nieśmiertelności. Drugi: 
Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. 

NaleŜy wiedzieć, Ŝe słuŜbę paralityka śpiewa się w niedzielę i w poniedziałek, we wtorek zaś 
jest zakończenie święta. 
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W tę samą niedzielę wieczorem, 
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy trzy stichery święta i trzy z Menei. 

Stichery święta, ton 8: 
Prosomion: O, przesławny cud! 

O, przesławny cud! Stwórca wszystkich nosił ciało, oblókł się w naszą 
naturę jako łaskawy i zamieszkał z ludźmi, wiele cudów pokazał śydom. Przeto 
niegdyś uleczył paralityka, mówiąc do niego: „Weź swoje łoŜe”, gdy przyszedł 
do Betezdy. 

Zbawco BoŜe mój i Panie, chcąc podnieś upadłych ludzi ziemię 
obchodziłeś jako człowiek uleczając niemoce wszystkich ze względu na Twoje 
miłosierdzie, przeto przyszedłeś do Sadzawki Owczej i jako zdrowego 
podniosłeś paralityka Twoim słowem, leŜącego trzydzieści osiem lat. 

śydzi zjadani zawiścią, najłaskawszy Panie, z dobrodziejstw Twoich 
uczynili winę i rozpalani złością, sami zawsze czyniący nieprawości w Zakonie, 
szukali jak zabić Ciebie, prawdziwe śycie, ze względu na sobotę, kiedy całego 
człowieka pokazałeś zdrowego, poprzednio będącego sparaliŜowanym. 

Chwała, i teraz. Ton 5: Przy Sadzawce Owczej leŜał człowiek w niemocy i 
widząc Ciebie, Panie, zawołał: „Nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do 
sadzawki, gdy poruszy się woda. Gdy ja dochodzę, inny mnie wyprzedza i 
przyjmuje uzdrowienie, a ja leŜę w niemocy”. Zbawiciel natychmiast 
ulitowawszy się mówi do niego: „Ze względu na ciebie stałem się człowiekiem, 
ze względu na ciebie przyoblokłem się w ciało, a ty mówisz, Ŝe nie masz 
człowieka? Weź więc swoje łoŜe i idź”. Ty wszystko moŜesz, wszystko słucha 
Ciebie, wszystko poddaje się Tobie, wszystkich nas wspomnij i zmiłuj się, 
Święty, jako Przyjaciel człowieka. 

Na stichownie stichery, ton 3: 

Przez krzyŜ Twój, Chryste Zbawco, zniszczona została władza śmierci i 
diabła matactwo rozbite, rodzaj zaś ludzki przez wiarę zbawiony zawsze Tobie 
pieśń przynosi. 

Stichos: Do Ciebie wznoszę oczy moje, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług 
zwrócone są na ręce ich panów i jak oczy słuŜącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Bogu, Bogu 
naszemu, dopóki nie ulituje się nad nami. 

Przynosimy Tobie, Chryste, wieczorną pieśń z kadzidłem i pieśniami 
duchowymi: Zmiłuj się, Zbawco, nad duszami naszymi. 

Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy 
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków. 

Męczennikom: Wielka jest moc krzyŜa Twego, postawiony bowiem na 
miejscu działa w świecie i z rybaków okazał apostołów, a z pogan 
męczenników, aby modlili się za dusze nasze. 

Chwała, i teraz. Ton 1: Ty, który przeczystą dłonią stworzyłeś człowieka, 
przyszedłeś Łaskawco uleczyć chorych, Chryste, paralityka w Sadzawce Owczej 
słowem Twoim podniosłeś, uleczyłeś chorobę cierpiącej na krwotok, 
zmiłowałeś się nad cierpiącą córką Chananejki i nie pogardziłeś prośbą setnika. 
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Przeto wołamy: Wszechmocny Panie, chwała Tobie. 
TakŜe troparion zmartwychwstania i rozesłanie. 

 

� � � � � � � � � � 
 

W poniedziałek czwartego tygodnia na jutrzni, 
po: Bóg i Pan, troparion zmartwychwstania, dwukrotnie. Chwała. Świętego, jeśli jest. 

I teraz. Pierwszy teotokion według tonu. Jeśli zaś nie ma troparionu świętego, to: 
Chwała, i teraz. Pierwszy teotokion tonu. 

Po pierwszej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 3: 

Chrystus powstał z martwych, pierworodny umarłych, pierworodny 
stworzenia i Stwórca wszystkiego, co się stało, upadłą naturę rodzaju naszego w 
sobie samym odnowił. Nie masz nad kim panować, śmierci, bowiem Władca 
wszystkich zniszczył władzę twoją. 

Stichos: Panie, w zapalczywości Twojej nie oskarŜaj mnie, ani w gniewie Twoim nie karz 
mnie. 

śyjąc na ziemi, duszo moja, pokajaj się, bowiem proch w grobie nie 
śpiewa, nie wybawia się z grzechów, zawołaj do Chrystusa Boga: Znawco serc, 
zgrzeszyłem, zanim mnie osądzisz, zmiłuj się nade mną. 

Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela. 

Męczennikom: Wielkoduszność waszej cierpliwości zniszczyła chytrość 
wroga sprawcy zła, błogosławieni cierpiętnicy. Módlcie się przeto do Pana o 
zbawienie owczarni ludzi miłujących Chrystusa, będąc męczennikami prawdy. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Gabriel zadziwił się pięknem Twego dziewictwa i 
Twoją jaśniejącą czystością, wołając do Ciebie, Bogurodzico: JakąŜ godną 
pochwałę przyniosę Tobie? JakŜe Ciebie nazwę? Wątpię i lękam się. Przeto jako 
wezwany wołam do Ciebie: Raduj się, Łaski Pełna. 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 3: 
Prosomion: Gabriel zadziwił się. 

Łagodność znalazła sparaliŜowane ciało i umocniła je w sobotę, a 
zawiścią omroczeni rozwaŜają, mówiąc: „Nie godzi się leczyć w soboty 
niszcząc ojcowski spokój szabatu”, nie znając Ciebie, Władcy Zakonu i 
uzdrowiciela dusz naszych. 

Chwała, i teraz. Ta sama katyzma. 
TakŜe: Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy. Psalm 50. 

TakŜe kanony święta z hirmosami na osiem i z Menei na cztery. Kontakion i eksapostilarion święta. 
Do psalmów pochwalnych dodajemy cztery stichosy i śpiewamy stichery z Oktoechosu, ton 3: 

Przyjdźcie wszystkie ludy, poznajcie moc budzącej bojaźń tajemnicy. 
Chrystus bowiem, Zbawca nasz, będące na początku Słowo, dla nas został 
ukrzyŜowany, dobrowolnie pogrzebany i powstał z martwych, aby wszystko 
zbawić. Jemu pokłońmy się! 

Liczne wykonując pieśni znalazłem grzech popełniany, językiem bowiem 
śpiew głosząc duszą myślę o rzeczach nieprzystojnych, przeto oba popraw, 
Chryste BoŜe, przez pokutę i zmiłuj się nade mną. 

Męczennikom: Przyjdźcie, wszyscy ludzie, uczcijmy pamięć świętych 
cierpiętników, byli bowiem widowiskiem dla aniołów i ludzi, przyjęli od 
Chrystusa korony zwycięstwa i modlą się za dusze nasze. 
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Chwała, i teraz. Ton 1: Ten niepogrzebany będący martwym paralityk widząc 
Ciebie, zawołał: Zmiłuj się nade mną, Panie, albowiem moje łoŜe jest dla mnie 
grobem. Po cóŜ mi bogactwa w Ŝyciu? Nie potrzebuję owczej sadzawki, nie 
mam bowiem nikogo, kto by mnie do niej włoŜył, gdy porusza się woda, przeto 
przychodzę do Ciebie, Źródła uzdrowień, abym i ja z wszystkimi wołał: 
Wszechmocny Panie, chwała Tobie. 

Na stichownie stichery, ton 3: 
Prosomion: Wielka krzyŜa. 

Widząc moc znaków i cudów zawiścią sparaliŜowani i silni złością nie 
wierzyli, Ŝe Ty jesteś Synem BoŜym i Stwórcą wszystkich, który paralityka 
słowem uczynił zdrowym. 

Stichos: Zmiłowania Twoje, Panie, będę opiewać na wieki, z pokolenia na pokolenie. 

StróŜe soboty widząc paralityka uzdrowionego w sobotę omroczyli dusze 
i wołali uczeni w Piśmie: Nie naleŜy uzdrawiać w sobotę i kalać soboty, czyŜ 
nie? 

Stichos: Albowiem powiedziałeś: Na wieki zostanie zbudowane miłosierdzie. 

Nie znali Ciebie, twórcy soboty i Pana, stróŜe soboty i narzekali na 
uzdrowienie paralityka, mające miejsce w sobotę, mówiąc: Nie wolno nosić łoŜa 
w dzień sobotni. 

Chwała, i teraz. Ton 5: Wszedł Jezus w Jerozolimie do Sadzawki Owczej, 
zwanej po hebrajsku Betezda, mającej pięć kruŜganków, w których leŜało 
mnóstwo chorych. Anioł bowiem Pański kaŜdego roku zstępował i poruszał 
wodę dając zdrowie przystępującym z wiarą. Pan ujrzał człowieka, który od 
wielu lat czekał i mówi do niego: „Czy chcesz być zdrowym?” Chory 
odpowiedział: „Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, 
gdy poruszy się woda. Na lekarzy wydałem cały swój majątek i nie otrzymałem 
miłosierdzia”. A Lekarz dusz i ciał mówi do niego: „Weź swoje łoŜe i idź, 
głosząc na krańcach świata moc moją i wielkie miłosierdzie”. 

TakŜe: Dobrze jest wyznawać. Pierwsza godzina i rozesłanie. 
 

� � � � � � � � � � 
 

W poniedziałek wieczorem, 
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy sześć stichosów i śpiewamy dwa isomelosy, 

powtarzając pierwszy, oraz trzy z Menei. Ton 1: 

Ty, który przeczystą dłonią stworzyłeś człowieka, przyszedłeś Łaskawco 
uleczyć chorych, Chryste, paralityka w Sadzawce Owczej słowem Twoim 
podniosłeś, uleczyłeś chorobę cierpiącej na krwotok, zmiłowałeś się nad 
cierpiącą córką Chananejki i nie pogardziłeś prośbą setnika. Przeto wołamy: 
Wszechmocny Panie, chwała Tobie (dwa razy). 

Ten niepogrzebany będący martwym paralityk widząc Ciebie, zawołał: 
Zmiłuj się nade mną, Panie, albowiem moje łoŜe jest dla mnie grobem. Po cóŜ 
mi bogactwa w Ŝyciu? Nie potrzebuję Sadzawki Owczej, nie mam bowiem 
nikogo, kto by mnie do niej włoŜył, gdy porusza się woda. Przeto przychodzę do 
Ciebie, Źródła uzdrowień, abym i ja z wszystkimi wołał: Wszechmocny Panie, 
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chwała Tobie. 
Chwała, i teraz. Ton 5: Wszedł Jezus w Jerozolimie do Sadzawki Owczej, 

zwanej po hebrajsku Betezda, mającej pięć kruŜganków, w których leŜało 
mnóstwo chorych. Anioł bowiem Pański kaŜdego roku zstępował i poruszał 
wodę dając zdrowie przystępującym z wiarą. Pan ujrzał człowieka, który od 
wielu lat czekał i mówi do niego: „Czy chcesz być zdrowym?” Chory 
odpowiedział: „Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, 
gdy poruszy się woda. Na lekarzy wydałem cały swój majątek i nie otrzymałem 
miłosierdzia”. A Lekarz dusz i ciał mówi do niego: „Weź swoje łoŜe i idź, 
głosząc na krańcach ziemi moc moją i wielkie miłosierdzie”. 

TakŜe: Pogodna Światłości. Prokimenon dnia. 
Na stichownie stichery z Oktoechosu, ton 3: 

Wszystko zostało oświecone przez Twoje zmartwychwstanie, Panie, i 
znowu otwarty został raj. Całe zaś stworzenie sławiąc Ciebie, zawsze Tobie 
pieśń przynosi. 

Stichos: Do Ciebie wznoszę oczy moje, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług 
zwrócone są na ręce ich panów i jak oczy słuŜącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Bogu, Bogu 
naszemu, dopóki nie ulituje się nad nami. 

Zbaw mnie, Panie BoŜe mój, Ty bowiem jesteś zbawieniem wszystkich, 
atakuje mnie burza Ŝądz i pogrąŜa czas nieprawości. Podaj mi pomocną rękę i 
skieruj ku światłości pocieszenia, jako jedyny łaskawy i Przyjaciel człowieka. 

Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy 
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków. 

Męczennikom: Wielka jest moc męczenników Twoich, Chryste, w grobach 
bowiem leŜą i przepędzają duchy, niszczą wrogą moc, wiarą w Trójcę wojując 
w poboŜności. 

Chwała, i teraz. Ton 8: W kruŜganku Salomona, gdzie leŜało mnóstwo 
chorych, w połowie święta znalazł tam Chrystus paralityka leŜącego od 
trzydziestu ośmiu lat i władczym głosem rzekł do niego: „Czy chcesz być 
zdrowym?” Chory odpowiedział: „Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby 
mnie do sadzawki, gdy poruszy się woda”. Pan zaś powiedział do niego: „Weź 
swoje łoŜe i idź. Oto jesteś zdrowym, nie grzesz więc więcej”. Dla modlitw 
Bogurodzicy ześlij nam wielkie miłosierdzie. 

TakŜe: Teraz pozwalasz odejść. Po: Ojcze nasz troparion i rozesłanie. 
 

� � � � � � � � � � 
 

We wtorek czwartego tygodnia na jutrzni, 
po: Bóg i Pan, troparion zmartwychwstania, dwa razy. Chwała, i teraz. Teotokion. 

Po pierwszej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 3: 

Ciałem zakosztowałeś śmierci, Panie, gorycz śmierci przekreśliłeś Twoim 
powstaniem i umocniwszy przeciwko niej człowieka odniosłeś zwycięstwo nad 
pierwszą klątwą, obrońco naszego Ŝycia, Panie, chwała Tobie. 

Stichos: Panie, w zapalczywości Twojej nie oskarŜaj mnie, ani w gniewie Twoim nie karz 
mnie. 

Dokąd, duszo moja, będziesz trwać w grzechach? Dokąd będziesz 
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odrzucać propozycję pokuty? Wspomnij przyszły sąd i zawołaj do Pana: 
Zgrzeszyłem, zmiłuj się nade mną, Bezgrzeszny. 

Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela. 

Męczennikom: Jaśniejecie wiarą świetliste światła, święci, obrońcy 
poboŜności, chwalebni cierpiętnicy. Nie ulękliście się bowiem ran oprawców, 
zniszczyliście oszustwo boŜków, mając niezwycięŜone zwycięstwo, krzyŜ 
prawdziwy. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Ucieczko i mocy, Bogurodzico, władcza pomocy 
światu, Twoimi modlitwami wybawiaj sługi Twoje z wszelkich nieszczęść, 
jedyna błogosławiona. 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 3: 
Prosomion: Gabriel zadziwił się. 

Łagodność znalazła sparaliŜowane ciało i umocniła je w sobotę, a 
zawiścią omroczeni rozwaŜają, mówiąc: „Nie godzi się leczyć w soboty 
niszcząc ojcowski spokój szabatu”, nie znając Ciebie, Władcy Zakonu i 
uzdrowiciela dusz naszych. 

Chwała, i teraz. Ta sama katyzma. 
TakŜe: Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy. Psalm 50. 

Kanony święta z hirmosami na osiem i z Menei na cztery. Kontakion i eksapostilarion święta. 
Do psalmów pochwalnych dodajemy cztery stichosy i śpiewamy stichery, ton 3: 

Wszystkie Twoje cuda opowiedziały straŜe, Panie, ale zgromadzenie 
marności napełniło zapłatą ich prawice, chcąc ukryć Twoje zmartwychwstanie, 
które świat sławi, zmiłuj się nad nami (dwa razy). 

Wzmocnij mój osłabiony rozum, Panie, i oczyść moje zlodowaciałe serce, 
jak Piotrowi daj mi pokutę, jak celnikowi westchnienie i jak nierządnicy łzy, 
abym wielkim głosem wołał do Ciebie: BoŜe, zbaw mnie, jako jedyny łaskawy i 
Przyjaciel człowieka. 

Męczennikom: Odrzuciliście groźby królów i oprawców, rycerze Chrystusa, i 
z odwagą męŜnie wyznawaliście wszystkich Pana Boga i Króla naszego, i 
nieustannie modlicie się za dusze nasze. 

Chwała, i teraz. Ton 8: Panie, paralityka nie uleczyła sadzawka, ale odnowiło 
Twoje słowo i nie mogła mu się przeciwstawić wieloletnia choroba, albowiem 
okazało się szybkie działanie Twego głosu i zabrało cięŜar nie do uniesienia, i 
poniósł łoŜe na świadectwo mnóstwa zmiłowań Twoich, chwała Tobie. 

Na stichownie stichery, ton 3: 
Prosomion: Wielka krzyŜa. 

Objawiło się osłabłym członkom słowo Twoje, jak mowa Ŝyciodajna, 
Dawco Ŝycia mój, Słowo, na świadectwo czego uzdrowiony wziął łoŜe swoje i 
nosił je ten, który wiele lat na nim leŜał. 

Stichos: Zmiłowania Twoje, Panie, będę opiewać na wieki, z pokolenia na pokolenie. 

Radując się spełnia paralityk Twój nakaz, Twej wszechmocnej władczej 
mocy, chodzi nosząc swoje łoŜe i świadczy, wołając: Ten, który mnie uleczył, 
tak mi nakazał czynić. 

Stichos: Albowiem powiedziałeś: Na wieki zostanie zbudowane miłosierdzie. 

Wiele lat leŜący paralityk woła do wyzwoliciela Chrystusa „Zmiłuj się 
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nade mną”, związany wątpieniem, i Zbawiciel nakazuje mu wziąć łoŜe, 
wzmocniwszy członki. 

Chwała, i teraz. Ton 5: Przy Sadzawce Owczej leŜał człowiek w niemocy i 
widząc Ciebie, Panie, zawołał: „Nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do 
sadzawki, gdy poruszy się woda. Gdy ja dochodzę, inny mnie wyprzedza i 
przyjmuje uzdrowienie, a ja leŜę w niemocy”. Zbawiciel natychmiast 
ulitowawszy się mówi do niego: „Ze względu na ciebie stałem się człowiekiem, 
ze względu na ciebie przyoblokłem się w ciało, a ty mówisz, Ŝe nie masz 
człowieka? Weź więc swoje łoŜe i idź”. Ty wszystko moŜesz, wszystko słucha 
Ciebie, wszystko poddaje się Tobie, wszystkich nas wspomnij i zmiłuj się, 
Święty, jako Przyjaciel człowieka. 

TakŜe: Dobrze jest wyznawać. Troparion zmartwychwstania i jego teotokion, rozesłanie. 
 

� � � � � � � � � � 
 

We wtorek czwartego tygodnia wieczorem, 
zwykły początek i kolejna katyzma. 

Do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy sześć stichosów i śpiewamy trzy stichery, ton 1: 
Prosomion: Panie, wstąpiłeś na krzyŜ. 

Nastała połowa dni liczonych od zbawczego powstania, 
zapieczętowanych w Boskiej Pięćdziesiątnicy, i oświecamy się światłością z 
obydwu stron, jednocząc obie i objawiając nadejście chwały wniebowstąpienia 
Władcy. 

Słyszy i rozwesela się Syjon, gdy głoszą zmartwychwstanie Chrystusa, 
wierni zaś jego synowie rozradowali się widząc Go i obmywającego Duchem 
skalanie zabójstwa Chrystusa, gotuje się uroczyście wesoła połowa obu dni. 

PrzybliŜyło się obfite BoŜe wylanie na wszystkich Ducha, jak napisano: 
Zakon bowiem głosi przepołowienie, po Chrystusa śmierci, pogrzebania i 
zmartwychwstania, przez Niego danej uczniom prawdziwej obietnicy 
pokazującej objawienie Pocieszyciela. 

Chwała, i teraz. Ton 6: W połowie święta Twego zmartwychwstania, Chryste, 
i BoŜego przyjścia Świętego Twego Ducha, zgromadziwszy się opiewamy 
tajemnice cudów Twoich, w którym ześlij nam wielkie miłosierdzie. 

Wejście. Prokimenon dnia. Trzy czytania. 
Czytanie Proroctwa Micheasza (4,2-3; 6, 1-5. 8) 

Tak mówi Pan: Z Syjonu wyjdzie Zakon z słowo Pańskie z Jerozolimy, 
będzie sądzić pośród wielu ludzi i wyda wyroki na narody potęŜne i odległe, 
albowiem wszyscy ludzie pójdą kaŜdy swoją drogą, my zaś pójdziemy w imię 
Pana Boga naszego na wieki. Tak mówi Pan wszechwładny: «Usłyszcie, pagórki 
sąd Pana! Słuchajcie, posady ziemi! Oto Pan ma spór ze swym ludem i oskarŜać 
będzie Izraela, mówiąc: Ludu mój, cóŜem ci uczynił? Czym ci się 
uprzykrzyłem? Odpowiedz Mi! Otom cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu 
niewoli wybawiłem ciebie i posłałem przed obliczem twoim MojŜesza, Aarona i 
Miriam. Ludu mój, wspomnij, proszę, co zamierzali wrogowie przeciwko wam. 
Kto ogłosi tobie? Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre lub czegoŜ Pan Ŝąda 
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od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania Ŝyczliwości i 
pokornego obcowania z Bogiem twoim, albowiem w mocy wysławia się Pan i 
strzeŜe swoją owczarnię w pokoju aŜ do krańców ziemi. 

Czytanie Proroctwa Izajasza (55, 1-13). 

Tak mówi Pan: Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć 
nie macie pieniędzy, kupujcie i spoŜywajcie bez pieniędzy i bez płacenia za 
wino i tłuszcz! Tak mówi Pan wszechmogący wam: Ludu mój, zaczerpnijcie z 
weselem wodę ze źródeł zbawienia. I powiesz w owym dniu: Zaśpiewajcie 
Panu, wezwijcie imienia Jego, ogłoście wśród narodów chwałę Jego. 
Wspomnijcie, Ŝe wywyŜszy się imię Jego. Ludu mój, usłysz mnie i jeść 
będziecie przysmaki, a dusza wasza zakosztuje dobra. Nakłońcie wasze ucho i 
przyjdźcie do Mnie. Posłuchajcie Mnie, a dusza wasza Ŝyć będzie w dobru, 
zawrę z wami wieczyste przymierze i wezwiecie Mnie. Gdy zbliŜycie się do 
Mnie, niech nieprawy porzuci drogi swoje i mąŜ niegodny zamiary swoje, i 
nawrócicie się do Mnie, i zmiłuje się nad wami, i odpuszczę grzechy wasze. Nie 
są bowiem myśli Moje jak myśli wasze, ani teŜ drogi wasze jak drogi Moje, 
mówi Pan. Jak niebo odległe jest od ziemi, tak droga Moja od dróg waszych i 
myśli wasze od myśli Moich. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba 
i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie uŜyźnią jej i nie zapewnią 
urodzaju, tak iŜ wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, 
które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie 
dokona tego, co chciałem, i poprawi drogi twoje i przykazania moje. Z weselem 
wyjdziecie i z radością nauczcie się. Góry bowiem i pagórki przed wami 
podskoczą, oczekując was z radością, i wszystkie drzewa polne klaskać będą 
gałęziami. Zamiast cierni wyrosną cyprysy, zamiast pokrzyw wyrosną mirty. I 
będzie to Panu na chwałę, i na znak wieczysty, niezniszczalny, mówi Pan Bóg, 
Święty Izraela. 

Czytanie Księgi Przysłów (9, 1-9). 

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn. Zabiła 
zwierząt, namieszała wina w kielichu i przygotowała swoją ucztę. SłuŜące swoje 
wysłała, by wołały z wyŜynnych miejsc na ucztę, mówiąc: «Prostaczek niech do 
mnie tu przyjdzie». Do tego, komu brak mądrości, mówiła: «Chodźcie, nasyćcie 
się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i Ŝyjć 
będziecie, szukajcie rozumu, aby Ŝyć!» Kto poucza szydercę, ściąga na siebie 
wzgardę, strofując nieprawego, sam sobie szkodzi. Nie strofuj szydercy, by cię 
nie znienawidził, strofuj mądrego, a będzie cię kochał. Ucz mądrego, a stanie się 
mędrszy, oświeć mądrego, a zwiększy swą wiedzę. Początkiem mądrości jest 
bojaźń BoŜa i rada świętych rozumu. Zrozumcie Zakon, jest to dobry zamysł. W 
ten sposób Ŝyć będziesz czas długi i dodane zostaną tobie lata Ŝycia. 

TakŜe ektenia: Wołajmy wszyscy, z aklamacją oraz: Pozwól, Panie, w wieczór ten. 
Następnie ektenia: Dopełnijmy wieczorną modlitwę naszą. 

Na stichownie stichery isomelosy, ton 1. Jana Mnicha: 
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Nastała połowa dni Pięćdziesiątnicy, w których Chrystus ujawniwszy 
BoŜą moc słowem umocnił paralityka i podniósł z łoŜa, czyniąc wspaniałe cuda 
w stworzonym ciele, dając ludziom Ŝycie wieczne i wielkie miłosierdzie. 

Stichos: Wspomnij zgromadzenie Twoje, które nabyłeś od początku. 

Przyszedłeś do Świątyni, Mądrości BoŜa, w połowie święta, ucząc i 
oskarŜając niepokornych śydów, faryzeuszów i uczonych w Piśmie, wołając do 
nich z odwagą: „Kto jest spragniony niech przyjdzie do mnie i pije wodę Ŝycia, 
a nie będzie pragnął na wieki. Wierzącemu w moją łaskę rzeki Ŝycia wiecznego 
popłyną z łona jego”. O, łasko i łaskawości Twoja, Chryste BoŜe nasz, chwała 
Tobie. 

Stichos: Bóg nasz, Król nasz przed wiekami uczynił zbawienie pośrodku ziemi. 

Ton 2: Gdy nastała połowa święta wszedł Jezus do Świątyni i nauczał 
niepokornych śydów, mówiąc: „Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije 
wodę Ŝywą, wieczną, a nie będzie pragnął na wieki. Jeśli kto wierzy we mnie, 
rzeki popłyną z jego wnętrza i będzie miał światłość Ŝycia”. 

Chwała, i teraz. Ton 8: W połowie święta, gdy nauczałeś, Zbawco, mówili 
śydzi: „JakŜe On zna Pisma, skoro się nie uczył?” Nie rozumieli, Ŝe Ty jesteś 
Mądrością, która urządziła świat, chwała Tobie. 

Po: Teraz pozwalasz odejść, i po: Ojcze nasz, troparion, ton 8: 

W połowie święta spragnioną moją duszę napój wodami poboŜności, jak 
do wszystkich zawołałeś, Zbawco: „Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i 
pije”. Źródło Ŝycia naszego, Chryste BoŜe, chwała Tobie. 

Kapłan: Oto mądrość!, i rozesłanie według zwyczaju. 
Na powieczerzu śpiewamy stichery świętego dnia i kanon. Kontakion święta. Na 

naboŜeństwie o północy po pierwszym trisagionie troparion święta. Po drugim trisagionie kontakion 
święta. TakŜe: Panie, zmiłuj się, dwanaście razy, i rozesłanie. Nie odmawiamy modlitwy za 
zmarłych: Pamiętaj, Panie, o zmarłych w nadziei. 

 

� � � � � � � � � � 
 

W środę połowy święta na jutrzni, 
po: Bóg i Pan, troparion święta, trzykrotnie. 

Po pierwszej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 1: 
Prosomion: Szybko przybądź. 

Znający myśli wszystkich serc stał pośrodku Świątyni, mówiąc 
fałszywym słowa prawdy: „Dlaczego szukacie, Ŝeby mnie zabić, Dawcę Ŝycia?” 
– w połowie święta wołając z odwagą – „Nie patrzcie na osoby sprawując sąd, 
przestępcy Zakonu”. 

Chwała, i teraz. Ta sama katyzma. 
Czytanie egzegezy Ewangelii według Jana. 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 5: 
Prosomion: Słowo współniemające początku. 

Władca wszystkich stojąc w Świątyni w połowie święta czcigodnej 
Pięćdziesiątnicy, rozmawiając z śydami oskarŜał jawnie z odwagą jako Król i 
Bóg ich harde panowanie, nam zaś wszystkim daje z łaskawości wielkie 
miłosierdzie. 

Chwała, i teraz. Ta sama katyzma. 
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TakŜe: Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy. Psalm 50. 
Kanony święta dwa z hirmosami na czternaście. Pierwszy z hirmosami na osiem i drugi na 

sześć. Na końcu oba chóry razem śpiewają katabasję jako hirmos drugiego kanonu. 
Kanon, ton 4, 

kyr Teofanesa, mający akrostych: Połowę świąt wielkich pochwalę. 
Pieśń 1 

Hirmos: Morza Czerwonego głębią suchymi stopami dawno temu wędrował Izrael, przez 
wyciągnięte na krzyŜ ręce MojŜesza zwycięŜyłeś moc Amaleka w pustyni. 

Twoje BoŜe wcielenie, Władco, przekracza nasze zrozumienie, jaśniejąc 
nam dobrodziejstwami, a takŜe szczodrze nam wypływa dar łaski i BoŜa 
światłość. 

Przyszedłeś, Chryste, wypuszczając światłość Bóstwa pośrodku święta 
objawioną, święto jest bowiem radosnym dla zbawianych i zbawienia naszego 
orędownikiem. 

Ty byłeś dla nas mądrością, sprawiedliwością i wybawieniem u Boga, 
Panie, przeprowadzając z ziemi na wyŜyny nieba i dając Ducha BoŜego. 

Ciało Twoje nie zaznało zniszczenia w grobie, Władco, ale skoro stało się 
bez nasienia, zniszczenia nie przyjęło, nie naśladowało natury, w 
nadprzyrodzony sposób nie zniewolone przez naturę. 

Drugi kanon, 
poemat kyr Andrzeja z Krety, ton 8. 

Pieśń 1 
Hirmos: Morze zgęściłeś. 

Poganie zaklaszczcie, śydzi zapłaczcie, bowiem Dawca Ŝycia Chrystus 
rozwiązał więzy otchłani i wskrzesił zmarłych, słowem uleczył choroby, On jest 
Bogiem naszym, dającym Ŝycie wierzącym w imię Jego. 

Cud pokazałeś wodę przemieniając w wino, w Egipcie rzeki przemieniłeś 
w krew, Władco, i wskrzesiłeś zmarłych, znak ten drugi spełniwszy. Chwała 
niewypowiedzianej Twojej radzie, Zbawco. Chwała Twemu uniŜeniu, przez 
które nas odnowiłeś. 

Jesteś strumieniem zawsze płynącego prawdziwego Ŝycia, Panie, Ty 
jesteś naszym zmartwychwstaniem. Trudziłeś się, Zbawco mój i odczuwałeś 
pragnienie poddając się prawom natury i do Sychem szedłeś, gdzie Samarytankę 
poprosiłeś o wodę do picia. 

Chleby pobłogosławiłeś, ryby pomnoŜyłeś, niedościgniony BoŜe i obficie 
nasyciłeś ludzi, zawsze płynące Źródło mądrości, obiecałeś ją spragnionym, Ty 
jesteś Zbawcą Bogiem naszym, dającym Ŝycie wierzącym w imię Twoje. 

Chwała. Triadikon: Sławię Trzech współniemających początku i 
współtronujących, Ojca niemającego początku Boga i Syna współniemającego 
początku i Ducha zawsze będącego z Synem, jedną trójhipostatyczną istotę, 
jednej zasadzie bez początku śpiewam, czczę naturę i Bóstwo bez początku. 

I teraz. Teotokion: Jedyna pomieściłaś w łonie swego Stwórcę, Rodzicielko 
Boga, i ciałem zrodziłaś w niewypowiedziany sposób pozostając Dziewicą i 
niczym nie skalawszy dziewictwa. Przeto módl się nieustannie, Czysta, za 
Twoją owczarnią do Niego jako do Syna Twego i Boga. 



 21 

Katabasja: Morze zgęściłeś, pogrąŜywszy z oręŜem pełnego pychy faraona, i ludzi 
wybawiłeś suchych, Panie, i zaprowadziłeś ich do góry świętej, wołających: Śpiewamy Tobie, 
Bogu naszemu, pieśń zwycięstwa, albowiem wysławił się. 

Pieśń 3 
Hirmos: Weseląc się w Tobie Twój Kościół, Chryste, woła: Tyś moją mocą, Panie, 

ucieczką i umocnieniem. 
Otworzyłeś Kościołowi źródła Ŝyciodajnych wód, wołając, o Dobry: 

„Jeśli ktoś pragnie, niech pospiesznie przychodzi i pije”. 
Wyraźnie mówiłeś, Ŝe z ziemi wzniósłszy się na niebo, z niebios Ducha 

Świętego obiecałeś posłać. 
śyciodajny naturą i z Dziewicy zrodzony Pan wszystkim wiernym dał 

nieśmiertelność jako łaskawy. 
Inny kanon. 

Hirmos: Umocniło się serce moje w Panu. 

„Nie sądźcie z pozorów, śydzi” – uczył mówiąc Władca, gdy przyszedł 
do Świątyni, jak jest napisane, w połowie święta według Zakonu. 

Nie sądźcie z pozorów, śydzi, Chrystus bowiem przyszedł, o którym 
mówili prorocy jako idącym z Syjonu i przyzywającym świat. 

Jeśli słowom nie wierzycie, śydzi, to wierzcie czynom Władcy. Dlaczego 
oszukujecie samych siebie odrzucając Świętego, o którym pisał MojŜesz w 
Zakonie? 

Jeśli naleŜy, Ŝeby przyszedł Mesjasz, śydzi, to Chrystus przyszedł teraz 
jako Mesjasz. Dlaczego oszukujecie odrzucając Sprawiedliwego, o którym pisał 
MojŜesz w Zakonie? 

Chwała. Triadikon: Tobie kłaniamy się, Ojcze, niemający początku naturą, 
śpiewamy niemającemu początku Twemu Synowi i poboŜnie Duchowi 
Najświętszemu jako jednej w Trzech naturze Boga. 

I teraz. Teotokion: Jeden z Trójcy byłeś widziany w ciele nie zmieniając 
natury, Panie, ani teŜ nie spaliłeś niezniszczalnego łona Rodzącej, będąc cały 
Bogiem i ogniem. 

Katabasja: Umocniło się serce moje w Panu, podniesiony został róg mój w Bogu moim, 
otworzyłem przeciwko wrogom moje usta i rozweseliłem się Twoim zbawieniem. 

Katyzma poetycka, ton 8: 
Prosomion: Mądrości Słowa. 

Stojąc pośrodku Świątyni w połowie BoŜego święta wzywałeś: „Niech 
spragniony przyjdzie do mnie i pije, pijący bowiem z tej BoŜej mojej wody, 
wytoczy z łona rzeki moich przykazań. A kto wierzy we mnie, posłanego przez 
BoŜego Rodzica, ze mną będzie wysławiony”. Przeto wołamy do Ciebie: 
Chwała Tobie, Chryste BoŜe, albowiem wylałeś wody Twojej przyjaźni do 
człowieka na sługi Twoje. 

Chwała, i teraz. Prosomion: Wytaczając światu wodę mądrości i Ŝycia, 
wszystkich wzywasz, Zbawco, aby zaczerpnęli wody zbawienia, bowiem BoŜy 
Twój Zakon przyjąwszy człowiek w sobie wygasza węgle oszustwa, przeto na 
wieki nie będzie pragnął, ani nie przestanie odczuwać nienasycenia Twego, 
Władco, Królu nadniebieski. Sławimy więc Twoją władzę, Chryste BoŜe, 
prosząc o zesłanie sługom Twoim obfitego odpuszczenia grzechów. 
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Pieśń 4 
Hirmos: Podniesionego widząc Ciebie na krzyŜu, Słońce Sprawiedliwości, Kościół stojąc 

w swym porządku radując się godnie woła: Chwała mocy Twojej, Panie. 
Rozbiłeś mocą Twoją bramy śmierci, pokazałeś drogi Ŝycia, otworzyłeś 

drzwi nieśmiertelności dla wołających z wiarą: Chwała mocy Twojej, Panie. 
Połowa wszystkiego, mając koniec i początek jako niemający początku 

trzymasz, stanąłeś pośrodku wołając: Mądrzy w Bogu, przyjdźcie rozkoszować 
się BoŜymi darami. 

Jako Bóg i mający władzę nad wszystkimi, jako mocny zniszczyłeś 
panowanie śmierci i obiecałeś posłać, Chryste BoŜe, Ducha pochodzącego od 
Ojca. 

Teotokion: Obficie dajesz łaskę śpiewającym Tobie i z Ciebie zrodzone 
przedwieczne Słowo, Matko nieznająca małŜeństwa, proś o odpuszczenie ich 
grzechów, Przeczysta. 

Inny kanon. 
Hirmos: Prorok Habakuk. 

Jeśli Mesjasz powinien przyjść, to Mesjaszem jest Chrystus, dlaczego 
więc nie wierzycie Jemu, nieprawi? Oto przyszedł i świadczy o Nim to, co 
czyni: wodę uczynił winem, paralityka uleczył słowem. 

Nie rozumiejąc Pisma oszukujecie samych siebie wszyscy wy, nieprawi 
śydzi. Zaiste bowiem przyszedł Chrystus i wszystkich oświecił, okazał wśród 
was liczne znaki i cuda, a wy nadaremno odrzucacie prawdziwe Ŝycie. 

Jeden czyn pokazałem wam, a wszyscy juŜ dziwicie się – mówił Chrystus 
do śydów. – Wy i w sobotę obrzezacie człowieka, więc dlaczego oczerniacie 
mnie, który słowem podźwignąłem paralityka? 

Liczne dokonałem czyny i z powodu którego z nich rzucacie we mnie 
kamieniami? – wołał Chrystus do śydów oskarŜając – Czy o to, Ŝe człowieka 
uzdrowiłem słowem? Nie sądźcie ludzi z pozorów. 

Działając w apostołach i sam spoczywając w prorokach z Duchem, 
niemające początku zrodzenie Ojcowskiej natury, Chryste, wezwałeś pogan do 
poznania znaków Twoich. 

Chwała. Triadikon: Trójco nierozdzielna jedności, niemający początku Ojcze, 
Synu i Duchu Święty, w jedności Trójca równa czci, współtronująca, 
Ŝyciodajna, niestworzony BoŜe, zbawiaj śpiewających Tobie i wybawiaj z 
nieszczęść oraz bólów. 

I teraz. Teotokion: W łonie Twoim pomieściłaś nieopisanego Boga, 
Oblubienico BoŜa Dziewico Matko czysta, nie przestawaj modlić się za nami, 
abyśmy przez Ciebie zostali wybawieni z kłopotów, do Ciebie bowiem zawsze 
przybiegamy. 

Katabasja: Prorok Habakuk duchowymi oczyma przewidział przyjście Twoje, Panie, 
przeto i wołał: Z południa przyjdzie Bóg, chwała mocy Twojej, chwała uniŜeniu Twemu. 

Pieśń 5 
Hirmos: Ty, Panie mój, Światłości, przyszedłeś na świat, Światłość święta, aby z mroku 

niewiedzy nawrócić tych, którzy z wiarą Ciebie sławią. 
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Osiągnąwszy połowę BoŜych świąt starajmy się nauczyć doskonałej 
BoŜej cnoty, mądrzy w Bogu. 

Zaiste święty jest ten tryumf połowy świąt, wielkich to bowiem świąt 
korzeń i jaśnieje z obydwu stron. 

Teotokion: Umysł archaniołów nie moŜe zrozumieć Twojego 
niewypowiedzianego i przeczystego zrodzenia z Dziewicy, Zbawco wielce 
miłosierny. 

Inny kanon. 
Hirmos: Panie BoŜe nasz, pokój daj nam. 

Cudami upiększyłeś apostołów Twoich, wywyŜszyłeś czynami uczniów, 
w całym świecie wysławiony Zbawco nasz i dałeś im królestwo Twoje. 

Uczniowie oświecili wszystkie krańce ziemi cudami i naukami, i w 
róŜnoraki sposób głosili, Chryste Zbawco, słowo królestwa Twego. 

Oddajemy chwałę Twemu królestwu, śpiew przynosimy Tobie, który ze 
względu na nas objawiłeś się na ziemi, oświeciłeś świat i wezwałeś Adama. 

Chwała. Triadikon: Chwała Tobie, Ojcze Święty, BoŜe niezrodzony. Chwała 
Tobie, Słowo pozaczasowe Jednorodzone. Chwała Tobie, Duchu BoŜy i 
współtronujący, jednoistotny Ojcu i Synowi. 

I teraz. Teotokion: Twoje łono było świętym ołtarzem, mającym niebieski 
chleb, z którego kaŜdy, kto poŜywa nie umiera, jak rzekł Karmiciel wszystkich, 
Rodzicielko Boga. 

Katabasja: Panie BoŜe nasz, pokój daj nam, Panie BoŜe nasz, nabądź nas, Panie, poza 
Tobą innego nie znamy, imię Twoje wywyŜszamy. 

Pieśń 6 
Hirmos: Z pieśniami pochwalnymi będę przynosił Tobie, Panie, dary, woła do Ciebie 

Kościół, oczyściwszy się z krwi pogańskich ofiar krwią, która z miłosierdzia Twego wypłynęła z 
Twego boku. 

Dzisiaj nastała połowa Pięćdziesiątnicy, stąd bowiem BoŜej Paschy 
oświeciliśmy się BoŜą Światłością, a stamtąd jaśnieje łaską Pocieszyciela. 

Mówiłeś stojąc w Świątyni, Chryste, objawiając zgromadzeniom 
Ŝydowskim swoją chwałę i wyjawiając jedność z Rodzicem. 

Teotokion: Bądź mi Orędowniczką i murem obronnym, wyrywając mnie ze 
zgorszeń świata, jedyna Rodzicielko Boga, i oświecając BoŜym wylaniem 
światła. 

Inny kanon. 
Hirmos: Jak wodami morskimi. 

Ty, który trzymasz wszystkie krańce świata, wszedłeś i nauczałeś w 
Świątyni ludy słowem prawdy, Jezusie, w święto przepołowienia, jak woła Jan. 

Otworzyłeś Twoje usta, Władco, głosiłeś światu przedwiecznego Ojca i 
Najświętszego Ducha, zachowując z Nimi jedność takŜe po Wcieleniu. 

Wykonałeś dzieło Ojca, czynami przekonując o słowach Twoich, 
dokonując uzdrowień i znaków, Zbawco, podnosząc paralityka, oczyszczając 
trędowatych i wskrzeszając martwych. 
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Niemający początku Syn był początkiem, przyjąwszy nasze ciało wcielił 
się, i nauczając pośrodku święta, mówił: „Przyjdźcie do zawsze płynącego 
źródła, zaczerpnijcie Ŝycia”. 

Chwała. Triadikon: Jednoo w Trójcy Bóstwo, istotę trójhipostatyczną, 
niestworzoną, niepodzielną, wszyscy sławimy Ojca i Syna, i Świętego Ducha 
jako Trzech będących i jednego. 

I teraz. Teotokion: Opiewamy Ciebie jako Dziewicę po zrodzeniu, Ciebie 
jedyną sławimy jako Dziewicę i Matkę, czysta Oblubienico BoŜa, młoda 
Dziewczyno, z Ciebie bowiem zaiste wcieliwszy się Bóg nas odnowił. 

Katabasja: Jako wodami morskimi, Przyjacielu człowieka, falami Ŝyciowymi zalewamy 
jak Jonasz wołam do Ciebie: Wyprowadź ze zniszczenia Ŝycie moje, łaskawy Panie. 

Kontakion, ton 4: 
Prosomion: Podniesiony. 

Gdy święto według Zakonu osiągnęło swoją połowę, Stwórco wszystkich 
i Władco, mówiłeś do stojących, Chryste BoŜe: „Przyjdźcie i zaczerpnijcie wodę 
nieśmiertelności”. Przeto przybiegamy do Ciebie i z wiarą wołamy: Daj nam 
Twoje łaski, Ty bowiem jesteś Źródłem Ŝycia naszego. 

Ikos: Zlodowaciałą przez nieprawe grzechy moją duszę napój strumieniami 
Twojej krwi i okaŜ przynoszącą dobre czyny, Ty bowiem powiedziałeś 
wszystkim, aby przychodzili do Ciebie, najświętsze Słowo BoŜe, i czerpali 
wodę niezniszczalności, Ŝywą i oczyszczającą grzechy, opiewających Twoje 
chwalebne i BoŜe powstanie, podając z wysoka zstępującą na Twoich uczniów 
moc Ducha, Dobry, znającym Ciebie Boga. Ty bowiem jesteś Źródłem naszego 
Ŝycia. 

Synaksarion: 
Stichosy: Stanąwszy naucza w połowie święta, 
Chrystus Mesjasz pośród nauczycieli. 
Nieogarnionym Twoim miłosierdziem, Chryste BoŜe nasz, zmiłuj się nad nami. Amen. 

Pieśń 7 
Hirmos: Potomkowie Abrahama w piecu perskim miłością bardziej rozpaleni, niŜ 

płomieniem, wołali: Błogosławiony jesteś w świątyni chwały Twojej, Panie. 
Mocą Twoją rozerwałeś moc śmierci, Zbawco, pokazałeś ludziom ścieŜkę 

Ŝycia, dziękczynnie Tobie wołającym: Błogosławiony jesteś w świątyni chwały 
Twojej. Panie. 

Widząc Ciebie noszącym ciało, zgromadzenie Ŝydowskie nie rozumiało 
Ciebie, Słowo BoŜe, a my Tobie śpiewamy: Błogosławiony jesteś w świątyni 
chwały Twojej, Panie. 

Teotokion: Raduj się, uświęcone mieszkanie BoŜe NajwyŜszego! Przez 
Ciebie bowiem dawana jest radość, Bogurodzico, wołającym: Błogosławionaś 
Ty między niewiastami, nieskalana Władczyni. 

Inny kanon. 
Hirmos: Chaldejski piec. 

Ciałem potrudziłeś się, odpocznienie wszystkich, wolą odczuwałeś 
pragnienie, Źródło cudów, prosiłeś o wodę, który głosiłeś wodę Ŝycia, Jezu. 
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Rozmawiałeś z kobietą Samarytanką, Panie, oskarŜając szaleństwo 
nieprawych śydów. Ona bowiem uwierzyła w Ciebie jako Syna BoŜego, oni zaś 
odrzucili Ciebie. 

Wodę Ŝywą ściekającą, wodę nieśmiertelności, zawsze Ŝywe Źródło, 
przyobiecałeś dać tym, Zbawco, którzy z wiarą przyjmują Twego Ducha, 
pochodzącego od Ojca. 

Pięcioma chlebami nakarmiłeś tysiące spragnionych i ostatki po 
nasyceniu się w inne tysiące pomnoŜyłeś, Zbawco, okazując chwałę Twoją 
świętym uczniom. 

Ten, kto spoŜywa Twoje ciało, Ŝyć będzie na wieki, i ten, kto pije moją 
krew, w Tobie będzie trwać, Zbawco mój, i Ty w nim, i wskrzesisz go w dniu 
ostatnim. 

Zachwyciłeś Twoją Opatrznością, Władco, przekonawszy cudami o BoŜej 
władzy, przepędziłeś słabości, wskrzesiłeś martwych i oświeciłeś ślepych jako 
Bóg. 

Oczyściłeś trędowatych, wzmocniłeś kalekich, podniosłeś paralityków, 
uleczyłeś cierpiącą na krwotok, szedłeś po głębi, okazując chwałę Twoją 
świętym uczniom. 

Chwała. Triadikon: Kłaniamy się, Panie, Twemu przeczystemu Ojcu i łasce 
Ducha, którą rozdałeś apostołom Twoim jako Bóg posyłając ich na nauczanie. 

I teraz. Teotokion: W Twoim łonie pomieściłaś nieogarnione Słowo, Twoimi 
piersiami karmiłaś Karmiciela świata, w objęciach nosiłaś Stwórcę naszego, 
czysta Rodzicielko Boga. 

Katabasja: Chaldejski piec ogniem rozpalany zraszany Duchem, BoŜą obecnością, dzieci 
śpiewały: Błogosławiony jesteś, BoŜe ojców naszych. 

Pieśń 8 
Hirmos: Daniel w jamie rozpostarł ręce i zagrodził otwarte paszcze lwów, moc zaś ognia 

ugasiwszy i przepasawszy się cnotą młodzieńcy wołali: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła 
Pańskie. 

Piękny z grobu powstawszy, upiększony chwałą Bóstwa, objawiłeś się 
Twoim apostołom, Panie, obiecując im posłać łaskę Ducha, śpiewającym: 
Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie. 

Uśmierciwszy otchłań jako Bóg przywódca Ŝycia, wszystkim wytoczyłeś 
Ŝycie wieczne, które teraz jawnie przedstawiasz, radości tych świetlistych dni, 
wołającym: Błogosławcie Pana wszystkim dzieła Pańskie. 

Okazałeś światu promienie jak słońce, Chryste, posłałeś światu Twoich 
apostołów, noszących Ciebie, Światłości niezgłębiona, oczyszczających z mgły 
niewiedzy i wołających: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie. 

Teotokion: Oto teraz osłabnie wyraźnie ksiąŜę i wódz z pokolenia Judy, Ty 
bowiem, Nieskalana, zrodziłaś dawno temu obiecane oczekiwanie ludów, 
Chrystusa Boga, któremu śpiewamy: Błogosławcie Pana wszystkie dzieła 
Pańskie. 

Inny kanon. 
Hirmos: Aniołowie i niebiosa siedzącego na tronie chwały. 
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Przyjdźcie i zobaczcie, ludzie, opiewanego na tronie chwały, 
zniewaŜanego przez nieprawych ludzi, i widząc śpiewajcie Mesjaszowi 
ogłoszonemu przez proroków. 

Ty jesteś zaiste Chrystusem, który przyszedł na ten świat, z Niego 
zbawienie i przebaczenie grzechów ojców, Ty jesteś zaiste Ŝyciem dla 
wierzących w Ciebie. 

Mądrość BoŜa w połowie świąt, jak jest napisane, stanęła w Świątyni i 
nauczała, Ŝe zaiste Mesjaszem jest Chrystus, przez którego zbawienie. 

Chrystus w soboty i we wszystkie dni czynił dzieła znaków, uleczając 
cierpiących na rozliczne choroby, a oszuści wpadali w gniew. 

Słowem swoim uleczyłeś w sobotę sparaliŜowanego, który leŜał od wielu 
lat, a śydzi gorzko urągali Chrystusowi, Ŝe przekroczył Zakon. 

Czy to nie MojŜesz, który dał wam Zakon, nakazał obrzezać się i w 
sobotę obrzezujecie męŜa, w Ŝaden sposób nie naruszając Zakonu? – Chrystus 
mówił do śydów. 

Niewdzięczni, zawsze Ŝyjący w pustyni, łaskawcę zagniewaliście 
zawiścią, urągaliście, poruszając nieprawymi językami, ucząc się rzeczy 
bezuŜytecznych. 

Błogosławimy Ojca i Syna, i Świętego Ducha, Pana. 
Triadikon: Jeden Bóg Trójca. Ojciec, który nie przeszedł w synostwo, ani 

Syn nie przemienił się w pochodzenie, ale cechy obu są zachowane, Światłość 
Boga, Trzech sławię na wieki. 

I teraz. Teotokion: Jak zrodziłaś, powiedz, Tego, który z Ojca zajaśniał poza 
czasem i ze Świętym Duchem jest opiewany? Jeden zechciał, Łaskawy, narodzić 
się z Ciebie, Bogurodzico. 

Chwalimy, błogosławimy i kłaniamy się Panu, śpiewając i wywyŜszając Go na wieki. 
Katabasja: Aniołowie i niebiosa siedzącego na tronie chwały i jako Boga nieustannie 

sławionego, błogosławcie, śpiewajcie i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 
Nie śpiewamy: Czcigodniejszą od cherubinów. 

Pieśń 9 
Hirmos: Z Ciebie, Dziewico, nienaruszonej góry, sam odciosał się kamień węgielny, 

Chrystus, który zjednoczył w sobie róŜne natury, przeto i my z radością Ciebie, Bogurodzico, 
wywyŜszamy. 

Nauczmy się od Chrystusa nowego i czystego Ŝycia, oto do końca 
postarajmy się zachować wszyscy poŜyteczne rzeczy, abyśmy przyjęli przyjście 
Świętego Ducha. 

Ty moją śmiertelność otoczyłeś nieśmiertelnością, Dawco Ŝycia, i 
przyoblokłeś łaską niezniszczalności, Zbawco, i wskrzesiwszy przyprowadziłeś 
do Ojca, zniszczywszy czasową waśń. 

Wezwani znowu z wysoka do niebieskiego Ŝycia, mocą orędownictwa 
wyniszczającego się aŜ do postaci sługi i nas podnoszącego, Jego godnie 
wysławiamy. 

Teotokion: Jako korzeń, źródło i przyczynę niezniszczalności, Ciebie 
Dziewico, wszyscy wierni poznaliśmy, czcimy pochwałami, Ty bowiem 
wytoczyłaś nam hipostatyczną nieśmiertelność. 
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Inny kanon. 
Hirmos: Obce matkom jest dziewictwo. 

W połowie święta Ŝydowskiego wszedłeś, Zbawco mój, do Twojej 
Świątyni i wszystkich nauczałeś. śydzi zaś dziwili się i mówili: „Skąd jest Ten, 
który nie uczył się Prawa?” 

Zbawiciel mój tocząc dary uzdrowień czynił cuda i znaki, przepędzał 
niemoce, uleczał chorych, ale śydzi złościli się z powodu mnóstwa cudów Jego. 

Zbawiciel mój oskarŜając niepokornych śydów, wołał: „Nie sądźcie z 
pozorów, ale sądźcie prawym sądem, albowiem Zakon takŜe w sobotę nakazuje 
obrzezać się kaŜdemu człowiekowi”. 

Wielkie cuda dałeś Twoim uczniom, Zbawco, jak obiecałeś, posyłając do 
pogan, aby głosili Twoją chwałę, oni zaś głosili światu Twoje 
zmartwychwstanie, łaskę i wcielenie. 

Jeśli człowieka obrzezujecie w sobotę, to dlaczego nie niszczycie tym 
Zakonu? Dlaczego więc teraz gniewacie się na mnie, Ŝe całego człowieka 
słowem uczyniłem zdrowego? Nie sądźcie według ciała – mówi Chrystus do 
śydów. 

Ty, który słowem uleczyłeś uschłą rękę, od dawna wyschłą ziemię mego 
serca ulecz, Słowo, okaŜ mnie przynoszącym owoce, abym i ja, Zbawco, 
przyniósł owoce w gorliwej pokucie. 

Oczyściwszy moje trędowate serce i oświeciwszy oczy mojej duszy, 
Słowo, ulecz mnie leŜącego na łoŜu boleści, jak podniosłeś paralityka leŜącego 
na łoŜu. 

Chwała. Triadikon: Obce jest dla nieprawych sławienie Trójcy niemającej 
początku, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, niestworzone wszechpanowanie, które 
cały świat stworzyło władzą swojej mocy. 

I teraz. Teotokion: Pomieściłaś w łonie Twoim, Dziewico Matko, Jednego z 
Trójcy, Chrystusa Dawcę Ŝycia, którego opiewa całe stworzenie i drŜą przed 
Nim trony niebios. Módl się do Niego, Błogosławiona, aby zbawił dusze nasze. 

Katabasja: Obce matkom jest dziewictwo i dziwne dla dziewic jest rodzenie dzieci, w 
Tobie oba pogodziły się, Bogurodzico, przeto Ciebie nieustannie uwielbiamy wszystkie pokolenia 
ziemi. 

Eksapostilarion: 
Prosomion: Niebo gwiazdami. 

Mając kielich niewyczerpanych darów, daj mi zaczerpnąć wody na 
odpuszczenie grzechów, albowiem ogarnięty jestem pragnieniem, Łaskawco, 
jedyny szczodry. 

Do psalmów pochwalnych dodajemy cztery stichosy i śpiewamy trzy isomelosy święta, ton 4: 
Prosomion: Jako męŜnego. 

Mądrość i moc, jaśnienie Ojca, Słowo zawsze będące i Syn BoŜy, 
przyszedł do Świątyni i nauczał śydów, okrutnych i niewdzięcznych, i dziwili 
się bogactwu mądrości, wołając: Skąd zna Pisma, który od nikogo się nie uczył? 
(dwa razy). 

Zamykając usta uczonym w Piśmie, Mesjasz Pan oskarŜał śydów, 
wołając do nich: Nie sądźcie z pozorów, przestępcy Zakonu, jak sądzicie, 
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nieprawi, Ŝe ja w sobotę podniosłem sparaliŜowanego. Skoro jestem Panem 
soboty i Zakonu, dlaczego szukacie, Ŝeby mnie zabić, który wskrzesił umarłych? 

Nabatejczyka ukamienowaliście, okrutne i niewdzięczne zgromadzenie 
Ŝydowskie, Izajasza rozerwaliście drewnianą piłą, mądrego Jeremiasza 
wrzuciliście do cysterny, Pana zaś podnieśliście na krzyŜu, wołając: „Ty, co 
niszczysz Świątynię, wybaw siebie, a uwierzymy”. 

Chwała, i teraz. Ton 4. Anatoliosa: Oświeciwszy się, bracia, 
zmartwychwstaniem Zbawcy Chrystusa i osiągnąwszy połowę święta 
Pańskiego, zachowajmy szczerze przykazania BoŜe, abyśmy byli godni 
świętować takŜe Wniebowstąpienie i otrzymać przyjście Świętego Ducha. 

Wielka doksologia. Po trisagionie troparion święta. Ektenie i rozesłanie, i pierwsza godzina. 
Na L i t u r g i i  Błogosławieństwa z kanonu święta pierwszego tonu, pieśń trzecia na cztery i 

tonu ósmego, pieśń szósta na cztery. Po wejściu troparion święta. Chwała, i teraz. Kontakion. 
Prokimenon, ton 3: Pan nasz jest wielki i wielka jest moc Jego, a mądrość Jego jest bez miary. 
Stichos: Chwalcie Pana, bowiem dobry jest psalm. Lekcja z Dziejów Apostolskich, perykopa 34. 
Alleluja, ton 1: Wspomnij zgromadzenie Twoje, które nabyłeś od początku. Stichos: Bóg nasz, 
Król nasz przed wiekami uczynił zbawienie pośrodku ziemi. Ewangelia według Jana, perykopa 26. 
Na Liturgii śpiewamy do zakończenia święta hirmos: Obce matkom jest dziewictwo, zamiast: 
Zajaśniej, zajaśniej. Koinonikon: Kto spoŜywa moje Ciało i pije moją Krew, we mnie przebywa i 
ja w nim, mówi Pan. Alleluja. Podajemy obfity posiłek. 

To święto trwa osiem dni. 
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W środę połowy święta wieczorem, 
zwykła katyzma. 

Do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy trzy stichosy święta, ton 4: 
Prosomion: Powołani z wysoka. 

Przez zniszczenie władzy śmierci, Chryste, śmiercią Twoją dałeś ludziom 
Ŝycie w Twoim chwalebnym powstaniu, podnosząc ze sobą rodzaj ludzki przez 
Twoje uniŜenie. Przeto śpiewamy Tobie dziękczynną chwałę, obchodząc święto 
Twego pełnego światłości Zmartwychwstania po trzech dniach, w którym teraz 
zajaśniała nam wszystkim połowa czcigodnych dni, Jezusie Dawco Ŝycia, 
łaskawco dusz naszych. 

Przed czcigodnym Twoim krzyŜem i męką sławne cuda dokonując wśród 
ludzi, jak jest napisane, pośrodku święta Zakonu stanąłeś Chryste wszechmocny 
i do wszystkich zawołałeś: Jeśli ktoś pragnie, niech dobrowolnie przyjdzie do 
mnie i niech zaczerpnie Ŝyciowej i BoŜej wody, bowiem wodę Ŝycia i moc 
mądrości daję wszystkim, gdyŜ upodobniłem się do ludzi jako Przyjaciel 
człowieka. 

Chryste wielce miłościwy, dla mnie leŜącego na łoŜu chorób moich 
grzechów i sparaliŜowanego, ze względu na wielką głębię przyjaźni do 
człowieka dobrowolnie stałeś się człowiekiem, a teraz mnie niewidzialnie 
podnieś jak paralityka i pospiesznie skieruj na ścieŜki Twoich BoŜych 
przykazań, któryś przed męką okazał ludowi Ŝydowskiemu mnóstwo cudów i 
jako Bóg dobrowolnie cierpisz ciałem. 

Trzy stichery z Menei. Chwała. Świętego, jeśli jest, a jeśli nie, to: Chwała, i teraz. Święta, ton 2: 
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Gdy przyszedłeś do Świątyni, Chryste BoŜe, w połowie święta, wtedy 
nauczałeś ludzi, wołając: „Wierzący we mnie chociaŜ umrze, Ŝyć będzie”, a 
śydzi wpadali w gniew z faryzeuszami, saduceuszami i uczonymi w Piśmie, 
mówiąc: „Kim On jest, który mówi bluźnierstwa?” Nie pomyśleli, Ŝe Ty jesteś 
przed wszystkimi wiekami z Ojcem i Duchem sławiony, BoŜe nasz, chwała 
Tobie. 

Prokimenon dnia. 
Na stichownie stichera zmartwychwstania, ton 3: 

Męką Twoją, Chryste, omroczyłeś słońce, i światłością Twego 
zmartwychwstania wszystko oświeciłeś, przyjmij naszą wieczorną pieśń, 
Przyjacielu człowieka. 

Stichos: Do Ciebie wznoszę oczy moje, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług 
zwrócone są na ręce ich panów i jak oczy słuŜącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Bogu, Bogu 
naszemu, dopóki nie ulituje się nad nami. 

Stichera apostołom: Na całą ziemię rozejdzie się wasza nauka, święci 
apostołowie, zniszczyliście oszustwo boŜków, głosiliście mądrość BoŜą, dobry 
jest wasz wysiłek, błogosławieni, przeto śpiewamy i wysławiamy waszą pamięć. 

Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy 
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków. 

Męczennikom: Męczennicy Twoi, Chryste, umocnili się wiarą, wzmocnili 
nadzieją, zjednoczyli się w miłowaniu krzyŜa Twego i zniszczyli wrogą tyranię, 
otrzymawszy korony modlą się z bezcielesnymi za dusze nasze. 

Chwała, i teraz. Ton 3. Germanosa: W połowie święta sławimy Tego, który 
pośrodku ziemi uczynił zbawienie, pośrodku bowiem dwóch łotrów śycie 
wisiało na drzewie, milcząc w odpowiedzi na bluźnierstwa jednego i mówiąc do 
wierzącego: „Dziś będziesz ze mną w raju”. Zstąpiło do grobu, zniewoliło 
otchłań i zmartwychwstało po trzech dniach zbawiając dusze nasze. 

Troparion świętego, jeśli jest, a jeśli nie ma, to tylko święta. Ektenia i rozesłanie. 
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W czwartek czwartego tygodnia na jutrzni, 
po: Bóg i Pan, troparion święta trzykrotnie. 

Po pierwszej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 3: 
Prosomion: Gabriel zadziwił się. 

Przyjąwszy wszystko, co ludzkie, i przyswoiwszy wszystko, co nasze, 
pozwoliłeś przygwoździć się do krzyŜa, Stwórco mój, zechciałeś przecierpieć 
śmierć jako człowiek, aby ludzkość wybawić ze śmierci jako Bóg. Przeto jako 
Dawcy Ŝycia wołamy do Ciebie: Chwała, Chryste, zmartwychwstaniu Twemu. 

Stichos: Na całą ziemię rozejdzie się ich głoszenie i aŜ do krańców ziemi ich słowa. 

Pamięć Twoich apostołów rozjaśnij, Panie, jako wszechmocny, albowiem 
umocniłeś ich, aby naśladowali Twoje cierpienia i męŜnie zwycięŜyli moc 
Beliara, przeto przyjęli dar uzdrawiania. Ich modlitwami, Przyjacielu człowieka, 
daj pokój ludowi Twemu. 

Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela. 

Męczennikom: Przyoblekłszy się w zbroję Chrystusową i wziąwszy oręŜ 
wiary, męŜnie zniszczyliście wrogie pułki, z gorliwą nadzieją Ŝycia 
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przecierpieliście wszystkie groźby i rany oprawców. Przeto przyjęliście korony, 
wielce cierpliwi męczennicy Chrystusowi. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Prorocy przepowiadali, apostołowie nauczali, 
męczennicy wyznawali i my wierzymy, Ŝe Ty jesteś zaiste prawdziwą 
Bogurodzicą, przeto wywyŜszamy Twoje niewypowiedziane zrodzenie. 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 8: 
Prosomion: Mądrości Słowa. 

Stojąc pośrodku Świątyni w połowie BoŜego święta wzywałeś: „Niech 
spragniony przyjdzie do mnie i pije, pijący bowiem z tej BoŜej mojej wody, 
wytoczy z łona rzeki moich przykazań. A kto wierzy we mnie, posłanego przez 
BoŜego Rodzica, ze mną będzie wysławiony”. Przeto wołamy do Ciebie: 
Chwała Tobie, Chryste BoŜe, albowiem wylałeś wody Twojej przyjaźni do 
człowieka na sługi Twoje. 

Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy. Psalm 50. 
Kanon święta z hirmosami na osiem i z Menei na cztery. Kontakion i eksapostilarion święta. 

Do psalmów pochwalnych dodajemy stichery Oktoechosu, ton 3: 

W światłości Twojej, Władco, ujrzymy światłość, Przyjacielu człowieka. 
Powstałeś bowiem z martwych dając zbawienie rodzajowi ludzkiemu. Niech 
całe stworzenie sławi jedynego Bezgrzesznego: Zmiłuj się nad nami! (dwa razy). 

Święci apostołowie nieskalanie zachowawszy przykazania Chrystusowe, 
darmo otrzymawszy darmo rozdajecie uleczając słabości naszych dusz i ciał, 
przeto mając odwagę módlcie się do Chrystusa, aby zmiłował się nad duszami 
naszymi. 

Jako światła jaśniejecie w świecie takŜe po śmierci, święci męczennicy, 
bój dobry stoczyliście. Przeto mając odwagę módlcie się do Chrystusa, aby 
zmiłował się nad duszami naszymi. 

Chwała, i teraz. Ton 4: Panie, przed czcigodnym Twoim krzyŜem w połowie 
święta wszedłeś do Świątyni odwaŜnie nauczając śydów o Zakonie przez Ciebie 
danym MojŜeszowi, a oni lękając się Twojej niewypowiedzianej tajemnicy 
mądrości, szemrali przeciwko Tobie, ucząc się zawiści: „JakŜe Ten zna Pisma, 
nie będąc uczonym?” Nie znali bowiem Ciebie, Zbawcy dusz naszych. 

Na stichownie stichery mające akrostych: Środa Pięćdziesiątnicy. Ton 2: 
Prosomion: Domu Eufrato. 

Wielkie jesteś Królu i wielkie jest Twoje panowanie, bardzo bowiem 
wywyŜszony napełniłeś świat wielkimi darami. 

Stichos: Wspomnij zgromadzenie Twoje, które nabyłeś od początku. 

W połowie święta stałeś w Świątyni wytaczając Twoje strumienie i 
napajając spragnionych BoŜą łaską, Łaskawy. 

Stichos: Bóg nasz, Król nasz przed wiekami uczynił zbawienie pośrodku ziemi. 

Zapragnąwszy mnie zbawić, wcieliłeś się chwalebnie w Dziewicę 
nieznającą małŜeństwa i pośrodku Twojej Świątyni wytoczyłeś mi łaskę. 

Chwała, i teraz. Ton 8. Jana Mnicha: W połowie święta przed męką i 
chwalebnym zmartwychwstaniem Twoim, Panie, nauczałeś w Świątyni 
niepokornych śydów, faryzeuszy i uczonych w Piśmie, i wołałeś do niech: 
„Ten, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije! Jeśli kto wierzy we 
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mnie, rzeki wody Ŝycia Ducha BoŜego popłyną z jego wnętrza!” O 
niewypowiedziana mądrości Twojej chwały! BoŜe nasz, który wszystko 
spełniłeś, chwała Tobie. 
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W czwartek wieczorem, 
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy trzy stichery isomelosy święta i trzy z Menei. 

Stichery święta, ton 5: 
Prosomion: Raduj się. 

Objawił się pełen światłości i piękny dzień połowy świąt 
zmartwychwstania Zbawcy jako jaśniejące południe, rozjaśniające świat BoŜą 
łaską powstania Chrystusa, oświecający cudami niezniszczalności, oświeca 
znaki i wskazuje na wysokość wniebowstąpienia, objawia wielce wymowne 
przyjście Ducha, świetlisty tryumf najczcigodniejszej Pięćdziesiątnicy. Przeto i 
daje duszom naszym pokój i wielkie miłosierdzie. 

Jako BoŜą rzekę chwały teraz w połowie świąt Pan daje wszystkim 
strumienie łaskawości, wołając: „Ten, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i 
pije”. Sam bowiem będąc Źródłem współczucia i głębią miłosierdzia, toczy 
światu odpuszczenie, obmywa grzechy i oczyszcza niemoce, zbawia 
świętujących Jego zmartwychwstanie, otacza miłością czczących Jego 
wniebowstąpienie w chwale i daje duszom naszym pokój oraz wielkie 
miłosierdzie. 

Pośrodku Świątyni stał nieopisany Bóg i Pan, Bogiem był bowiem z 
natury, chociaŜ i dla nas dobrowolnie wcielił się, opisany zjawił się w ciele, 
wszystkim tocząc Ŝyciodajne słowa i wszystkim mówiąc: Oczyśćcie dusze i 
ochłódźcie znój Ŝądz, ludzie, abyście nie pozbawili się, napoju. Daję bowiem 
BoŜą łaskę nieśmiertelnego, lepszego i wyŜszego królestwa, połączcie się ze 
mną, Stwórcą, i zostaniecie wysławieni. 

Chwała, i teraz. Ton 6: W połowie święta Twego zmartwychwstania, Chryste, 
i BoŜego przyjścia Świętego Twego Ducha, zgromadziwszy się opiewamy 
tajemnice Twoich cudów, w tym dniu ześlij nam wielkie miłosierdzie. 

Na stichownie stichery Oktoechosu, ton 3: 

Drzewo nieposłuszeństwa zrodziło światu śmierć, zaś drzewo krzyŜa 
Ŝycie i niezniszczalność. Przeto kłaniamy się Tobie, ukrzyŜowanemu Panu, aby 
zaznaczyła się na nas światłość oblicza Twego, Panie. 

Stichos: Do Ciebie wznoszę oczy moje, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług 
zwrócone są na ręce ich panów i jak oczy słuŜącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Bogu, Bogu 
naszemu, dopóki nie ulituje się nad nami. 

Przez Twój krzyŜ, Chryste Zbawco, zniszczona została władza śmierci i 
diabła matactwo zniszczone, rodzaj zaś ludzki przez wiarę zbawiony zawsze 
Tobie pieśń przynosi. 

Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem wzgardą jesteśmy 
nasyceni. Dusza nasza nasycona jest szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków. 
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Męczennikom: Wielka jest moc krzyŜa Twego, Panie, bowiem postawiony 
został na miejscu i działa w świecie, z rybaków okazał apostołów, a z pogan 
męczenników, aby modlili się za dusze nasze. 

Chwała, i teraz. Ton 8. Jana Mnicha: W połowie święta przed męką i 
chwalebnym zmartwychwstaniem Twoim, Panie, nauczałeś w Świątyni 
niepokornych śydów, faryzeuszy i uczonych w Piśmie, i wołałeś do niech: 
„Ten, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije! Jeśli kto wierzy we 
mnie, rzeki wody Ŝycia Ducha BoŜego popłyną z jego wnętrza!” O 
niewypowiedziana mądrości Twojej chwały! BoŜe nasz, który wszystko 
spełniłeś, chwała Tobie. 
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W piątek połowy święta na jutrzni, 
po pierwszej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 3: 

Prosomion: Gabriel zadziwił się. 

Zechciałeś przecierpieć krzyŜ i śmierć, postawiwszy krzyŜ pośrodku 
stworzenia, gdy pozwoliłeś przygwoździć Twoje ciało, Zbawco, wtedy słońce 
skryło swoje promienie, co widząc łotr na krzyŜu powiedział do Ciebie: 
„Wspomnij mnie, Zbawco” i uwierzywszy otrzymał raj. 

Stichos: WywyŜszajcie, Pana Boga naszego, i kłaniajcie się podnóŜkowi nóg Jego, 
albowiem jest święty. 

Błogosławimy niepojęte ukrzyŜowanie i niewypowiedzianą tajemnicę 
zmartwychwstania, wierni. Dzisiaj bowiem śmierć i otchłań zostały zniszczone, 
zaś rodzaj ludzki przyoblekł się w niezniszczalność. Przeto składając 
dziękczynienie wołamy do Ciebie: Chwała, Chryste, powstaniu Twemu. 

Stichos: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich, Bóg Izraela. 

Męczennikom: MęŜna wasza cierpliwość zwycięŜyła ataki wroga i twórcy 
zła, chwalebni cierpiętnicy, przeto staliście się godni wiecznej szczęśliwości, 
módlcie się do Pana, aby zbawił owczarnię ludzi kochających Chrystusa, będąc 
męczennikami prawdy. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Zdobywszy jako berło mocy krzyŜ Syna 
Twego, Bogurodzico, którym zrzucamy zuchwałość wrogów, nieustannie w 
miłości Ciebie wysławiając. 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 8: 
Prosomion: Mądrości Słowa. 

Wytaczając światu wodę mądrości i Ŝycia, wszystkich wzywasz, Zbawco, 
aby zaczerpnęli wody zbawienia, bowiem BoŜy Twój Zakon przyjąwszy 
człowiek w sobie wygasza węgle oszustwa. Przeto na wieki nie będzie pragnął, 
ani nie przestanie odczuwać nienasycenia Twego, Władco, Królu nadniebieski, 
sławimy więc Twoją władzę, Chryste BoŜe, prosząc o zesłanie sługom Twoim 
obfitego odpuszczenia grzechów. 

Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy. Psalm 50. 
Kanon święta z hirmosami na osiem i z Menei na cztery. Kontakion i eksapostilarion święta. 

Do psalmów pochwalnych dodajemy stichery Oktoechosu, ton 3: 
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Przez zawiść rozkoszy zostałem wypędzony, gdy upadłem okrutnym 
upadkiem, ale Ty mnie nie odrzuciłeś, Władco, przyjąwszy ze względu na mnie 
ukrzyŜowania i zbawiasz mnie, i wprowadzasz do chwały, Wybawicielu mój, 
chwała Tobie (dwa razy). 

Przyjdźcie, wszyscy ludzie, zrozumcie budzącą bojaźń moc tajemnicy, 
Chrystus bowiem Zbawca nasz, będący na początku Słowem, został 
ukrzyŜowany za nas i dobrowolnie pogrzebany, powstał z martwych, aby 
wszystko zbawić, Jemu pokłońmy się. 

Męczennikom: Przyjdźcie, wszyscy ludzie, uczcijmy pamięć świętych 
cierpiętników, którzy byli widowiskiem dla aniołów i ludzi, przyjęli od 
Chrystusa koronę zwycięstwa i modlą się za dusze nasze. 

Chwała, i teraz. Ton 8: W połowie święta Paschy wszedłeś do Świątyni, 
Zbawco nasz, i stanąwszy pośrodku ludu nauczałeś go z odwagą i mówiłeś: Ja 
jestem Światłością świata, kto idzie za mną nie będzie chodzić w ciemności, 
lecz będzie miał światłość Ŝycia nieśmiertelnego. 

Na stichownie stichery, ton 2: 
Prosomion: Domu Eufrato. 

Będąc cały z Bogiem, Słowo, i mnie ginącego chcąc wyrwać grzechom, 
zjednoczyłeś się ze mną, Przyjacielu człowieka. 

Stichos: Wspomnij zgromadzenie Twoje, które nabyłeś od początku. 

Ustał cień, bowiem oto Mesjasz pośrodku święta oświecił łaską jak drugą 
jutrzenką. 

Stichos: Bóg nasz, Król nasz przed wiekami uczynił zbawienie pośrodku ziemi. 

Przyjdźcie pokornie, którzy zapragnęliście pić wodę Ŝyciodajną – woła 
Zbawca mój – i pijcie łaskę, weseląc się w Bogu. 

Chwała, i teraz. Ton 6: Oczyśćmy skarbnice myśli, rozjaśniwszy duchowe 
jaśnienia i zobaczymy Chrystusa, nasze Ŝycie, który przyszedł do Świątyni z 
ogromu łaskawości, aby zwycięŜyć wroga i zbawić nasz rodzaj przez cierpienie 
krzyŜa i zmartwychwstanie, do Niego zawołajmy: Niezgłębiony Panie, chwała 
Tobie. 
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W piątek czwartego tygodnia wieczorem, 
zwykła katyzma. 

Do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy trzy stichery święta, ton 1: 
Prosomion: Niebieskich zastępów. 

Stwórca wszystkich i Dawca Ŝycia, współbędące z Ojcem Słowo, 
dobrowolnie przyjął ciało z Dziewicy i był człowiekiem, niewypowiedziana 
Mądrość, jako Dobry wszystkim wytoczył nauki. 

W połowie Ŝydowskiego święta stanąłeś w Świątyni, Chryste, Władco 
Zakonu, nauczając z władzą i oskarŜając uczonych w Piśmie, jak jest napisane, 
budząc bojaźń mądrością słów Twoich i cudów okazaniem. 
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Dawca mądrości i rozlewający dobro, wylewając BoŜe strumienie z 
zawsze bijącego źródła wzywa: Przyjdźcie do mnie, zaczerpnijcie pragnący 
wody Ŝycia i z waszego wnętrza popłyną rzeki darów BoŜych. 

Trzy stichery z Menei. 

Chwała. Ton 1. Jana Mnicha: Nastała połowa dni Pięćdziesiątnicy, w których 
Chrystus ujawniwszy BoŜą moc słowem umocnił paralityka i podniósł z łoŜa, 
czyniąc wspaniałe cuda w stworzonym ciele, dając ludziom Ŝycie wieczne i 
wielkie miłosierdzie. 

I teraz. Teotokion, ton 3: JakŜe nie mamy się dziwić Twemu BoŜemu 
poczęciu? Nie przyjąłeś bowiem pokusy męŜczyzny, Nieskalana, bez ojca 
zrodziłaś Syna w ciele, przed wiekami z Ojca zrodzonego bez matki, który nie 
doznał Ŝadnej zmiany lub poplątania, bądź rozdzielenia, ale cechy obu natur w 
całości zachował. Przeto Matko Dziewico, Władczyni, módl się do Niego o 
zbawienie dusz naszych, prawowiernie wyznających Ciebie, Bogurodzico. 

Na stichownie stichery Oktoechosu, ton 3: 

Przez krzyŜ Twój, Chryste Zbawco, zniszczona została władza śmierci i 
diabła matactwo rozbite, rodzaj zaś ludzki przez wiarę zbawiony zawsze Tobie 
pieśń przynosi. 

Stichos: Pan zakrólował, w majestat jest obleczony. Obleczony jest Pan, przepasany 
potęgą. 

Wszystko zostało oświecone przez Twoje zmartwychwstanie, Panie, i 
znowu otwarty został raj. Całe zaś stworzenie sławiąc Ciebie, zawsze Tobie 
pieśń przynosi. 

Stichos: A świat, który umocnił, nie zachwieje się. 

Sławię moc Ojca i Syna, opiewam władzę Świętego Ducha, nierozdzielne 
i niestworzone Bóstwo, Trójcę współistotną, królującą na wieki wieków. 

Stichos: Domowi Twemu, Panie, przystoi świętość po wszystkie dni. 

Twoją męką, Chryste, zamroczyłeś słońce i światłością Twego 
zmartwychwstania wszystko oświeciłeś. Przyjmij naszą wieczorną pieśń, 
Przyjacielu człowieka. 

Chwała, i teraz. Ton 1: Przyszedłeś do Świątyni, Mądrości BoŜa, w połowie 
święta, ucząc i oskarŜając niepokornych śydów, faryzeuszów i uczonych w 
Piśmie, wołając do nich z odwagą: „Kto jest spragniony niech przyjdzie do mnie 
i pije wodę Ŝycia, a nie będzie pragnął na wieki. Wierzącemu w moją łaskę z 
jego łona popłyną rzeki Ŝycia wiecznego”. O, łasko i łaskawości Twoja, Chryste 
BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Troparion święta i rozesłanie. 
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W sobotę czwartego tygodnia na jutrzni. 
Po pierwszej recytacji Psałterza katyzmy poetyckie, ton 3: 

Chrystus powstał z martwych, pierwszy ze zmarłych, pierworodny 
stworzenia i sprawca wszystkiego, co się stało, zniszczałą naturę naszego 
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rodzaju w sobie samym odnowił. Nad nikim juŜ nie panujesz, śmierci, bowiem 
Władca wszystkich zniszczył panowanie twoje. 
 Stichos: Powstań, Panie BoŜe mój, podnieś rękę Twoją, nie zapominaj na zawsze o 
ubogich Twoich. 

Zakosztowawszy ciałem śmierci, Panie, zniszczyłeś gorycz śmierci 
powstaniem Twoim i przyzywasz człowieka umocniwszy przeciwko niej przez 
zwycięŜenie pierwszej klątwy. Obrońco Ŝycia naszego, Chryste BoŜe, chwała 
Tobie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Opiewamy Ciebie, Bogurodzico Dziewico, któraś 
orędowała zbawienie naszego rodzaju, bowiem ciałem z Ciebie poczęty Syn i 
Bóg nasz przez krzyŜ przyjąwszy cierpienie wybawił nas ze zniszczenia jako 
Przyjaciel człowieka. 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 8: 
Prosomion: Mądrości. 

W połowie święta według Zakonu byłeś w Świątyni nauczając, Zbawco 
mój, i oskarŜając szaleństwo niewiernych śydów wołałeś do ludów BoŜym 
głosem jako Przyjaciel człowieka: „Ten, kto jest spragniony – wzywałeś – niech 
przyjdzie do mnie i pije”. Obiecałeś przeto dać wiernym wody wesela z 
niezniszczalnego źródła. Przeto wołamy do Ciebie: Ześlij, Chryste BoŜe, Twego 
Ducha Świętego i zbaw nas, albowiem jedyny jesteś wielce miłosierny (dwa 
razy). 

Zobaczywszy zmartwychwstanie Chrystusa. Psalm 50. 
Kanony święta z hirmosami na sześć i świętego patrona monasteru na cztery oraz z Menei na cztery. 

Kontakion i eksapostilarion święta. 
Do psalmów pochwalnych dodajemy cztery stichosy i śpiewamy stichery zmartwychwstania, ton 3: 

Przyjdźcie wszystkie ludy, poznajcie moc budzącej bojaźń tajemnicy. 
Chrystus bowiem, Zbawca nasz, będące na początku Słowo, dla nas został 
ukrzyŜowany, dobrowolnie pogrzebany i powstał z martwych, aby wszystko 
zbawić. Jemu pokłońmy się! 

StraŜe opowiedziały wszystkie cuda Twoje, Panie, lecz sobór marności 
napełnił zapłatą ich prawice, chcąc ukryć Twoje zmartwychwstanie, które świat 
sławi: Zmiłuj się nad nami! 

Radością wszystko zostało napełnione przyjąwszy doświadczenie 
zmartwychwstania. Maria bowiem Magdalena przyszła do grobu i znalazła 
Anioła w błyszczących szatach, siedzącego na kamieniu i mówiącego: Dlaczego 
szukacie Ŝywego pośród umarłych? Nie ma Go tutaj, powstał jak i powiedział, 
uprzedzi was w Galilei. 

W światłości Twojej, Władco, ujrzymy światłość, Przyjacielu człowieka. 
Powstałeś bowiem z martwych dając zbawienie rodzajowi ludzkiemu. Niech 
wszystkie stworzenia sławią jedynego Bezgrzesznego: Zmiłuj się nad nami! 

Chwała, i teraz. Ton 4. Anatoliosa: Oświeciwszy się, bracia, 
zmartwychwstaniem Zbawcy Chrystusa i osiągnąwszy połowę święta 
Pańskiego, zachowajmy szczerze przykazania BoŜe, abyśmy byli godni 
świętować takŜe Wniebowstąpienie i otrzymać przyjście Świętego Ducha. 

Na stichownie stichery isomelosy, ton 2: 
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Prosomion: Domu Eufrato. 

Bijące źródło Twojej mądrości toczy duchową wodę, którą pijąc 
napełnijmy się BoŜymi dogmatami. 

Stichos: Wspomnij zgromadzenie Twoje, które nabyłeś od początku. 

Zaiste poraŜony jest okrutny naród Ŝydowski, słysząc Ciebie, Słowo, 
nauczające narody zbawczą nauką. 

Stichos: Bóg nasz, Król nasz przed wiekami uczynił zbawienie pośrodku ziemi. 

Przyszedłeś, Stwórco, na Syjon i stanąwszy pośrodku Twego ludu dałeś 
ludziom zbawczą łaskę. 

Chwała, i teraz. Ton 4: Panie, przed czcigodnym Twoim krzyŜem w połowie 
święta wszedłeś do Świątyni odwaŜnie nauczając śydów o Zakonie przez Ciebie 
danym MojŜeszowi, a oni lękając się Twojej niewypowiedzianej tajemnicy, 
szemrali przeciwko Tobie, ucząc się zawiści: „JakŜe Ten zna Pisma, nie będąc 
uczonym?” Nie znali bowiem Ciebie, Zbawcy naszych dusz. 

Na L i t u r g i i  Błogosławieństwa, pieśń 5. Prokimenon święta. Lekcja z Dziejów 
Apostolskich, perykopa 29. Alleluja święta. Ewangelia według Jana, perykopa 31. Koinonikon święta. 

 

� � � � � � � � � � 
 


