
 

Kapłan ubrany w epitrachelion i felonion, patrząc na wschód i okadziwszy nowy 
krzyż, zaczyna: Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. 
 Chór: Amen. 

Także tropariony ku czci krzyża, ton 1: 
Zbaw, Boże, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwo 

prawowiernym w przeciwnościach daruj i Twoją krzyżem Twym ochraniaj 
wspólnotę. 

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

Kontakion, ton 4: 
Ty, który dobrowolnie wstąpiłeś na krzyż, łaski Twoje daruj nowej 

Twojej wspólnocie, Chryste Boże, podnieś Twoją mocą pobożny lud, dając mu 
zwycięstwo nad wrogami, gdyż jako pomoc ma Twój oręż pokoju, 
niezwyciężone zwycięstwo. 

Kapłan: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia tę modlitwę: 
Panie Boże chwały, Ojcze wszechwładny, Boże Sabaot, który przez 

drzewo życia będące pośrodku raju dałeś praobraz życiodajnego krzyża 
Jednorodzonego Twego Syna i zamiast drzewa nieposłuszeństwa, przez 
zakosztowanie którego najbardziej zły wąż naszych Prarodziców, a z nimi cały 
rodzaj ludzki wypędził z raju i doprowadził do śmierci, dałeś znak owego 
życiodajnego krzyża, na którym Twój umiłowany Syn, będąc przygwożdżonym 
umarł i śmiercią uśmiercił śmierć, zlikwidował całą moc diabelską, dał życie 
światu, Kościołowi swemu oręż niezwyciężony, uświęcenie i władczą opiekę, 
umocnienie wiary, wybawienie z wszelkich zakusów diabelskich, mocną 
nadzieję zbawienia i nadzieję życia nie do zawstydzenia. Przeto i my, Twoi 
słudzy, którzy otrzymaliśmy od Ciebie tak wielkie łaski, pełni wdzięczności 
składamy Twojemu Majestatowi chwałę i dziękczynienie, i pokorny pokłon, i 
modlimy się, błagając, abyś zesłał teraz łaskę Najświętszego Twego Ducha, 
miłosiernie wejrzawszy na ten znak krzyża, oznaczający grób zmarłego i tu 
leżącego wiernego Twego sługi N. (lub: tu leżących wiernych Twoich sług N. 
N.) i pobłogosławił go, i poświęcił, i dał mu być znakiem strasznym i mocnym 
przeciwko wszystkim wrogom widzialnym i niewidzialnym, odpędzeniem i 
odrzuceniem wszystkich zakusów, napaści i pułapek diabelskich, dla Twego zaś 
ludu niech będzie władczą opieką, umocnieniem wiary, podtrzymaniem nadziei, 
zwycięstwem w walce i powodzeniem we wszystkich cnotach, a wszystkich, 
którzy przed tym znakiem będą się Tobie kłaniać i zanosić modlitwy, wysłuchaj 
miłosiernie i obdarz ich obficie wszelkimi dobrami ku zbawieniu. A jak przez 
krzyż świat wyzwoliłeś z osądzenia grzechu, tak i Twoje sługi, którzy Tobie 
szczerze przynieśli ten znak krzyża i postawili z miłości do zmarłych tu 



leżących, mocą krzyża umiłowanego Twego Syna zawsze okaż zwycięzcami 
grzechu, daj im wszelkie Twoja dobra ziemskie i niebieskie i wszystkich 
wiernych kieruj krzyżem ku przyjęciu niebieskiej korony. Albowiem Ty jesteś 
źródłem uświęcenia i bogatym dawcą wszystkich dóbr, i chwałę oddajemy 
Tobie z Jednorodzonym Twoim Synem, i z Najświętszym, i Dobrym, i 
Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan kropi krzyż trzykrotnie wodą święconą, mówiąc trzy razy: 
Poświęcany jest ten znak krzyża łaską Najświętszego Ducha, 

pokropieniem tą wodą święconą, w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. 
Następnie wygłasza rozesłanie: Chrystus, prawdziwy nasz Bóg, który rozpięty 

na drzewie krzyża dla naszego zbawienia zechciał przyjąć śmierć i po trzech 
dniach zmartwychwstał, dla modlitw Przeczystej swojej Matki i wszystkich 
świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i Przyjacielem 
człowieka. 
 


