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M I E S I Ą C A  G R U D N I A  6  D N I A  
 

Ś W I Ę T E G O  O J C A  N A S Z E G O  M Ę C Z E N N I K A  
G R Z E G O R Z A  A R C H I M A N D R Y T Y .  

 

NA WIELKICH NIESZPORACH, 
do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy stichery, ton 1: 

Dzisiaj świętujemy dzień zwycięstwa, Chryste, bowiem męczennik Twój 
Grzegorz, podeptał chytrość wroga. 

Grzegorzu wielce błogosławiony, okazałeś się wielkim męczennikiem, 
Ŝycie swoje oddając za przyjaciół swoich, przeto módl się o zbawienie dusz 
naszych. 

Przyjdźcie, wierni, wysławmy męczennika Grzegorza, ozdobę Kościoła 
Chrystusowego, radość męczenników, wiernych orędownika. 

śycie swoje oddałeś, Grzegorzu, za braci swoich, gardząc ciałem, 
chcącym ulec zniszczeniu, i wrogów zwycięŜyłeś śmiercią swoją. 

Za nas cierpiałeś, Grzegorzu, i swoją śmiercią zniszczyłeś wrogów 
Chrystusa, Zbawiciela naszego. 

Chwała, i teraz. KrzyŜ Chrystusa wziąłeś na ramię, męczenniku Grzegorzu, i 
zdobyłeś niezniszczalną koronę chwały, módl się, prosimy, o pokój dla świata i 
o zbawienie dusz naszych. 

Wejście. Prokimenon dnia i trzy czytania. 
Czytanie Księgi Mądrości Salomona (3, 1-9). 

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się 
oczom głupich, Ŝe pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od 
nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu 
doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym 
skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich 
godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną 
ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po 
ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad 
nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą 
przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. 

Czytanie Księgi Mądrości Salomona (4, 7-15). 

Gdy umrze sprawiedliwy, osiągnie pokój. Umierając osądzi zaś 
sprawiedliwy Ŝyjących niegodnie, zobaczą bowiem odejście sprawiedliwego i 
nie zrozumieją, co mówiono o nim. Albowiem rzuci Pan nieprawych bez głosu 
na ziemię i wstrząśnie nimi od fundamentów, i do ostatniego znikną w 
chorobach i zaginie pamięć o nich. dojdą bowiem w zamysłach swych do 
strasznych grzechów i będą ich oskarŜać nieprawości ich. Wtedy z wielką 
odwagą sprawiedliwy stanie wobec tych, którzy go uciskali i odrzucili jego 
wysiłki. Widząc go przeraŜą się lękiem wielkim i zdumieją sławnym 
zbawieniem jego. Powiedzą bowiem w sobie, kajając się, westchną w ciasnocie 
ducha i rzekną: Oto ten, którego niegdyś mieliśmy za pośmiewisko i 
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uczyniliśmy go pośmiewiskiem, szaleni, jego Ŝycie mieliśmy za szalone, a jego 
koniec za pozbawiony czci. A on policzony jest z synami BoŜymi i wśród 
świętych jego los. Zbłądziliśmy bowiem z prawej drogi i światłość 
sprawiedliwości nas nie oświeciła. Słońce nie zajaśniało nam. Zeszliśmy na 
ścieŜki nieprawych, chodziliśmy drogami nieprzebytymi, a drogi Pańskiej nie 
rozumieliśmy. 

Czytanie Księgi Mądrości Salomona (5, 15-6, 3). 

Sprawiedliwi Ŝyją na wieki; zapłata ich w Panu i staranie o nich u 
NajwyŜszego. Dlatego otrzymają wspaniałe królestwo i piękny diadem z rąk 
Pana; osłoni ich bowiem prawicą, ochraniać ich będzie ramieniem. Jak zbroję 
przywdzieje swoją zapalczywość i uzbroi stworzenie ku odparciu wrogów. Jak 
pancerzem okryje się sprawiedliwością i jak przyłbicą osłoni się sądem 
nieobłudnym. Weźmie świętość za puklerz niezwycięŜony i jak miecz wyostrzy 
gniew nieubłagany, a razem z Nim świat będzie walczył przeciw nierozumnym. 
Polecą z chmur celne pociski błyskawic, pomkną do celu jak z dobrze napiętego 
łuku, a gniewne grady wyrzucone zostaną jak z procy. Wzburzą się przeciw nim 
wody morskie i rzeki nieubłaganie ich zatopią. Podniesie się przeciw nim 
powiew mocy i jak wichura ich zmiecie. Tak nieprawość spustoszy całą ziemię, 
a nikczemność obali trony moŜnowładców. Słuchajcie więc, królowie, i 
zrozumiejcie, nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieŜy! Nakłońcie ucha, wy, 
co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana 
otrzymaliście władzę, od NajwyŜszego otrzymaliście panowanie. 

Stichery litii: 

Jaśniejący męczenniku Chrystusa, Grzegorzu, w chwalebnej męce Twojej 
zwycięŜyłeś ciało Twoje, ogniem palony, zdobyłeś rzeczy wzniosłe i bogate, 
módl się o zbawienie nas, wiernie czczących pamięć Twoją. 

Przyjdźcie, wierni, urządźmy święto, zajaśniał nam bowiem dzień 
zwycięstwa, i zaśpiewajmy wszyscy Grzegorzowi: Raduj się, męczenniku 
Chrystusowy! Raduj się, chwalebna sławo wiary! Raduj się, zwycięzco 
wrogów! Raduj się, Kościoła i ziemi gruzińskiej ozdobo i radości! 

Chwała, i teraz. Pamięć Twoją świętujemy radośnie, męczenniku Grzegorzu, 
nauczycielu nasz i opiekunie, teologów chwało, męczenników sławo, prosimy 
Ciebie, módl się o zbawienie dusz naszych. 

Stichery na stichownie, ton 4: 

Zaśpiewajmy, ludzie, męczennikowi Chrustowemu, który Ŝycie swoje 
oddał za przyjaciół swoich, przeto teraz weselą się zastępy anielskie, ludzie 
wysławiają Twoje zwycięstwo i śpiewają Chrystusowi Bogu naszemu, który 
Ciebie wysławił. 

Stichos: Sprawiedliwy rozkwitnie jak palma, jak cedr na Libanie rozrośnie się. 

Pieśń przynieśmy Chrystusowi Zbawcy naszemu, bowiem męczennik 
Twój zwycięŜył wrogów Twoich, Ŝycie oddając za przyjaciół swoich. 

Stichos: Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną na dziedzińcach Boga naszego. 

Chwała Twoja, męczenniku Grzegorzu, ojcze nasz, oświeciła całą ziemię, 
wypełniłeś bowiem przykazanie Pana Twego. 
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Chwała, i teraz. Wysławmy, bracia, Grzegorza, sławnego męczennika, który 
rozpalany miłością do Chrystusa zwycięŜa swoją naturę, śmiercią swą oskarŜa 
prześladowcę i otrzymuje koronę chwały. 

Troparion, ton 4: Dobry bój stoczyłeś, męczenniku Chrystusowy Grzegorzu, i 
niegodnych prześladowców oskarŜyłeś, siebie jako ofiarę Bogu złoŜyłeś, przeto 
otrzymałeś koronę zwycięstwa, my zaś prosimy Ciebie, Grzegorzu, módl się do 
Chrystusa, Boga naszego, aby zbawił dusze nasze. 

Stichera na pobłogosławienie chlebów: Męczenniku Grzegorzu, opiekunie 
Kościoła naszego, obrońco ubogich i lekarzu słabych, módl się do Chrystusa 
Boga naszego o zbawienie dusz naszych. 

 

� � � � � � � � � � 
 

NA JUTRZNI, 
po pierwszej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 1: 

Modlimy się do Ciebie, męczenniku Grzegorzu, Kościoła Chrystusowego 
chwało i ozdobo, teologów radości i męczenników chwało, abyś wszystkich nas 
otoczył swymi modlitwami. 

Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 1: 

WywyŜszamy Ciebie, Grzegorzu męczenniku, nauczycielu i ojcze nasz, 
mnichów chwało, i czcimy świętą pamięć Twoją, umiłowane dziecię Chrystusa 
Boga naszego. 

Chwała. Znienawidziłeś nieprawdę i zapragnąłeś chwały niebieskiej, 
męczeństwo przecierpiałeś i śmierć, przeto dzisiaj czcimy pamięć Twoją. 

I teraz. Teotokion: Modlimy się wszyscy do Ciebie, Matko Boga, Ciebie 
bowiem mamy jako grzesznych opiekunkę, Ciebie mamy za orędowniczkę w 
kłopotach, jedyną nieskalaną Dziewicę. 

Megalinarion: 

Uwielbiamy Ciebie, męczenniku Grzegorzu, i czcimy świętą pamięć 
Twoją, Ty bowiem modlisz się za nas do Chrystusa Boga naszego. 

1. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Przeto 
się nie boimy, choćby zachwiała się ziemia. 
2. Kto upodobni się do Ciebie, BoŜe, nie milcz, nie przemilcz i spoczywaj w spokoju, 
BoŜe, bo oto burzą się wrogowie Twoi i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą, 
przeciwko ludowi Twemu zorganizowali podstępny spisek i zmawiają się przeciwko tym, 
których Ty strzeŜesz. 
3. Ciała sług Twoich wydali na zjedzenie ptakom niebieskim, ciała świętych Twoich 
zwierzętom ziemskim, ich krew przelali jak wodę. 
4. Bowiem ze względu na Ciebie mordują nas kaŜdego dnia, uwaŜają nas za owce 
przeznaczone na rzeź. Uczyniłeś nas przedmiotem przysłowia wśród pogan, kaŜdego dnia 
naśmiewają się z nas. 
5. Pławiłeś nas w ogniu, jak pławi się srebro, przeszliśmy przez ogień i wodę, ale Ty 
wyprowadziłeś nas na wolność. 
6. Radujcie się sprawiedliwi i weselcie się w Panu. 
7. Bowiem Bóg jest w pokoleniu sprawiedliwych. 
8. A dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. 
9. Wzywają sprawiedliwi i Pan słyszy ich. 
10. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawych sercem. 
11. Sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. 
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12. Ku świętym, którzy są na ziemi, wzbudziłeś całe przedziwne pragnienie moje. 
13. Przedziwny jest Bóg w świętych swoich. 
14. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. 
15. Sprawiedliwy weseli się w Panu, w Nim ma nadzieję, i będą się chlubić wszyscy 
prawego serca. 
Chwała, i teraz. Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, BoŜe (trzy razy). 

Katyzma poetycka po polijeleju, ton 3: 

Rozpalany miłością do Chrystusa śmierć przyjąłeś, Grzegorzu, módl się 
przeto do Chrystusa Boga naszego, aby zbawił dusze nasze. 

Chwała. Przykazania Chrystusa wypełniłeś, męczenniku Grzegorzu, 
ubogich obrońco i ucieczko, i stałeś się uczestnikiem cierpień Niecierpiętliwego 
i Jego Zmartwychwstania w chwale, teraz zaś módl się za nas wszystkich. 

I teraz. Teotokion: Z Ciebie zajaśniało Słowo Ojca, Bogurodzico czysta 
Dziewico, jedyna błogosławiona, przeto wszyscy Ciebie uwielbiamy. 

Prokimenon, ton 4: Cenna jest przed Panem* śmierć świętych Jego. Stichos: CóŜ oddam 
Panu za wszystko, co mi uczynił? Wszystko, co oddycha. 

Czytanie świętej Ewangelii według Łukasza, perykopa 63 (12, 2-12). 

Mówi Pan: «Nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic 
tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w 
ciemności, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić 
będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. PokaŜę wam, kogo 
się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącenia do 
gehenny ognistej. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! CzyŜ nie sprzedają pięciu 
wróbli za dwa asy? A przecieŜ Ŝaden z nich nie jest zapomniany przed Bogiem. 
A i włosy głowy waszej wszystkie są policzone. Nie bójcie się więc: jesteście 
waŜniejsi niŜ wiele wróbli. A powiadam wam: Do kaŜdego, kto się przyzna do 
Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów 
BoŜych. A kto się Mnie zaprze wobec ludzi, tego zaprę się i Ja wobec aniołów 
BoŜych. KaŜdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, 
będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie 
będzie przebaczone. Kiedy więc będą was przyprowadzać do synagog, urzędów 
i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo co odpowiecie lub co powiecie, 
bowiem Duch Święty nauczy was w tej godzinie, co naleŜy powiedzieć». 

Stichera po Psalmie 50, ton 6: 

Dzisiaj świat cały oświecony jest promieniami męczennika i Kościół 
Chrystusowy raduje się, i śpiewa Tobie, Grzegorzu: Nie przestawaj modlić się 
za dzieci Twoje! 

Kanon ku czci świętego, 
mający tytuł: Tobie, Grzegorzu, śpiewam. Ton 2: 

Pieśń 1 
Hirmos: Chodźcie, ludzie, śpiewajmy pieśń Chrystusowi Bogu, który rozdzielił morze i 

kierował ludem wyprowadzonym z niewoli egipskiej, albowiem się wysławił. 
Stichos: Święty męczenniku Grzegorzu, módl się za nami do Boga! 

Tobie, Grzegorzu, śpiewam, ojcze nasz, sławny męczenniku Chrystusa, 
otaczaj nas modlitwami swoimi. 
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Z wiarą i miłością przyzywam Ciebie, męczenniku Grzegorzu, Twoimi 
modlitwami ochraniaj Twój Kościół. 

Nauczycielu teologów, mnichów przewodniku, Gruzji chwało, chrześcijan 
orędowniku, módl się do Chrystusa Boga, aby zbawił dusze nasze. 

Najświętsza Bogurodzico, zbaw nas! 
Ty jesteś duchowym niebem i pałacem Syna BoŜego, Ty jesteś pomocą 

męczenników i wiernych opieką, wybaw nas, z wiarą czczących chwałę Twoją. 
Pieśń 3 

Hirmos: Umocnij nas w Tobie, Panie, który drzewem uśmierciłeś grzech, i Twoją bojaźń 
Twoją bojaźń daj sercom naszym, śpiewającym Tobie. 

Koronę chwały przyjąłeś, Grzegorzu, wiarą odgrodziłeś się od wrogów 
Chrystusa Boga, do którego módl się, aby zbawił dusze nasze. 

Wysławiamy Ciebie, Grzegorzu Męczenniku, i z wiarą przyzywamy 
Ciebie, ojcze, módl się do Chrystusa Boga za święty Kościół. 

Naśladowałeś Nauczyciela Twego, męczenniku Grzegorzu, i w śmierci 
zachowałeś wierność przykazaniom. 

Ty w ciele zrodziłaś Bezcielesnego i przed wiekami z Ojcem niemającego 
początku, który oświeca krańce świata, przeto prosimy Ciebie, Bogurodzico, 
Kościół Jego w świętości zachowaj. 

Katyzma: Chrystus się rodzi, sławcie! Chrystus z niebios, spotykajcie! Chrystus na ziemi, 
wznieście się na niebiosa! Cała ziemio, śpiewaj Panu, i z radością śpiewajcie, ludzie, albowiem się 
wysławił. 

Katyzma poetycka, ton 8: Ty niegodnych zdemaskowałeś śmierć przyjąwszy za 
braci Twoich, i zwycięŜyłeś lęk przed śmiercią, otrzymałeś koronę chwały, 
prosimy Ciebie, Grzegorzu męczenniku, módl się do Chrystusa Boga, aby dał 
nam odpuszczenie grzechów. 

Chwała, i teraz. Opuściłeś ojczyznę swoją, Grzegorzu, i w polskiej ziemi 
dałeś świadectwo Bogu naszemu, wypełniwszy słowa Jego święte: „Większej 
miłości nikt nie ma, jak kto duszę swoją odda za przyjaciół swoich”. 

Pieśń 4 
Hirmos: Usłyszałem, Panie, o sławnej opatrzności Twojej i wysławiłem, Przyjacielu 

człowieka, niezbadaną Twoją moc. 
Opiewam Twoje wysiłki, Grzegorzu, którymi rozbiłeś władzę silnych, 

modlimy się, wybaw nas z pokus. 
W strasznym czasie wojny i trwogi pomagałeś prześladowanym i 

biednym, teraz módl się do Chrystusa Boga, aby dał światu pokój. 
W więzieniu i w torturach, i w śmierci byłeś sługą wiernym Zbawiciela, 

do którego módl się o miłosierdzie dla świata i Kościoła. 
Zbawcę wszystkich Boga zrodziłaś, Bogurodzico zawsze Dziewico, 

błogosławiona Matko, spłaciłaś dług Pramatki Ewy, przeto wszyscy Ciebie 
wywyŜszamy, Niewiasto BoŜa, radością obdarzona Dziewico nieskalana. 

Pieśń 5 
Hirmos: Światłości Dawco i Stwórco wieków, Panie, skieruj mnie ku światłości Twoich 

przykazań, bowiem oprócz Ciebie innego Boga nie znamy. 
Ojcze nasz, Grzegorzu męczenniku, oręŜem krzyŜa zwycięŜyłeś wrogów 

Pana i wstąpiłeś do królestwa wiecznej chwały. 
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Przyjmij, Panie, modlitwy męczennika Grzegorza, wybaw nas wszystkich 
z trosk i pokus, i pokój daj Kościołowi, i światu Twemu. 

Panie, przyjmij modlitwy Grzegorza męczennika, którego przyjąłeś do 
Twego królestwa, za nas zanoszone. 

Matko Chrystusa Boga, opieko i pocieszenie, my grzeszni słudzy Twoi, 
Bogurodzico, do Ciebie, Matko, przybiegamy z wiarą, wiele bowiem moŜe 
modlitwa macierzyńska do miłosiernego Pana Boga naszego. 

Pieśń 6 
Hirmos: W otchłani grzechów nurzając się, przyzywam niezbadaną otchłań Twego 

miłosierdzia: BoŜe, wyprowadź mnie ze zniszczenia. 
Męczenniku Grzegorzu, nauczycielu mnichów, zbawiaj tych, którzy z 

wiarą czczą pamięć Twoją. 
Pokazałeś wszystkim, Grzegorzu, obraz naśladowania Nauczyciela, do 

którego módl się o zbawienie Kościoła Twego. 
Grzegorzu, chwało Kościoła gruzińskiego, nauczycielu teologów, 

wiernych przewodniku, nie opuszczaj nas, z wiarą czczących pamięć Twoją. 
Teraz do Ciebie przybiegam, Przeczysta, zbaw mnie modlitwami Twymi i 

zachowaj, co bowiem zechcesz, to moŜesz jako Matka Wszechmogącego Boga 
naszego. 

Katabasja: Z wnętrza morski zwierz wyrzucił jak dziecię Jonasza takim, jakim go 
przyjął, a Słowo zjednoczywszy się w Dziewicy i przyjąwszy ciało, przyszło zachowawszy Ją 
nieskalaną, Ono bowiem zachowało rodzącą od skalania zniszczenia jakiemu i samo nie podlega. 

Kontakion, ton 4: Siałeś we łzach, zbierasz w radości, Chrystusa przyjąłeś i 
Twymi modlitwami wszystkim dajesz przebaczenie grzechów, Grzegorzu 
święty. 

Ikos: Za Ŝycia świata duszę oddałeś, gorliwość wielką BoŜą w sercu mając 
siebie samego zwycięŜyłeś, Zwycięzco, módl się do Chrystusa, aby wszystkim 
dał grzechów odpuszczenie. 

Synaksarion: 
Dzisiaj obchodzimy pamiątkę męczeńskiej śmierci świętego ojca naszego Grzegorza 

Archimandryty. 
Stichos 1: Męczennikowi Twemu, Panie, przynaleŜy pamięć. 
Stichos 2: W śmierci bowiem upodobnił się do Ciebie. 

Pieśń 7 
Hirmos: Posągowi złotemu na polu Dura sławionemu, troje Twoich dzieci odmówiło 

wykonani bezboŜnego nakazu, wrzuceni zaś w środek ognia zraszani śpiewali: Błogosławiony 
jesteś, BoŜe ojców naszych. 

Upodobniłeś się do Twego Nauczyciela, męczenniku Grzegorzu, ojcze 
nasz, który Ŝycie swoje oddałeś za przyjaciół swoich. 

Jako męczennik niezwycięŜony, jako niewinnie cierpiący, jako 
niepokonany obrońca wiary, teraz, Grzegorzu, otaczaj nas modlitwami Twoimi. 

Przyjmij nasze modlitwy i ofiary, przyjmij nasze czuwanie, Chryste BoŜe 
nasz, i zmiłuj się nad nami dla modlitw świętego Grzegorza. 

Dziewicą pozostałaś takŜe po narodzeniu Boga, bowiem zrodziłaś Tego, 
których wszystko karmi, i który z niewypowiedzianego miłosierdzia stał się 
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człowiekiem. Módl się do Niego, Bogurodzico Dziewico, aby zbawił nas i dał 
światu wielkie miłosierdzie. 

Pieśń 8 
Hirmos: W piec ognisty do dzieci Ŝydowskich zstąpił Bóg i płomień zamienił w rosę, 

śpiewajcie dzieła jako Panu i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 
Wszystkie straszne męki i okrucieństwa wroga zwycięŜyłeś, ojcze 

Grzegorzu, zwycięŜ teŜ teraz w nas wszystkie pokusy. 
W rowie bezdennym, w Auschwitz, Ŝycie swoje oddałeś, Grzegorzu, za 

przyjaciół swoich, zwycięŜając ludzką słabość. 
Ty zaiste jesteś wiernym uczniem, który poszedł za swoim Nauczycielem, 

do którego módl się o zbawienie dusz naszych. 
Z Ojca poza czasem zrodzony i przed wiekami zajaśniał, który wszystko 

stworzył, widzialne i niewidzialne, przez Ciebie, Dziewico Mario, został 
zrodzony nam na zbawienie, przeto Ciebie, Bogurodzico, wszyscy sławimy. 

Pieśń 9 
Hirmos: Od Boga Bóg Słowo w niewypowiedzianej mądrości przyszedł odnowić Adama, 

który przez pokarm okrutnie upadł w zniszczalność, Bóg niewypowiedzianie wcielił się w świętą 
Dziewicę ze względu na nas, wierni, przeto jednomyślnie uwielbiajmy Go w pieśniach. 

Wszystkie pokusy zwycięŜyłeś, Grzegorzu, ludzką słabość odrzuciłeś, 
teraz zaś módl się do Chrystusa Boga naszego, aby nas zbawił. 

Ty jesteś Kościoła Chrystusowego ozdobą, Ty jesteś teologów chwałą, Ty 
wszystkim nam zostawiłeś wzór Ŝycia. 

Do Ciebie przybiegamy z wiarą, wierny opiekunie wszystkich 
prześladowanych, módl się za nas, czczących pamięć Twoją. 

Matko BoŜa zawsze Dziewico, Królowo świata, raduj się, nasza chwało, 
Przeczysta, raduj się, wiernych zbawienie, wszyscy ludzie Ciebie wywyŜszają, 
śpiewając Tobie pochwalne pieśni. 

Katabasja: Widzę dziwną i niezwykłą tajemnicę, grota jest niebem, Dziewica tronem, Ŝłób 
miejscem chwały, w nim bowiem spoczął nieogarniony Chrystus Bóg, którego wywyŜszamy 
śpiewając. 

Fotagogikon, ton 2: Ojcze nasz, męczenniku Grzegorzu, z Ciebie zajaśniała 
światłość zwycięstwa i przebywasz w Światłości Chrystusa, stałeś się bowiem 
godnym łaski Chrystusa Boga. 

Chwała, i teraz. Jak słońce wieczne i jaśniejące, cudownymi promieniami 
oświecasz całe stworzenie, Chryste BoŜe nasz, wysławiając męczennika 
Grzegorza, przeto czcząc jego pamięć śpiewamy Zmartwychwstałemu z grobu. 

Na chwalitnie stichery, ton 2: 

Przyjdźcie, wszyscy wierni, świętujmy radośnie tryumf Grzegorza i 
uwielbiajmy Chrystusa Zbawcę, bowiem męczennikom swoim daje moc i łaskę 
zwycięzcy. 

Czcząc pamięć Twoją, Grzegorzu, pamiętamy o Twoim Ŝyciu, Twojej 
nauce i Twoich wysiłkach, o śmierci Twojej zwycięskiej i modlimy się do 
Ciebie o pokój dla całego świata. 
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Męczenniku Chrystusowy, Grzegorzu, pokonałeś wrogą władzę, śmiercią 
Twoją zwycięŜyłeś słabość, zdobyłeś niezniszczalność raju, przeto pomagaj 
tym, którzy z wiarą Tobie śpiewają. 

Morze Ŝycia mądrze przebyłeś, Grzegorzu sławny, Gruzji chwało, wielki 
nasz orędowniku i ojcze, otocz nas swoją opieką i módl się, abyśmy wszyscy 
zostali wybawieni z kłopotów. 

Chwała. Niewinny męczenniku Chrystusa, wybaw pozostających w atakach 
pokus od wszelkiego zła modlitwami Twymi, abyśmy zbawieni Twoimi 
modlitwami, wszyscy czcili czcigodne Twoje cierpienia. 

I teraz. Przyjdźcie, wszyscy wierni, urządźmy święto, bowiem czynimy 
dzisiaj pamięć męczennika Grzegorza, i jednomyślnie zaśpiewajmy Jemu: Raduj 
się uczniu wielkiego Nauczyciela, za wszystkich nas módl się do Chrystusa 
Światłości świata. 

Wielka doksologia, ektenie i rozesłanie. 
 

Na L i t u r g i i  prokimenon, ton 8: Niech się weselą święci w chwale* i niech się radują 
na łoŜach swoich. Stichos: Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwała Jego w zgromadzeniu świętych. 

Czytanie II Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, perykopa 291 (1, 8-18). 

Dziecię Tymoteuszu, Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani 
mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych 
dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym 
powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego 
postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed 
wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego 
Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwycięŜył śmierć, a na Ŝycie i 
nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem, apostołem i 
nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to 
obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu 
uwierzyłem, i pewien jestem, Ŝe mocen jest ustrzec mój depozyt aŜ do owego 
dnia. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i 
miłości w Chrystusie Jezusie! Dobrego depozytu strzeŜ z pomocą Ducha 
Świętego, który w nas mieszka. Wiesz o tym, Ŝe odwrócili się ode mnie wszyscy 
ci, którzy są w Azji, do których naleŜą Figelos i Hermogenes. NiechŜe Pan 
uŜyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, Ŝe często mnie krzepił i łańcucha 
mego się nie zawstydził, lecz skoro się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie 
poszukał i odnalazł. Niechaj mu da Pan w owym dniu znaleźć miłosierdzie u 
Pana! A jak wiele mi wyświadczył w Efezie, ty dobrze wiesz. 

Alleluja, ton 6: Błogosławiony mąŜ, który boi się Pana, w przykazaniach Jego bardzo 
upodobał sobie. Stichos: Silne będzie na ziemi potomstwo jego. 

Czytanie świętej Ewangelii według Marka, perykopa 37 (8, 34-9, 1). 

Mówi Pan: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyŜ swój i niech Mnie naśladuje! Albowiem kto chce zachować 
Ŝycie swoje, straci je; a kto straci Ŝycie swe z powodu Mnie i Ewangelii, ten 
zachowa je. CóŜ bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a 
stracić duszę swoją? Bo cóŜ moŜe dać człowiek w zamian za duszę swoją? Kto 
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się bowiem powstydzi Mnie i słów moich w pokoleniu tym wiarołomnym i 
grzesznym, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale 
Ojca swego z aniołami świętymi». I mówił im: «Zaprawdę, mówię wam: 
Niektórzy ze stojących tu, nie zaznają śmierci, aŜ ujrzą królestwo BoŜe 
przychodzące w mocy». 

Koinonikon: Radujcie się sprawiedliwi w Panu, prawym przynaleŜy chwała. Alleluja. 
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