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W poniedziałek piątego tygodnia postu na jutrzni, 
triadikony wypadającego tonu. 

Po pierwszej recytacji Psałterza śpiewamy dwie katyzmy poetyckie Oktoechosu z teotokionami. 
Po drugiej recytacji Psałterza katyzma kyr Józefa. Ton 3: 

Prosomion: Pięknu dziewictwa. 

Nastał najpiękniejszy czas, zajaśniał godzien chwały dzień 
wstrzemięźliwości, bracia, gorliwie oczyśćmy się, abyśmy czyści zjawili się 
przed Stworzycielem i otrzymali Jego piękno, dla modlitw Jego Rodzicielki, 
jedyna czysta Bogurodzico. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Gabriel zadziwił się pięknem Twego dziewictwa i 
wspaniałością Twojej czystości, wołając do Ciebie, Bogurodzico: Jaką godną 
przyniosę Ci pochwałę? JakŜe nazwę Ciebie? Waham się i lękam, przeto jako 
posłaniec wołam do Ciebie: Raduj się, Łaski Pełna. 

Po trzeciej recytacji Psałterza katyzma poetycka kyr Teodora. Ton 7: 
Prosomion: Panie, jesteśmy. 

Panie, który pozwoliłeś nam uprzedzić dzisiejszy dzień, święty tydzień 
świetliście jaśniejący, budzące bojaźń powstanie Łazarza z martwych, pozwól 
Twoim sługom z Twoją bojaźnią przejść pole bitwy postu, wszystko spełniając. 

Teotokion: Jesteś czcigodniejszą od sławnych cherubinów, Dziewico, one 
bowiem nie mogąc znieść mocy BoŜej zakrywają oblicza skrzydłami, pełniąc 
słuŜbę, Ty zaś wcielone Słowo sama widziałaś i nosiłaś, do którego nieustannie 
módl się za nasze dusze. 

Kanon z Menei i trójpieśń kyr Józefa. Recytujemy pieśń biblijną. Ton 3: 
Pieśń 1. 

Hirmos: Dawno temu z woli BoŜej wody w jedno zebrawszy miejsce. 

Uprawiając nasze myśli BoŜym pługiem postu, przynieśmy kłos dobrych 
czynów, abyśmy nie pragnęli na wieki, rozkoszując się nieoczekiwaną słodyczą 
i radując się. 

Noszę w sobie wieloletnie Ŝądze, omraczające moją nieszczęsną duszą, 
przypadam więc ze skruszonym sercem do Twojej niezwycięŜonej mocy, Słowo 
Ojca niemającego początku, i modlę się: Zmiłuj się i zbaw mnie. 

Dobry post karmi serca, namaszczając myśli miłe Bogu i wysuszając 
otchłań Ŝądz, obłokami rozrzewnienia oczyszcza tych, którzy z wiarą przynoszą 
chwałę Wszechmogącemu. 

Teotokion: Panno mająca wiele imion, raduj się, święta Dziewico, 
Rodzicielko Boga Mario, chwało wiernych, wybawienie z klątwy, drabino 
niebieska, cudzie niedocieczony, krzaku niespalający się, ziemio nieuprawiana. 

Inny kanon kyr Teodora, ton 7: 
Hirmos: Śpiewamy Panu. 

Pokłoniwszy się  Ŝyciodajnemu drzewu, stąd idziemy drogą postu ku 
męce Chrystusowej, radując się. 

Idąc za Chrystusem wyrzeknijmy się świata i weźmy na ramię krzyŜ, 
upodobniając się do Jego BoŜych cierpień. 

Chwała. Triadikon: W Trzech Osobach nadprzyrodzonemu jednemu Bóstwu 
zaśpiewajmy wszyscy Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
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I teraz. Teotokion: Jezusa Zbawcę, którego zrodziłaś w niepojęty sposób nie 
zaznawszy zniszczenia, Czysta, ubłagaj teraz za Twoje sługi. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Gdy przyjdziesz w chwale z aniołami, sądzić wszystko, pozwól dać 
Tobie, Chryste, dobre usprawiedliwienie. 

Katabasja: Śpiewamy Panu zwycięską pieśń, który całą moc faraona pogrąŜył w morzu, 
albowiem się wysławił. 

Pieśń 8. 
Hirmos: Babiloński piec. 

ObnaŜeni przez wredne oszustwa węŜa zbłądziliśmy rozumem na 
wszystkie dni, do mojej rany dodając ranę, Zbawco, wołam więc do Ciebie: 
Lekarzu chorych, nawróć i zbaw mnie. 

Dawno temu poszczący Elizeusz wskrzesił dziecko Szunamitki, jawnie 
umacniany Duchem, my zaś umarli przez rozkosz, zostaniemy oŜywieni przez 
Ŝyciodajny post. 

Zbawiłeś, Panie, Przyjacielu człowieka, mieszkańców Niniwy, dawno 
temu kajających się w płaczu i poście, jako łaskawy, nad nami zaś zmiłuj się z 
Twego miłosierdzia, gdyŜ nie potrafimy wyznawać Ciebie czynami. 

Teotokion: Najczystsza, która po zrodzeniu pozostałaś nienaruszoną, wybaw 
ze zniszczenia Twoje sługi, Czysta, z wiarą śpiewające w jednomyślności duszy: 
Błogosławcie dzieła Pańskie Pana. 

Inny hirmos: Wspanialszego od cherubinów. 

Mając z Bogiem twierdzę wstrzemięźliwości, wierni, dalszy ciąg świętego 
pola bitwy przebiegnijmy jak młodzieńcy i otrzymamy korony. 

Patrząc na bezpłodność mojej wielce chorującej duszy, bądź jeszcze 
cierpliwym, Chryste, i nie nawiedź mnie jak drzewo oliwne, które przekląłeś. 

Błogosławimy Ojca i Syna, i Świętego Ducha, Pana. 

Triadikon: Trójco jednej zasady i Trójhipostatyczna jedności, Ojcze, Synu i 
Duchu, wybaw śpiewających Tobie z wszelkich pokus i nieszczęść. 

I teraz. Teotokion: Raduj się, góro BoŜa. Raduj się, zawsze płonąca świeco. 
Raduj się, nowe niebo. Raduj się, umyśle jaśniejący. Raduj się, świątynio 
Pańska. Raduj się, wysławiana przez wszystkich. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Myśląc, Chryste, o Twoim strasznym doświadczeniu przeraŜam się, drŜę i 
wołam: Mając niezmierzone miłosierdzie, zbaw mnie, nieszczęsnego. 

Chwalimy, błogosławimy i kłaniamy się Panu, śpiewając i wywyŜszając Go na wieki. 
Katabasja: Wspanialszego od cherubinów i cudowniejszego od serafinów, Stwórcę świata, 

kapłani, słudzy i duchy sprawiedliwych, śpiewajcie, błogosławcie i wywyŜszajcie Go na wieki. 
Pieśń 9. 

Hirmos: Niezwykły i BoŜy cud. 

Napełniwszy teraz kielich BoŜego rozrzewnienia, jawnie postna łaska 
wzywa wszystkich wiernych, wołając z weselem: Przyjdźcie, rozkoszujmy się, 
odrzućmy pijaństwo Ŝądz, aby osiągnąć przyszłą radość. 

Bliski jest sąd, zwaŜ duszo, zatroszcz się sumiennie i czyń dobrze, zawsze 
sądząc siebie, jeśli bowiem tutaj siebie osądzamy, w Ŝaden sposób nie 
zostaniemy tam osądzeni bez świadków, gdzie sądzeni są winowajcy. 
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Zwierzchności, moce, trony, serafiny, panowania, władze, cherubini, 
aniołowie i archaniołowie, módlcie się, abyśmy przeszli czas postu czyniąc 
rzeczy przyjemne Bogu i otrzymali nagrodę jako wierni słudzy. 

Teotokion: Z męczennikami, z prorokami, z wszystkimi sprawiedliwymi, 
Chryste, zawsze przyjmuj Tę, która Ciebie zrodziła, błagającą za sługami 
gniewającymi Ciebie, jedynego Przyjaciela człowieka, Władcę, przed którym 
drŜą zastępy niebieskie. 

Inny hirmos: Ponad naturą. 

Pomódlmy się, abyśmy płynąc przez łagodną Ŝeglugę postu, osiągnęli 
przystań cierpień Chrystusowych. 

Pozazdrościwszy Kananejce wołam do Ciebie: Zmiłuj się nade mną, Synu 
Dawida, BoŜe, i ulecz moją słabującą duszę, jak owej córkę. 

Chwała. Triadikon: Natura Bóstwa, jedyna jedność i zarysy trzy, trójbędąca, 
zaśpiewajmy Ojcu i Synowi, i Duchowi. 

I teraz. Teotokion: Ty, która poczęłaś w łonie niedoścignione Słowo i bez 
nasienia zrodziłaś cieleśnie, módl się gorliwie do Niego o zbawienie naszych 
dusz. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Ty, który usprawiedliwiłeś celnika, oczyść mnie, wołającego: Bądź 
miłosierny dla mnie grzesznego, Sędzio, przebaczając moje grzechy. 

Katabasja: Ponad naturą Matkę i z natury Dziewicę, jedyną wśród niewiast błogosławioną, 
wywyŜszajmy w pieśniach, wierni. 

Do psalmów pochwalnych dodajemy isomelos. Ton 8: 

Upodobniłem się do człowieka, który wpadł między zbójców, Władco 
wszystkich, upadłem pod moimi grzechami i zostałem przez nie niemiłosiernie 
zraniony, ale nie zostawiaj mnie nieuleczonego, Ty, który nie przyszedłeś z 
Samarii, ale z przeczystej Dziewicy, Jezu, zbawcze imię, zmiłuj się nade mną. 

Męczennikom: JakŜe was nazwiemy, święci? Czy cherubinami, bowiem w 
was spoczął Chrystus? Czy serafinami, nieustannie bowiem Go wysławiacie? 
Czy aniołami, ciała bowiem odrzuciliście? Czy mocami, czynicie bowiem cuda? 
Liczne są wasze imiona i wielkie dary, módlcie się o zbawienie naszych dusz. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Moce niebios śpiewają Tobie, obdarzona radością 
Matko nieznająca męŜa, i my sławimy niezbadane Twoje zrodzenie, 
Bogurodzico, módl się o zbawienie naszych dusz. 

Na szóstej godzinie troparion proroctwa. Ton 3: 

Skoro nieprawości nasze powstały przeciwko nam, powstań Panie i 
pomóŜ nam, Ty bowiem jesteś Ojcem naszym, poza Tobą innego nie znamy. 

Prokimenon,, Psalm 83, ton 4: Ołtarze Twoje, Panie mocy, Królu mój i BoŜe mój. Stichos: 
JakŜe umiłowane są mieszkania Twoje, Panie mocy. 

Czytanie Proroctwa Izajasza (37, 33-38, 6). 

Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim: Nie wejdzie on do tego miasta 
ani nie wypuści tam strzały, nie nastawi przeciw niemu tarczy ani nie usypie 
wału. Drogą tą samą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie. - 
Wyrocznia Pana. Otoczę opieką to miasto i ocalę je, przez wzgląd na Mnie i na 
sługę mego Dawida». TejŜe samej nocy wyszedł Anioł Pański i pobił w obozie 
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Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy. I oto rano, gdy trzeba było 
wstawać, wszyscy oni byli martwi. Sennacheryb więc, król Asyrii, zwinął obóz i 
odszedł; wrócił się i pozostał w Niniwie. A zdarzyło się, Ŝe gdy się on modlił w 
chramie Nisroka, swego boŜka, synowie jego, Adramelek i Sereser, zabili go 
mieczem, a sami zbiegli do kraju Ararat. Syn jego, Asarhaddon, został w jego 
miejsce królem. W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok 
Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: «Tak mówi Pan: Rozporządź 
domem twoim, bo umrzesz i nie będziesz Ŝył». Wtedy Ezechiasz odwrócił się do 
ściany i modlił się do Pana. A mówił tak: «Ach, Panie, wspomnij na to, proszę, 
Ŝe postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, Ŝe czyniłem to, 
co miłe oczom Twoim». I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Wówczas Pan 
skierował do Izajasza słowo tej treści: «Idź, by oznajmić Ezechiaszowi: Tak 
mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem 
twoje łzy. Uzdrowię cię. Za trzy dni pójdziesz do świątyni Pańskiej. Oto dodam 
do twego Ŝycia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla 
asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem». 

Prokimenon, Psalm 84, ton 8: OkaŜ nam Panie, miłosierdzie Twoje i zbawienie Twoje daj 
nam. Stichos: Pobłogosławiłeś, Panie, ziemię Twoją, odwróciłeś niewolę Jakuba. 
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W poniedziałek piątego tygodnia postu wieczorem, 
zamiast: Do Pana, recytujemy kolejną katyzmę Psałterza, czyli dziesiątą. 

Do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy sześć stichosów i śpiewamy trzy isomelosy i trzy z Menei. 
Stichery isomelosy trójpieśni kyr Józefa, ton 3: 

Prosomion: KrzyŜ okazany. 

Słowo BoŜe, dałeś nam czas postu, aby się nawrócić i być Ŝywymi, a nie 
zginąć, pozwól wszystkim dobrze Tobie czynić, z gorącym rozrzewnieniem 
słuŜyć Tobie, Chryste, jak owa mądra i czcigodna nierządnica, która niegdyś 
wonnym olejkiem i wylaniem gorących łez otrzymała przebaczenie grzechów. 

Jak ślepy z serca wołam do Ciebie: „Synu BoŜy, oświeć oczy mego serca” 
i jak wierna Kananejka wzywam do Ciebie: „Zmiłuj się nade mną, Szczodry, 
albowiem mam duszę bieszącą się w rozkoszach, a po wyjściu z ciemności Ŝądz 
chcę pozostałe Ŝycie przejść w czystości, aby sławić Twoją ogromną łaskawość. 

Inna stichera kyr Teodora, ton 8: 
Prosomion: Przez Boga wezwany męczennik. 

Świetlista BoŜa łaska wstrzemięźliwości zajaśniała nam dzisiaj jaśniej od 
słońca i oświeca nasze dusze, odpędzając obłoki grzesznych Ŝądz, przeto 
wszyscy przybiegnijmy całując ją łagodnie i radując się ze spełnienia BoŜego 
pola bitwy postu umacniajmy się w weselu wołając do Chrystusa: Uświęć, 
Dobry tych, którzy wiernie spełniają post. 

Trzy stichery z Menei. Chwała, i teraz. Teotokion. 
Prokimenon, Psalm 85, ton 4: Skieruj mnie, Panie, na drogę Twoją i pójdę w prawdzie Twojej. 

Stichos: Nakłoń, Panie, ucho Twoje. 
Czytanie Księgi Rodzaju (13, 12-18). 
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Abram pozostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamieszkał w owej okolicy, 
rozbiwszy swe namioty aŜ po Sodomę. Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyŜ 
dopuszczali się cięŜkich przewinień wobec Pana. Po odejściu Lota Pan rzekł do 
Abrama: «Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na 
północ i na południe, na wschód i ku morzu; cały ten kraj, który widzisz, daję 
tobie i twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię liczne jak 
ziarnka pyłu ziemi; jeśli kto moŜe policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone teŜ 
będzie twoje potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuŜ i wszerz: tobie go 
oddaję». Abram zwinął swe namioty i przybył pod Hebron, gdzie były dęby 
Mamre. Osiedliwszy się tam, zbudował ołtarz dla Pana. 

Prokimenon, Psalm 86, ton 4: Pan kocha bramy Syjonu bardziej od wszystkich mieszkań 
Jakubowych. Stichos: Fundamenty jego na górach świętych. 

Czytanie Księgi Przysłów (14, 27-15, 4). 

Źródłem Ŝycia jest bojaźń Pańska, by sideł śmierci uniknąć. Chwała to 
króla, gdy naród liczny, ubytek ludu - to zguba władcy. Łagodny - w rozwagę 
bogaty, porywczy ujawnia głupotę. śyciem dla ciała jest serce spokojne, 
próchnieniem kości jest namiętność. Kto ciemięŜy ubogiego, lŜy jego Stwórcę, 
czci Go ten, kto się nad biednym lituje. Przez złość swoją runął niewierny, a 
prawy przy śmierci bezpieczny. W sercu rozumnym jest mądrość, i pośród 
głupców powinna być znana. Sprawiedliwość wywyŜsza naród, a czyn haniebny 
pomniejsza narody. Rozsądnemu słudze król jest przychylny, a gniew budzi 
sługa bezecny. Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość, słowo raniące 
pobudza do gniewu. Z ust mądrych ludzi wiedza się sączy, usta niemądrych 
zioną głupotą. Na kaŜdym miejscu są oczy Pańskie: dobrych i złych wypatrują. 
Drzewem Ŝycia jest język łagodny, złamaniem na duchu - przewrotny. 

Na stichownej isomelos, ton 7: 

Jak wpadły między zbójców i poraniony, tak i ja wpadłem w moje 
grzechy i zraniona jest moja dusza. Do kogóŜ przybiegnę się uleczyć, jak nie do 
Ciebie, Lekarzu dusz i ciał, wylej na mnie, BoŜe, wielkie Twoje miłosierdzie. 

Inny isomelos, ton 4: 

Zgrzeszywszy w pierwszym przestępstwie, prowadzeni byliśmy od 
rozkoszy rajskiej do Ŝycia mniej godnego szacunku, bowiem pozbawiliśmy się 
przez grzech potrzebnych cnót i sławnego Ŝycia, skoro wpadliśmy między 
zbójców i na poły jesteśmy martwi, zgrzeszyliśmy przeciwko Twoim zbawczym 
naukom, ale prosimy Ciebie, który zjawiłeś się z Marii, i beznamiętnie zbliŜyłeś 
się do Ŝądz, Władco, przewiąŜ nasze rany, będące skutkiem grzechu i wylej na 
nas Twoje niezmierzone miłosierdzie, Twoją uleczającą troskę jako Przyjaciel 
człowieka. 

Męczennikom: Ty, który przyjąłeś cierpliwość świętych męczenników, i od 
nas przyjmij śpiew, Przyjacielu człowieka, dając nam ich modlitwami wielkie 
miłosierdzie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: StrzeŜ Twoje sługi przed wszelkimi 
nieszczęściami, błogosławiona Bogurodzico, abyśmy sławili Ciebie, nadzieję 
dusz naszych. 
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We wtorek piątego tygodnia postu na jutrzni triadikony, 
takŜe recytujemy katyzmy 11, 12 i 13. Po pierwszej recytacji Psałterza mówimy dwie katyzmy 

poetyckie Oktoechosu z teotokionami. 
Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka kyr Józefa, ton 3: 

Prosomion: BoŜej wiary. 

Gorącą wiarą i wstrzemięźliwością spalmy Ŝądze niewstrzemięźliwości i 
uniknijmy przepaści grzechu, potokami łez wygaśmy wieczny płomień, wołając: 
Najłaskawszy, zgrzeszyłem przed Tobą, oczyść, i daj nam wielkie miłosierdzie. 

Teotokion. Prosomion: 

Byłaś BoŜą arką Słowa, jedyna najczystsza Dziewico Matko, która 
czystością przewyŜszyłaś aniołów, przeto mnie, który jestem prochem skalanym 
cielesnymi grzechami, oczyść Twoimi modlitwami, BoŜą wodą, dając wielkie 
miłosierdzie, Czysta. 

Po trzeciej recytacji Psałterza katyzma poetycka kyr Teodora, ton 2: 
Prosomion: Błogosławiona jesteś. 

Wysławiamy łaskę najczcigodniejszego postu, przez który prorok Eliasz 
znalazł ognisty rydwan, a MojŜesz otrzymał tablice, Daniel zaś cud uczynił, 
Eliasz wskrzesił zmarłego, młodzieńcy ugasili ogień, i kaŜdy, kto jednoczy się z 
Bogiem, przeto karmiąc się postem, zawołajmy: Błogosławiony Chrystus Bóg 
nasz, który tak zechciał, chwała Tobie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: 
Prosomion: Przeczystej. 

NiezwycięŜoną Twoją modlitwę zdobyłem w kłopotach, cudownie 
wybawiając się od zasmucających mnie, będąc juŜ bez nadziej, o Matko BoŜa! 
Zawsze bowiem przybywasz na pomoc proszącym Ciebie z wiarą i uwalniasz 
trzymanych w pokusie, przeto dziękczynnie wołam do Ciebie: Władczyni, 
przyjmij krótkie dziękczynienie, zawsze jesteś bowiem we wszystkim, 
Dziewico, moją obroną. 

Kanon z Menei i trójpieśń kyr Józefa. Recytujemy pieśń biblijną. Ton 3: 
Pieśń 2. 

Hirmos: ZwaŜ ziemio i niebo, i słuchaj słów moich, będę bowiem opowiadał na ziemi BoŜe 
cuda. 

Nieustannymi modlitwami, wstrzemięźliwością i kontemplacją 
uskrzydlmy dusze ku BoŜym pragnieniom. 

Uniknąwszy przepaści niewstrzemięźliwości, oświećmy się wszyscy 
światłością wstrzemięźliwości w Duchu BoŜym. 

Solą BoŜych cnót obłóŜmy grzeszne gnicie duszy, przylgnąwszy do Boga. 
Teotokion: Chrystus spoczął w Tobie jedynej i błogosławionej, i wziął z 

Ciebie swoje ciało. 
Inny kanon, ton 2: 

Hirmos: ZwaŜcie, ludzie. 

Czysty post, modlitwy, łzy, pouczenia BoŜe i wszelki inny dobry czyn 
przyłączywszy, przynieśmy teraz Władcy Chrystusowi. 



 7 

Ewa została zwiedziona przez owoc, patrz więc, duszo moja, nie daj się 
zwieść, jeśli wąŜ kiedyś radząc da tobie owoce rozkoszy. 

Chwała. Triadikon: Trzy jednej postaci sławię Osoby, Ojca, Syna i Ducha, 
jedną władzę Bóstwa, królestwo wszystkich i Bóstwo. 

I teraz. Teotokion: Twoje zrodzenie budzi bojaźń, Czysta, w Ciebie bowiem 
wcielił się Bóg z Ojca bez początku rodzony, przez Ciebie w czasach 
ostatecznych zrodzony bez męŜa. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Cierpiącą na krwotok uleczyłeś, gdy dotknęła się Twoich filakterii, 
Chryste mój, i mnie dotykającego z wiarą Twego miłosierdzia, ulecz z Ŝądzy. 

Katabasja: ZwaŜcie, ludzie, na znaki dzieł BoŜych mojej mocy i z 
zrozumcie z nich, Ŝe Ja jeden jestem Bogiem wszystkich. 

Pieśń 8. 
Hirmos: Nieustannie przez aniołów. 

W tajemnicy łowiąc Zły przez wszystkie dni szuka jak mnie pochwycić i 
uczynić swoim pokarmem, od jego złości wybaw mnie, Zbawco, który Jonasza 
uratowałeś z wieloryba. 

Oczyściwszy się przez post wejdźmy na górę cnót i wyraźnie usłyszmy, 
co do nas mówi Bóg, głosi bowiem pokój i oświecenie, i uleczenie duchowych 
ran. 

Zawsze oślepiony grzesznym omroczeniem, nie mogę zrozumieć Twoich 
cudów, Panie, przeto otwórz oczy mego serca, Jezu, Dawco Światłości. 

Teotokion: Pokropieniem Twoich zmiłowań, zawsze nieskalana Dziewico, 
obmyj skalanie pełnego Ŝądz mego serca, dając mi potokami łez oczyszczenie 
duszy. 

Inny hirmos: Panu, który dawno temu. 

Ogień nie gaśnie i robak nie umiera, przeto ulęknij się odrzucenia, duszo 
moja, czyniąc dobrze Chrystusowi, abyś znalazła rozkosz tam, gdzie dla 
wszystkich jest przygotowane mieszkanie. 

Moją duszę, rozpalaną przez Ŝądze, ulecz Twoim dotknięciem, Panie, 
błagam Ciebie, jak teściową Piotra, aby nawróciwszy się pracowała dla Ciebie, 
wyznając na wszystkie wieki. 

Błogosławimy Ojca i Syna, i Świętego Ducha, Pana. 

Triadikon: Zawsze będącemu i niemającemu początku Ojcu zaśpiewajmy, 
wierni, Synowi równie niemającemu początku i Duchowi zajaśniałemu z Ojca, 
jednoistotnym Osobom, będącym jedną najpotęŜniejszą zasadą i władzą. 

I teraz. Teotokion: Mario, wybrana przez Boga, zaiste jesteś oczyszczeniem 
wiernych, z Ciebie bowiem obficie wszystkim dawane jest przebaczenie, nie 
przestawaj błagać Twego Syna i Pana za śpiewającymi Tobie. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Otwórz ogłuchłe uszy mojej duszy, Chryste, i rozjaśnij mój język, jak 
dawno temu jąkającemu się i głuchemu, abym zwaŜając na Twoje słowa śpiewał 
i wysławiał Ciebie na wieki moim językiem. 

Chwalimy, błogosławimy i kłaniamy się Panu, śpiewając i wywyŜszając Go na wieki. 
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Katabasja: Panu, który dawno temu zrosił dzieci hebrajskie w płomieniu i sławnie spalił w 
nim Chalcejczyków, zaśpiewajmy mówiąc: Błogosławcie i wywyŜszajcie Go na wieki. 

Pieśń 9. 
Hirmos: Ciebie, niespalający się. 

Płomienie ognia niegasnącego utrzymując w rozumie gorącą myślą, 
przystąpmy teraz do ognia pokuty, spalając Ŝądze. 

Dawno temu rozpalone słowo, wychodzące z poszczących ust, w sposób 
godny naśladowania skłaniało osobę, co naśladuj, duszo, i dobrze Ŝyj. 

Myśląc o budzącym bojaźń Sądzie, nieszczęsna duszo moja, przygotuj 
twoje drogi ku spełnianiu zawsze pragnień Zbawiciela. 

Teotokion: Oświeć, Czysta, która zrodziłaś Światłość, moją duszę 
omroczoną czernią rozkoszy, abym z miłością i wiarą zawsze wywyŜszał 
Ciebie. 

Inny hirmos: W nadprzyrodzony sposób. 
Wszystkie członki naszego ciała przedstaw Chrystusowi, narzędzia 

sprawiedliwości: ręce, mówię, podniósłszy bez gniewu i mędrkowania. 
Ty niegdyś stanąłeś przed uczniami w łodzi, ustaw moje szalejące morze, 

Chryste, i wycisz fale moich myśli. 
Chwała. Triadikon: Kłaniam się jednej naturze, opiewam trzy Osoby, 

Jedynego Boga wszystkich, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, zawsze będącą 
zasadę. 

I teraz. Teotokion: Jako czysta rodzisz Dziecię, karmisz mlekiem jako 
Dziewica, jak spełniasz obie te rzeczy rodząc jako Dziewica? Bóg to uczynił, 
nie pytaj mnie, „jak”. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Ulecz mnie skalanego duszą, Chryste mój, ze zbójeckich Ŝądz, wylewając 
Twoje miłosierdzie, jak temu, który wpadł w ręce zbójców. 

Katabasja: W nadprzyrodzony sposób cieleśnie poczęłaś w łonie z Ojca poza czasem 
zajaśniałe Słowo, przeto w niemilknących pieśniach wywyŜszamy Ciebie. 

Fotagogikon tonu. 
Do psalmów pochwalnych dodajemy isomelos dnia, ton 7: 

Nawiedź, Panie, moją zranioną i pokorną duszę, Lekarzu chorych i 
spokojna przystani zrozpaczonych, Ty bowiem jesteś Zbawicielem świata, który 
przyszedł, aby ze zniszczenia podnieść upadłego, podnieś i mnie z wielkiego 
Twego miłosierdzia, przypadającego do Ciebie. 

Męczennikom: Pośrodku sądu przestępców prawa cierpiętnicy wołali radując 
się: Panie, chwała Tobie. 

Chwała, i teraz. Teotokion: Śpiewamy Tobie, najczystsza Bogurodzico, i 
sławimy Boga Słowo, któregoś zrodziła, wołając: Chwała Tobie. 

Na pierwszej godzinie recytujemy 14 katyzmę Psałterza. Na trzeciej godzinie 15 katyzmę, a na 
szóstej godzinie 16 katyzmę. 

Na szóstej godzinie troparion proroctwa, ton 3: 

WspomoŜycielem naszym Bóg Jakuba i obrońcą jest w dniu smutku. 
Prokimenon, Psalm 87, ton 6: Ubogi jestem i trudzę się od młodości mojej. Stichos: Panie 

BoŜe zbawienia mego, w dzień wołam i w nocy przed Tobą. 
Czytanie Proroctwa Izajasza (40, 18-31). 
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Do kogóŜ to przyrównacie Boga i jaki obraz zastosujecie do Niego? 
Ludwisarz odlewa posąg, a złotnik powleka go złotem i srebrne łańcuszki 
wykuwa. Pomagają sobie jeden drugiemu - i mówią nawzajem do siebie: 
«Śmiało!» Ludwisarz zachęca złotnika, a wygładzający młotem - tego, co kuje 
na kowadle; ocenia sprawnie: «W porządku»; i umacnia gwoźdźmi posąg, Ŝeby 
się nie zachwiał. Kogo nie stać na taką ofiarę, wybiera drzewo nie próchniejące; 
stara się o biegłego rzeźbiarza, Ŝeby trwały posąg wystawić. Czy nie wiecie 
tego? Czyście nie słyszeli? Czy wam nie głoszono od początku? Czyście nie 
pojęli utworzenia ziemi? Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi, której mieszkańcy 
są jak szarańcza, On rozciągnął niebiosa jak tkaninę i rozpiął je jak namiot 
mieszkalny. On moŜnych obraca wniwecz, unicestwia władców ziemi. Ledwie 
ich wszczepiono, ledwie posiano, ledwie się w ziemi pień ich zakorzenił, On 
powiał na nich i pousychali, a wicher gwałtowny porwał ich jak słomkę. «Z 
kimŜe byście mogli Mnie porównać, tak, Ŝeby Mi dorównał?» - mówi Święty. 
Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? - Ten, który w 
szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i 
olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, 
powtarzasz: «Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem 
przeoczone?» Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Pan - to Bóg wieczny, 
Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuŜy, Jego mądrość jest 
niezgłębiona. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaŜa siły omdlałego. Chłopcy 
się męczą i nuŜą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, 
odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znuŜenia 
idą. 

Prokimenon, Psalm 88, ton 6: Błogosławiony lud, który umie się radować. Stichos: Panie, 
pójdziemy w światłości oblicza Twego. 

 

� � � � � � � � � � 
 

We wtorek piątego tygodnia postu wieczorem, 
recytujemy zamiast: Ku Panu, katyzmę 19. Do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy sześć stichosów 

i śpiewamy trzy stichery isomelosy oraz trzy z Menei. 
Stichery isomelosy kyr Józefa, ton 6: 
Prosomion: JakŜe was nazwiemy. 

Miłość czyniąc pokarmem, wstrzemięźliwością powstrzymajmy Ŝądze, 
wierni, i będziemy Ŝyć dla Boga ze względu na nas podniesionemu na krzyŜu i 
przebitemu włócznią w bok, abyśmy rozkoszowali się wiecznym i lepszym 
pokarmem, sławiąc Zbawcę naszych dusz. 

Isomelos: 

Dawno temu przez drzewo znaleźliśmy śmierć, teraz zaś znowu Ŝycie 
przed drzewo krzyŜa, umartwiwszy bowiem dąŜenia Ŝądz, wierni, błagamy, 
abyśmy osiągnęli zbawcze zmartwychwstanie Łaskawcy wszystkich, jaśniejąc 
czynami BoŜymi i upiększeni cnotami, sławiąc Zbawcę naszych dusz. 

Inna stichera isomelos kyr Teodora, ton 2: 
Prosomion: Dobra nadprzyrodzone. 
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Wysławiamy, Panie, Twój Ŝyciodajny krzyŜ i święte cierpienia Twego 
ciała ze względu na nas: włócznię, przebicie, kpiny, oplucie, bicie, 
policzkowanie, purpurową szatę i koronę splecioną z ciernia, którymi 
wszystkich nas zbawiłeś wybawiwszy z klątwy, przeto prosimy Ciebie, abyś 
pozwolił nam czas postu skończyć w pokoju. 

Prokimenon, Psalm 89, ton 4: Panie, byłeś nam ucieczką z pokolenia na pokolenie. Stichos: 
Zanim jeszcze powstały góry, zanim stworzyłeś ziemię i świat. 

Czytanie Księgi Rodzaju (15, 1-15). 

Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, 
Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». Abram 
rzekł: «O Panie, mój BoŜe, na cóŜ mi ona, skoro zbliŜam się do kresu mego 
Ŝycia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest 
Damasceńczyk Eliezer». I mówił: «PoniewaŜ nie dałeś mi potomka, ten właśnie 
zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą». Ale oto usłyszał 
słowa: «Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć 
będzie, który od ciebie będzie pochodził». I poleciwszy Abramowi wyjść z 
namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; 
potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan 
poczytał mu to za zasługę. Potem zaś rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który 
ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność». A 
na to Abram: «O Panie, mój BoŜe, jak będę mógł się upewnić, Ŝe otrzymam go 
na własność?» Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, 
trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę». 
Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuŜ na połowy i 
przerąbane części ułoŜył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy 
zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieŜne, Abram je odpędził. A 
gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało 
go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. I wtedy to Pan rzekł 
do Abrama: «Wiedz o tym dobrze, iŜ twoi potomkowie będą przebywać jako 
przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam 
ciemięŜeni jako niewolnicy; aŜ wreszcie ześlę zasłuŜoną karę na ten naród, 
którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem. Ale ty 
odejdziesz do twych przodków w pokoju, w późnej starości zejdziesz do grobu. 

Prokimenon, Psalm 90, ton 4: śywy w pomocy NajwyŜszego, w cieniu Boga niebieskiego 
zamieszka. Stichos: Powiedz Panu: Obrońcą moim jesteś. 

Czytanie Księgi Przysłów (15, 7-19). 

Wargi mądrego szerzą mądrość, lecz serce głupich niestałe. Ofiara 
występnych obrzydła dla Pana, upodobaniem Jego są modły uczciwych. Droga 
grzesznika obrzydła dla Pana, kocha On miłośnika prawości. Dla odstępcy od 
drogi surowa jest kara, kto karcenia nie znosi, ten umrze. Szeol i Otchłań są 
jawne dla Pana, o ileŜ bardziej serca synów ludzkich. Szyderca nie lubi 
upomnień, do ludzi mądrych nie chodzi. Serce radosne twarz rozwesela, gdy 
smutek w sercu, i duch przygnębiony. Serce rozwaŜne szuka mądrości, usta 
niemądrych sycą się głupotą. Wszystkie dni są złe dla nieszczęśliwego, serce 
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szczęśliwe to uczta wieczysta. Lepiej mieć mało - z bojaźnią Pańską, niŜ z 
niepokojem - wielkie bogactwo. Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niŜ tłusty 
wół z nienawiścią. Człowiek gniewliwy wznieca kłótnie, a cierpliwy spory 
łagodzi. Jak Ŝywopłot z ciernia, tak droga leniwych, ścieŜka uczciwych jest 
wyrównana. 

Na stichownej isomelosy, ton 5: 

Zszedłem z Jerozolimy i odszedłem od zapisanych w niej Twoich 
przykazań, idąc do Jerycha naśladowałem zło zdąŜając ku zabójstwom, dodałem 
sobie Ŝądze zgubne dla duszy, jak zbójcy. Przez nich zostałem zraniony i 
porzucony prawie martwy, lecz Ty, Panie, dobrowolnie zraniony gwoździami i 
włócznią ze względu na grzech człowieczy, który w Jerozolimie uczyniłeś 
powszechne zbawienie, ulecz mnie, Panie, i zbaw mnie. 

Męczennikom: Męczennicy Twoi, Panie, zapomniawszy w wszystkim w 
Ŝyciu, lekcewaŜąc teŜ cierpienia ze względu na Ŝycie przyszłe, stale się Ŝycia 
tego dziedzicami, przeto radują się z aniołami, dla ich modlitw daj Twemu 
ludowi wielkie miłosierdzie. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Panie, gdy słońce zobaczyło Ciebie, Słońce 
Sprawiedliwości, wiszącym na drzewie, skryło swoje promienie i księŜyc 
światłość zamienił na ciemność, a Twoja nieskalana matka została zraniona w 
łono. 
 

� � � � � � � � � � 
 

W środę piątego tygodnia postu. 
Na jutrzni triadikony. TakŜe 20, 1 i 2 katyzmy Psałterza. Po pierwszej recytacji Psałterza 

dwie katyzmy poetyckie krzyŜowi z Oktoechosu ze stauroteotokionami. 
Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka kyr Józefa, ton 8: 

Prosomion: Nakazane tajemnie. 

Adam nie zakosztował drzewa ku wspaniałości, spoŜywszy gorzkie 
owoce niewstrzemięźliwości, a Ty wstąpiwszy na drzewo, Szczodry, wybawiłeś 
go z okrutnego osądzenia, przeto wołamy do Ciebie: Daj nam powstrzymywać 
się od owocu zniszczalności, Władco i czynić Twoją wolę, abyśmy znaleźli 
miłosierdzie. 

Stauroteotokion: Wcielonego w Twoje czcigodne łono i Twoje 
przewyŜszające rozum Zrodzenie, Czysta, widząc widzącego na drzewie 
pośrodku łotrów, miałaś bolejące łono i macierzyńsko płacząc, wołałaś: Biada 
mi, Dziecię moje! JakŜe niewypowiedziana jest Twoja BoŜa Opatrzność, którą 
oŜywiłeś Twoje stworzenie, opiewam Twoją łaskawość. 

Po trzeciej recytacji Psałterza katyzma poetycka kyr Teofana, ton 2: 
Prosomion: Przeczystej Twojej ikonie. 

Opiewając najświętsze drzewo krzyŜa, kłaniamy się zawsze Twojej 
niezwykłej łaskawości, Chryste BoŜe, na nim bowiem zniszczyłeś wrogie moce 
i dałeś znak wierzącym w Ciebie, przeto dziękczynnie wołamy do Ciebie: 
Pozwól wszystkim w pokoju Ŝyjącym spełnić czas postu. 
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Stauroteotokion: Widząc Ciebie, nieskalanego Pasterza, podniesionym na 
drzewie, Owieczka macierzyńsko łkając, wołała: Synu, niewdzięczni ludzie 
skazali Ciebie na śmierć, któryś rozpostarł obłok nad ich przejściem. Biada mi, 
niezamęŜnej i bezdzietnej! Powstań przeto i zajaśniej, Słońce, a wysławię się w 
synach ludzkich. 

Kanon z Menei i trójpieśń kyr Józefa. Recytujemy pieśń biblijną. Ton 8: 
Pieśń 3. 

Hirmos: Niebios kręgu Stwórco, NajwyŜszy Panie. 

Osądziwszy wrogość swoje ręce rozciągnąłeś na krzyŜu, sprawiedliwy 
Sędzio, teraz zaś mnie osądzonego przez grzechy zbaw syna marnotrawnego, 
Zbawco, który zasmucił Ciebie, wielce cierpliwego. 

Zapragnąłem zwierzęcego Ŝycia rozpalającego namiętności, oddaliłem się 
od Twoich przykazań, Zbawco najłaskawszy, stałem się niewolnikiem obcych i 
nieczystych obywateli, teraz zaś przyjmij nawracającego się i zbaw mnie. 

Jak niegdyś jąkającemu się otworzyłeś słuch, otwórz uszy mojej duszy, 
ogłuchłe przez zwyczaje, i pozwól mi, Jezu, usłyszeć Twoje zbawcze słowo, 
jedyny Przyjacielu człowieka. 

Teotokion: Zbawcza bramo, moście do Boga, orędowniczko chrześcijan, 
przeczysta Władczyni, wzmocnij mnie, Dziewico, otoczonego przez napaści 
Ŝycia i strwoŜonego. 

Inny kanon kyr Teodora. Ton 2: 
Hirmos: Niepłodny mój rozum. 

Ze względu na miłosierdzie zmiłowań wstąpiłeś na krzyŜ, wyciągnąłeś 
mnie z jamy Ŝądz i wzniosłeś, Chryste, na niebiosa. 

Rozpostarłeś na krzyŜu Twoje dłonie, Chryste, i objąłeś wszystkie ludy, 
stojące daleko od Ciebie, aby stały blisko Twego panowania. 

Chwała. Triadikon: Trójhipostatyczna jedności, nadprzyrodzona Trójco, 
jedno Bóstwo, Ojcze, Synu i Duchu prawy, zbaw czczących Ciebie. 

I teraz. Teotokion: KtóŜ z mieszkańców ziemi moŜe godnie wysławić Ciebie, 
Dziewico? Ty bowiem wśród niewiast jedyna okazałaś się wybraną i 
błogosławioną. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Podniesiony zostałeś na krzyŜu i przebito Twój bok, ze względu na mnie 
zakosztowałeś Ŝółci, Jezu, z powodu przestępstwa, które zasmuciło Ciebie. 

Katabasja: Niepłodny mój rozum uczyń płodnym, BoŜe, sprawco dobra, 
ogrodniku dobroci, z Twojej łaskawości. 

Pieśń 8. 
Hirmos: Siedmiokroć rozpalił piec chaldejski prześladowca. 

Spojrzawszy na mnie niezasypiającym okiem, zmiłuj się nade mną, 
opanowanym przez sen zniechęcenia i pracującego dla snu, dla rozkoszy na łoŜu 
Ŝądz, któryś na krzyŜu skłonił Twoją głowę i dobrowolnie zasnął, rozpędzając 
ciemność grzechu, Chryste, jako będący Światłością sprawiedliwości. 

Wspaniałym darami upiększyłem się w chrzcie, ale ukochałem nędzę zła i 
stałem się obcy Twoim cnotom, nieszczęsny, odszedłem do dalekiego kraju 
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zepsucia, przeto nawróconego przyjmij mnie, Zbawco, odgradzając Twoim 
krzyŜem na wszystkie wieki. 

Odrzuć pijaństwo Ŝądz i poszukaj łez, weseląc duszę czystym winem 
postu, doprowadzając rozkosze do zwiędnięcia i spalając cielesne troski, czuwaj 
dla przygwoŜdŜonego ze względu na Ciebie na krzyŜu Chrystusa, 
współukrzyŜuj się z Nim i Ŝyj na wieki. 

Teotokion: Najczystsza Rodzicielko Boga, oczyść rany mojej duszy i 
grzeszne wrzody, źródłami obmywając z boku Twego zrodzenia i z nich 
oczyszczając strumieniami, do Ciebie bowiem wołam i do Ciebie przybiegam, 
Ciebie przyzywam, Łaski Pełna. 

Inny hirmos: Głosami anielskimi. 

UkrzyŜowanemu ciałem i nie ucierpiałemu w Bóstwie Jezusowi śpiewają 
aniołowie i my, mieszkańcy ziemi, na wszystkie wieki. 

W Twoim ukrzyŜowaniu, Chryste, przyjąłeś hańbiącą śmierć, wybawiając 
nas przez to ze zniszczenia. 

Błogosławimy Ojca i Syna, i Świętego Ducha, Pana. 

Triadikon: Jak cherubini śpiewam jedynemu Bóstwu, o Trójco: Święty, 
Święty, Święty, niemającemu początku, prostemu i dla wszystkich 
nieosiągalnemu. 

I teraz. Teotokion: Chwalą Ciebie, Czysta, wszystkie pokolenia, bowiem 
zrodziłaś Stwórcę, co jest cudem budzącym bojaźń i sprawą wielce 
błogosławioną. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Wszystko przecierpiałeś dla mnie jednego, aby mnie zbawić, Chryste, 
opiewam Twoje ukrzyŜowanie, gwoździe i przebicie, na wszystkie wieki. 

Chwalimy, błogosławimy i kłaniamy się Panu, śpiewając i wywyŜszając Go na wieki. 
Katabasja: Głosami anielskimi na niebiosach sławionego Boga wysławmy, mieszkańcy ziemi, 

na wszystkie wieki. 
Pieśń 9. 

Hirmos: Ulękło się tego niebo i ziemi zadziwiły się krańce. 

Widząc Ciebie rozpostartym na krzyŜu słońce skryło promienie, cała zaś 
ziemia z bojaźni zadrŜała, Królu wszystkich, widząc dobrowolnie cierpiącego z 
natury niecierpiętliwego, przeto błagam Ciebie, abyś Ŝądze mojej duszy uleczył, 
Chryste, jako Lekarz. 

Porzuciwszy zbawcze drogi szedłem tymi, które prowadzą do otchłani, 
mając wokół głęboką ciemność rozkoszy, ataki Ŝądz i burzę pokus, przeto 
proszę Ciebie: Zbaw mnie, Chryste, Twoim krzyŜem, albowiem jeden jesteś 
wielce miłosierny. 

Ogarnięty chłodem pokus i zatapiany przez fale Ŝądz, targany burzą 
okrutnych rozkoszy, osiągnąłem łagodną i cichą głębię postu, w której nakarm 
mnie, Szczodry, kierując mnie Twoim krzyŜem ku zbawieniu. 

Teotokion: Poczęłaś, Dziewico, bez nasienia i bez cielesnych pragnień 
Słowo BoŜe, które wszystko uczyniło, bez zmiany zrodziłaś Je i bez 
macierzyńskich bólów, przeto Ciebie, Bogurodzico, wywyŜszamy, wyznając 
językiem i sercem. 
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Inny hirmos: Dziedzictwo Twoje, Bogurodzico. 

Dobrowolnie przecierpiałeś ukrzyŜowanie, Zbawco nasz, aby wszystkim 
dać Ŝycie, wybawiając od śmierci. 

Przez drzewo umarliśmy i przez drzewo oŜyliśmy, na którym 
przygwoŜdŜony mój Chrystus uśmiercił mego wroga. 

Chwała. Triadikon: Synowi będącemu z Rodzicielem i Duchowi Świętemu 
współbędącemu z Nimi, jednomyślnie pokłońmy się. 

I teraz. Teotokion: Przesławny cud i budząca bojaźń wieść, gdyŜ rodzisz jako 
Matka, Czysta, i nie poznałaś zepsucia jako Dziewica. 

Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Opiewam Twoją włócznię, śpiewam takŜe Twoim gwoździom, gąbce, 

trzcinie, którymi mnie zbawiłeś, Jezusie BoŜe. 
Katabasja: Dziewictwo Twoje Bogurodzico nieskalana, którego nie spalił ogień Bóstwa, 

uwielbiamy. 
Fotagogikon tonu. 

Do psalmów światłości dodajemy isomelos, ton 3: 

Porzuciłaś wzniosłość cnót, duszo moja, i zstąpiłaś do głębin grzechu, 
wpadłszy pomiędzy podstępnych zbójców, i pełna jesteś cuchnących ran, leŜysz 
porzucona i zakłopotana, przeto zawołaj do Chrystusa Boga, który za Ciebie 
dobrowolnie przyjął rany i pozwolił się ukrzyŜować, zatroszcz się o mnie, Panie, 
i zbaw mnie. 

Inna stichera. Ton 8: Zraniony byłem zbójeckimi myślami, nieszczęsny, i 
ledwo byłem Ŝywy, Panie, proroczy zaś chór zlekcewaŜył ledwo Ŝywego widząc 
i nieuleczonego przez ludzkie chytrości, przeto okropnie cierpiąc w pokorze 
serca wołam do Ciebie, Chryste BoŜe: Wylej na mnie, jako Łaskawy, wielkie 
Twoje miłosierdzie. 

Męczennikom: NiezwycięŜeni męczennicy Chrystusowi, którzy 
zwycięŜyliście oszustwo mocą krzyŜa i przyjęliście łaskę Ŝycia wiecznego, nie 
ulękliście się gróźb prześladowców, ranieni mękami weselicie się i teraz wasza 
krew daje uleczenie naszym duszom, módlcie się zbawienie naszych dusz. 

Chwała, i teraz. Stauroteotokion: Najczystsza widząc Ciebie ciałem wiszącego 
na drzewie, ze łzami wołała mając zranione serce, Słowo: Gdzie zaszedłeś, 
najukochańszy mój Jezusie, Synu mój i Panie? Nie pozostawiaj mnie samej, 
Chryste, która zrodziłam Ciebie. 

Na pierwszej godzinie katyzma trzecia, na szóstej godzinie katyzma czwarta, na szóstej 
godzinie katyzma piąta. 

Na szóstej godzinie troparion proroctwa, ton 1: 

Daj się przebłagać, Panie, bólami świętych, którzy dla Ciebie 
przecierpieli, prosimy, i ulecz wszystkie nasze boleści, Przyjacielu człowieka. 

Prokimenon, Psalm 91, ton 4: Dobrze jest wyznawać Pana i śpiewać imieniu Twemu, 
NajwyŜszy. Stichos: Głosić od rana Twoje miłosierdzie i prawdę Twoją kaŜdej nocy. 

Czytanie Proroctwa Izajasza (41, 4-14). 

Kto zdziałał to i uczynił? Ten, co z nicości wywołuje od początku 
pokolenia, Ja, Pan, jestem pierwszy, z ostatnimi równieŜ Ja będę!» Spojrzały 
wyspy i lękają się, drŜą krańce ziemi! - ZbliŜają się i przychodzą. Ty zaś, 
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Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama, 
mego przyjaciela! Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem cię z 
jej stron najdalszych i rzekłem ci: «Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie 
odrzuciłem». Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóŜ się, bom Ja twoim 
Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą 
sprawiedliwą. Oto wstydem i hańbą się okryją wszyscy rozjątrzeni na ciebie. 
Unicestwieni będą i zginą ludzie kłócący się z tobą. Będziesz ich szukał, lecz 
nie znajdziesz tych ludzi, twoich przeciwników. Unicestwieni będą i na nic 
zejdą ludzie walczący z tobą. Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za 
prawicę mówiąc ci: «Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą». Nie bój się, 
robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana - 
odkupicielem twoim - Święty Izraela. 

Prokimenon, Psalm 92, ton 6: Pan zakrólował, w majestat jest obleczony. Stichos: Przyoblekł 
się Pan w noc i przepasał się. 

 

� � � � � � � � � � 
 

W środę wieczorem, 
zamiast: Ku Panu, recytujemy siódmą katyzmę Psałterza. Do: Panie, wołam do Ciebie, 

dodajemy sticherę isomelos: 
Zaczynamy zaś isomelosy od: Niech wpadną we własne sieci grzesznicy, tam, gdzie ja jeden 

przejdę bezpiecznie. 

Ton 8: Przez moje myśli wpadłem między zbójców, mój rozum został 
zniewolony, nieszczęsny, i zostałem cięŜko zraniony, całą moją duszę 
poraniłem, przez co leŜę bez cnót na drodze Ŝycia. Kapłan zaś widząc mnie 
chorego z ranami nieuleczonymi, pogardził i nie spojrzał na mnie, a lewita 
neznoszący chorób zgubnych dla duszy, zobaczył mnie i przeszedł obok, Ty zaś 
nie przyszedłeś z Samarii, Łaskawco, ale w Marię wcieliłeś się, Chryste BoŜe, 
przez Twoją przyjaźń do człowieka daj mi uleczenie, wylewając na mnie Twoje 
wielkie miłosierdzie. 

Stichos: Głosem moim do Pana wołam, głosem moim błagam Pana. 
Powtarzamy powyŜszą sticherę. 

Stichos: Wylewam przed Nim błaganie moje, zgryzotę moją przed Nim wyjawiam. 

Męczennikom: JakaŜ jeszcze cnota i jaka jeszcze pochwała przynaleŜy 
świętym? Schylili bowiem szyje przed mieczem ze względu na Ciebie, który 
schyliłeś niebiosa i zstąpiłeś. Wylali krew ze względu na Ciebie, który 
wyniszczyłeś siebie i przyjąłeś postać sługi. Upokorzyli się do śmierci, 
naśladując Twoje ubóstwo, dla ich modlitw ze względu na obfitość Twego 
miłosierdzia, BoŜe, zmiłuj się nad nami. 

Stichos: Kiedy omdlał we mnie mój duch, Ty poznałeś moje ścieŜki. 
Inne stichery kyr Józefa, ton 8: 
Prosomion: Panie, gdy na Sądzie. 

Panie, Ty świętych Twoich uczniów okazałeś duchowymi niebiosami, dla 
ich świętego orędownictwa wybaw mnie z ziemskich złości, przez 
wstrzemięźliwość zawsze podnosząc rozum, moje myśli ku cierpieniom, jako 
Szczodry i Przyjaciel człowieka. 

Stichos: Na drodze, po której idę, ukryli sidła na mnie. 
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Prosomion: 

Mając wszyscy czas postu jako współpracownika w BoŜym działaniu, 
płaczmy z całego serca i zawołajmy do Zbawcy: Dla Twoich uczniów, Panie 
wielce miłosierny, zbaw z miłością Tobie śpiewających, jako Szczodry i 
Przyjaciel człowieka. 

Stichos: Spójrz na prawo i zobacz, nie masz, kto by mnie znał. 
Inna stichera kyr Teodora, ton 8: 

Prosomion: Chwalebną i przeczystą. 

Chwalebni apostołowie, orędownicy świata, lekarze chorych, stróŜe 
zdrowia, w obu nas zachowajcie, przechodzących czas postu, w obu mając BoŜe 
pokojowe usposobienie, rozum chroniąc nie strwoŜony przez Ŝądze, abyśmy 
wszyscy zaśpiewali pieśń zmartwychwstałemu Chrystusowi jako zwycięzcy. 

Stichos: Nie ma dla mnie ucieczki, nikt nie troszczy się o moją duszę. 
Inne dwadzieścia cztery stichery wielkiego kanonu, według alfabetu. 

Poemat kyr Andrzeja z Krety. Ton 4: 
Prosomion: Chciałem łzami. 

Całe moje Ŝycie roztrwoniłem z nierządnicami i celnikami, czyŜ będę 
miał siłę w starości kajać się za swoje grzechy, Stwórco wszystkich i Lekarzu 
słabych, Panie, zanim nadejdzie kres, niech nie zginę, zbaw mnie. 

Na kaŜdy stichos czynimy trzy pokłony. 
Stichos: Wołam do Ciebie, Panie, i mówię: Ty jesteś nadzieją moją, cząstką moją w krainie 

Ŝyjących. 

Ogarnięty jestem cięŜarem beztroski, walam się w brudzie, ustrzelony 
strzałą Beliara i kalam mój swój obraz, Ty, który nawracasz beztroskich i 
zbawiasz grzeszników, Panie, zanim nadejdzie kres, niech nie zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Usłysz błaganie moje, gdyŜ upokorzony jestem bardzo. 

Byłem zgorszeniem dla ludzi, jako mieszkaniec ziemi czyniłem rzeczy 
ziemskie, związałem się węzłem małŜeńskim z Twego nakazu i zgrzeszywszy 
skalałem moje łoŜe, Ty, który stworzyłeś mnie z ziemi, nie pogardzaj Twoim 
stworzeniem, Panie, zanim nadejdzie koniec, niech nie zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Wybaw mnie od mych prześladowców, gdyŜ są silniejsi ode mnie. 

Byłem najemnikiem mojej duszy, myślałem tylko o swoim ciele, zostałem 
wystawiony na kpiny demonów, nieprzyzwoicie trudząc się dla rozkoszy, 
oszczędź mnie z Twojej łaskawości, Ty, który odpędzasz demony: Panie, zanim 
nadejdzie koniec, niech nie zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Wyprowadź z ciemnicy duszę moją, abym wyznawał imię Twoje. 

Dobrowolnie zgrzeszyłem bardziej od wszystkich, przeto jestem 
porzucony, mam wroga mojej duszy, ciała mędrkowanie i omracza mnie ono. 
Oświecenie będących w ciemnościach i przewodniku zbłąkanych, Panie, zanim 
nadejdzie koniec, niech nie zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Sprawiedliwi oczekują, Ŝe Ty obdarzysz mnie dobrami. 

śyje – mówi prorok – dusza moja, Panie, i wysławi Ciebie, odszukaj 
mnie, zbłąkaną owcę, i połącz z Twoją owczarnią, daj mi czas pokuty, abym 
jęcząc wołał do Ciebie: Panie, zanim nadejdzie koniec, niech nie zginę, zbaw 
mnie. 

Stichos: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, usłysz głos mój. 
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Zgrzeszyłem, zgrzeszyłem, przekroczyłem Twoje nakazy, Chryste BoŜe, 
miłosierny bądź dla mnie, Łaskawco, abym przejrzał wewnętrznymi oczyma, 
uniknął ciemności i z bojaźnią zawołał: Panie, zanim nadejdzie koniec, niech nie 
zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Niech uszy Twoje będą uwaŜne, na głos modlitwy mojej. 

Trapią mnie dzikie zwierzęta, przeto wyrwij mnie od nich, Władco, 
pragniesz bowiem, aby wszyscy ludzie zbawili się i doszli do poznania, jako 
Stwórca i z wszystkimi zbaw teŜ mnie: Panie, zanim nadejdzie koniec, niech nie 
zginę, zbaw mnie. 

Stichos: JeŜeli będziesz pamiętać o występkach, Panie, Panie, któŜ się ostoi? Ale u Ciebie jest 
przebaczenie. 

Bądź moim uleczeniem, Łaskawco, wybawicielu i Zbawco mój, nie 
odrzucaj mnie, widząc mnie leŜącego w nieprawościach i podnieś mnie jako 
Wszechwładny, abym i ja głosił Twoje dzieła i wołał do Ciebie: Panie, zanim 
nadejdzie koniec, niech nie zginę, zbaw mnie. 

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

Ukryłem dany mi talent, jak sługa nierozumny zakopałem w ziemi i 
zostałem osądzony jako niepotrzebny, nie mam odwagi dalej prosić Ciebie, jako 
łaskawy zmiłuj się nade mną, abym i ja zawołał: Panie, zanim nadejdzie koniec, 
niech nie zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Od straŜy porannej do nocy, od straŜy porannej niech Izrael ma nadzieję w Panu. 

Cierpiąca na krwotok wysuszyła jezioro Ŝądz przez dotknięcie się Twoich 
filakterii, daj mi odpuszczenie grzechów, przybiegającemu do Ciebie z 
niezachwianą wiarą, przyjmij mnie jak ową niewiastę i ulecz moją chorobę: 
Panie, zanim nadejdzie koniec, niech nie zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Albowiem u Pana jest łaska i wielkie u Niego odkupienie, On sam wybawi Izraela ze 
wszystkich nieprawości jego. 

Masz zasiąść na tronie, który słowem stworzyłeś niebo i ziemię, wszyscy 
mamy stanąć przed Tobą, mówiąc Tobie nasze grzechy, przeto przed owym 
dniem przyjmij mnie w pokucie: Panie, zanim nadejdzie koniec, niech nie zginę, 
zbaw mnie. 

Stichos: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie. 

Wejrzyj łaskawym okiem i bądź mi miłosierny, jedyny Zbawco, daj 
potoki uzdrowień mojej biednej i nieszczęsnej duszy, obmyj z brudu moich 
czynów, abym zaśpiewał: Panie, zanim nadejdzie koniec, niech nie zginę, zbaw 
mnie. 

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

Beliar przygotował miecze starając się złowić moją pokorną duszę, ale Ty 
dziwne uczyń mi szczodre oświecenie rozumu Twoim obliczem, władczy w 
mocy, z jego jarzma wyrwij mnie: Panie, zanim nadejdzie koniec, niech nie 
zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Ku Tobie wznoszę oczy moje, Ŝyjącemu na niebiosach, oto jak oczy sług na ręce 
panów swoich, jak oczy słuŜebnicy na ręce pani swojej, tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu, aŜ 
zmiłuje się nad nami. 

Trudziłem się dla wszystkich Ŝądz, porzuciwszy Prawo i BoŜe Pisma, 
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całego ulecz mnie Łaskawco, ze względu na mnie stałeś się człowiekiem, 
Dobry, nawróć mnie, Szczodry, który niszczysz Ŝądze: Panie, zanim nadejdzie 
koniec, niech nie zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, albowiem bardzo napełniliśmy się 
pogardą, a najbardziej napełniła się dusza nasza pogardą urągających i poniŜaniem przez hardych. 

Nierządnica łzami obmywa przeczyste i czcigodne Twoje nogi, 
przekonując wszystkich, aby przybiegać i otrzymywać odpuszczenie swoich 
grzechów. Jej wiarę daj takŜe i mnie, Zbawco, abym wołał do Ciebie: Panie, 
zanim nadejdzie koniec, niech nie zginę, zbaw mnie. 

Stichos do pozostałych sticher: Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Oczyść brud mojej duszy, któryś ze względu na mnie wyniszczył siebie i 
ciałem stał się Dziecięciem, zesławszy kroplę Twojego miłosierdzia, słabemu i 
nieszczęsnemu, Chryste, obmyj mnie z brudu, ulecz słabego: Panie, zanim 
nadejdzie koniec, niech nie zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Umocnij moją duszę, Władco, do Ciebie przybiegać i Tobie zawsze 
pracować, jesteś bowiem moją opieką i ochroną, wspomoŜeniem i pomocą, 
pozwól mi, Słowo BoŜe, z odwagą wołać: Panie, zanim nadejdzie koniec, niech 
nie zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Bądź moim murem obronnym, Jezusie Zbawco i miłosierny BoŜe, 

upadliśmy bowiem przez zwyczaje i czyny, ale podnieś stworzenie jako 
Łaskawca i pogódź się jako Szczodry: Panie, zanim nadejdzie koniec, niech nie 
zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Byłem synem marnotrawnym, który roztrwonił bogactwo, teraz umieram 

z głodu, przybiegam pod Twoją opiekę i jak owego przyjmij mnie, Ojcze 
łaskawy, uczyń uczestnikiem uczty, abym wołał do Ciebie: Panie, zanim 
nadejdzie koniec, niech nie zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Z zawiści przywódca zła pozbawił pierwszego stworzonego raju, na 
drzewie łotr mówiąc „Wspomnij” otrzymał raj, a ja z wiarą i bojaźnią, abyś 
mnie wspomniał, wołam do Ciebie: Panie, zanim nadejdzie koniec, niech nie 
zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 

Wyciągnij do mnie rękę, jak do Piotra, i wyprowadź mnie z głębi, BoŜe, 
dając mi łaskę i miłosierdzie, dla modlitw nieskalanej Matki, która zrodziła 
Ciebie bez nasienia, dla modlitw wszystkich Twoich świętych: Panie, zanim 
nadejdzie koniec, niech nie zginę, zbaw mnie. 

Stichos: Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Przyjmij mnie, śpiewającego kaŜdego dnia, Baranku, który wziąłeś mój 

grzech, dusze i ciało nietknięte składam w Twoje ręce, w nocy i w dzień wołam 
do Ciebie: Panie, zanim nadejdzie koniec, niech nie zginę, zbaw mnie. 

Chwała. O, niewypowiedziana Twoja łaskawości, najłaskawszy, łagodny 
Panie! O, bezgrzeszny i szczodry! Nie odrzucaj mnie od Twego oblicza, abym i 
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ja dzięki składając, radując się i śpiewając wołał do Ciebie: Panie, zanim 
nadejdzie koniec, niech nie zginę, zbaw mnie. 

I teraz. Teotokion: O niewypowiedziane zstąpienie! O przedziwne zrodzenie 
Cudownego! O, jakŜe Dziewica nosi Ciebie jako Dziecię na swoich objęciach, 
Stwórcę i Boga! Zechciałeś się w Nią wcielić, Łaskawco Panie, zanim nadejdzie 
koniec, niech nie zginę, zbaw mnie. 

Wejście. Pogodna Światłości. 
Prokimenon, Psalm 93, ton 4: BoŜe zemsty, Panie BoŜe zemsty, nie zwlekaj. Stichos: 

Powstań, Sędzio ziemi, oddaj pysznym to, na co zasługują. 
Czytanie Księgi Rodzaju (17, 1-9). 

A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i 
rzekł do niego: «Jam jest Bóg Wszechmogący. SłuŜ Mi i bądź nieskazitelny, 
chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci 
niezmiernie liczne potomstwo». Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego 
mówił: «Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie 
będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo 
uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, Ŝe będziesz niezmiernie 
płodny, tak Ŝe staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. 
Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim 
potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, 
abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym 
przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako 
własność na wieki, i będę ich Bogiem». Potem Bóg rzekł do Abrahama: «Ty 
zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie 
przymierze ze Mną. 

Prokimenon, Psalm 94, ton 4: Zaśpiewajcie Panu pieśń nową. Stichos: Zaśpiewajcie Panu, 
błogosławcie imię Jego. 

Czytanie Księgi Przysłów (15, 20-33; 16, 1-9). 

Mądry syn radością ojca, a matką gardzi syn głupi. Niemądry głupotą się 
cieszy, rozumny idzie prawą drogą. Brak rady unicestwia zamiary, udają się 
one, gdzie wielu doradców. Odpowiedź ust własnych cieszy człowieka, jak miłe 
jest zdanie stosowne! Dla mądrego droga Ŝycia - w górę, by uniknąć Szeolu, co 
w dole. Pan rozwala dom pysznych, a miedzę wdowy utwierdza. Obrzydłe są 
Panu złe plany, lecz dobre słowa są czyste. Burzy się dom przez zyski nieprawe, 
Ŝyć będzie, kto darów nie znosi. Prawe serce rozwaŜa odpowiedź, złością 
buchają usta występnych. Od nieprawych jest Pan daleko, modlitwy prawych 
On słyszy. Jasne oczy radują serce, radosna nowina odświeŜa kości. Ucho 
posłuszne zbawiennej radzie pomiędzy mędrcami przebywa. Odrzucić 
wskazówki - to sobą pogardzić, zdobywa się mądrość - słuchaniem uwag. 
Bojaźń Pańska jest szkołą mądrości, pokora poprzedza sławę. Człowiecze są 
zamysły serca, odpowiedź języka od Pana. W oczach człowieka czyste są 
wszystkie jego drogi, lecz Pan osądza duchy. Powierz Panu swe dzieło, a spełnią 
się twoje zamiary. Wszystko celowo uczynił Pan, takŜe grzesznika na dzień 
nieszczęścia. Obrzydłe Panu serce wyniosłe, z pewnością karania nie ujdzie. 
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Miłość i wierność gładzą winę, bojaźń Pańska ze złych dróg sprowadza. Gdy 
drogi człowieka są miłe Panu, pojedna On z nim nawet wrogów. Lepiej mieć 
mało Ŝyjąc sprawiedliwie, niŜ niegodziwie mieć wielkie zyski. Serce człowieka 
obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki. 

TakŜe: Niech modlitwa moja wznosi się jak dym kadzielny przed Tobą, i dalszy ciąg Liturgii 
uprzednio poświęconych Darów. 

Jeśli nie ma Liturgii, to na: Panie, wołam do Ciebie, śpiewamy trzy isomelosy Triodionu i 
dwadzieścia cztery stichery wielkiego kanonu. Na stichownej isomelos dnia i męczennikom. Chwała, 
i teraz. Teotokion. Prokimenon i czytania. 

Na wieczerzy pozwalamy na olej i wino ze względu na trud czuwania. 
Małe powieczerze odmawiamy w celach bez pokłonów. Po trisagionie kontakion z kanonu 

Andrzeja. Tak samo takŜe na naboŜeństwie północnym. 
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