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M I E S I Ą C A  K W I E T N I A  2 0  D N I A  
 

Ś W I Ę T E G O  D Z I E C K A  M Ę C Z E N N I K A  
G A B R I E L A  Z A B Ł U D O W S K I E G O .  

 

NA WIELKICH NIESZPORACH, 
Błogosławiony mąŜ, antyfona pierwsza. 

Do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy osiem sticher, trzy święta i pięć świętego. Ton 1: 

Jeśli się nie nawrócicie i nie będziecie jak niewinne dzieci, nie moŜecie 
wejść do królestwa niebieskiego – tak pouczał swoich przyjaciół Chrystus, 
którym obiecał picie kielicha cierpień. Ten zbawczy kielich przyjęło teŜ dziecko 
Gabriel, dziecięcą niewinnością upiększając koronę męczeńską, przez co 
zdobyło podwójną odwagę, aby modlić się o zbawienie dusz naszych. 

Ton 2: Zbiegli się przestępcy, aby nieskalane dziecko wydać na męki. O, 
nieprawi! O, niewierni! Jego łagodność niczego was nie nauczyła i przelaliście 
krew niewinną, Jego rodziców pozbawiając dziecka, a my świętego męczennika 
poboŜnie czcimy i przyzywamy dzisiaj w modlitwach, abyśmy uniknęli 
okrucieństwa serca i zbawili dusze nasze. 

Nie płaczcie, rodzice zabitego dziecka, którego zimne ciało przez ptaki 
drapieŜne cudownie ochraniane znaleźliście, nie płaczcie i nie łkajcie, albowiem 
dziecię wasze jest juŜ z aniołami, a jego ciało okazało się niedostępne dla 
zepsucia i na wieki pozostanie dla wszystkich wiernych źródłem uleczeń na 
przekonanie o wierze prawdziwej i na zbawienie dusz naszych. 

Psy okazały się rozumniejsze od zabójców, bowiem nie odwaŜyły się 
tknąć ciała świętego, lecz starannie chroniły je przed krukami, oskarŜając naszą 
niewiarę i umacniając wiarę chrześcijańską, Pan bowiem moŜe przez 
nierozumne stworzenia swoje wysławić swoich wybrańców. O, błogosławiony 
los świętych Twoich, Panie, modlitwami których oświeć i zbaw dusze nasze. 

Chwała. Ton 8: O, wielki Twój wysiłek, święte dziecko Gabrielu! O, cięŜkie 
męki Twoje, które przecierpiałeś! Zaiste umacniany byłeś łaską BoŜą i okazałeś 
się godnym wiary dawnych siedmiu Machabeuszy, do których upodobniłeś się 
zdecydowaniem i zdobyłeś koronę zwycięstwa, przeto nas modlitwami Twoimi 
umacniaj w wierze i naucz naśladować gorliwość Twoją. 

I teraz. Teotokion. Ton 8: Król niebieski z przyjaźni do człowieka pojawił się 
na ziemi i Ŝył z ludami. Od Dziewicy bowiem czystej otrzymał ciało i z Niej 
przyszedł na ziemię. Jeden jest Syn, róŜny co do natur, ale nie co do Hipostazy. 
Przeto głosimy, Ŝe On jest zaprawdę doskonałym Bogiem i doskonałym 
człowiekiem, Chrystus, nasz Bóg, do którego módl się, Matko Oblubienico 
Dziewicza, aby zmiłował się nad naszymi duszami. 

Wejście. Prokimenon dnia i trzy czytania. 
Czytanie Proroctwa Izajasza (43, 9-14). 

Tak mówi Pan: Niech wszystkie ludy zbiorą się razem i niech się 
zgromadzą ich ksiąŜęta! Który z nich moŜe to ogłosić i oznajmić nam minione 
rzeczy od początku? Niech przyprowadzą swych świadków i usprawiedliwią się, 
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aby ich wysłuchano i niech powiedzą prawdę. Wy będziecie moimi świadkami i 
Ja jestem świadkiem – mówi Pana – i dziecko, które wybrałem, abyście mogli 
poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, Ŝe tylko Ja istnieję. Boga utworzonego 
przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. Ja jestem Bogiem i poza Mną nie 
ma Ŝadnego zbawcy. To Ja zapowiedziałem, zbawiłem i obwieściłem, a nie ktoś 
obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi i Ja jestem Panem Bogiem, 
jestem od wieczności, i nikt nie wymknie się z mojej ręki. KtóŜ moŜe zmienić 
to, co Ja uczyniłem? Tak mówi Pan Bóg, który was wybawia, Święty Izraela. 

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 i zapanują nad narodami, a Pan zakróluje nad nimi 
na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy 
Nim trwali, albowiem łaska i miłosierdzie dla Jego wybranych i nawiedzenie ich 
przez Pana. 

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 
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. 

Na litii stichery święta lub świątyni. 

Chwała. Świętemu. Ton 4: Okazałeś się, święty Gabrielu, dzieckiem i 
męczennikiem, prawdziwym umocnieniem wiary, przeto modlitwami Twoimi 
umocnij nas przeciwko niewierze i herezjom, włoŜywszy w serca nasze naukę 
królestwa BoŜego, abyśmy Ciebie wysławili, wspomoŜyciela naszego, dającego 
duszom naszym pokój i wielkie miłosierdzie wszystkim, którzy przyzywają 
Ciebie. 
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I teraz. Święta. 
Na stichownie stichery, ton 3: 

KtóŜ nie rozrzewni się, wspominając cierpienia Twoje, Błogosławiony, 
których doznałeś od bezboŜnych? My zaś całując niezliczone rany twoje, gorąco 
sławimy mękę Twoją. 

Stichos: Sprawiedliwy rozkwitnie jak palma, jak cedr na Libanie rozrośnie się. 
Mordercy nie ulękli się niewinności Twojej i zabili Ciebie, ale Chrystus 

Bóg nasz wysławił Ciebie i jako upodobnionego do siebie przez mękę, czcić 
nakazuje wszystkim chrześcijanom. 

Stichos: Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną na dziedzińcach Boga naszego. 
Patrz, nieszczęsna duszo moja, jakie męstwo w dziecinnym ciele okazał 

Gabriel męczennik, przeto powstydź się Ŝądz swoich i módl się gorliwie do 
świętego, aby okazał nas zwycięzcami niewidzialnych wrogów. 

Chwała. Ton 7: JakŜe przeraŜeni byli rodzice, gdy ujrzeli ciało dziecka 
swego porzucone na polu, ale dzikie zwierzęta okazały Chwałę BoŜą i łzy ojca 
oraz matki przemieniły w nadzieję, umocnij przeto w nas wiarę, męczenniku, i 
naucz nas wyśpiewać chwałę Twoją.  

I teraz. Święta. 
Na pobłogosławienie chlebów troparion, ton 5: 

Święte dziecko Gabrielu, ty za przebitego dla nas zostałeś przebity przez 
złych i wytoczyłeś swoją krew za nas, całe swoje ciało wydałeś na wypłynięcie 
krwi z okrutnych ran, teraz zaś w chwale wiecznej z Nim się weselisz, przeto 
wspominaj tam i nas, tutaj ciebie czczących, prosząc o zdrowie dla ciał i o 
zbawienie dla naszych dusz. 

 

� � � � � � � � � � 
 

NA JUTRZNI, 
po: Bóg i Pan, troparion święta, dwa razy. Chwała. Świętego. I teraz. Święta. 

Po pierwszej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 1: 

Zajaśniała nam pamięć cierpień Twoich, Gabrielu, gorący orędowniku 
przed Bogiem za dziećmi, nauczycielu cierpliwości męŜczyzn i kobiet, 
przyjdźcie przeto wszyscy, naśladujmy Jego wysiłki i uzbrójmy się męŜnie 
przeciwko atakom biesów, przyzywając pomoc dziecka męczennika. 

Chwała, i teraz. Święta. 
Po drugiej recytacji Psałterza katyzma poetycka, ton 2: 

W kronice Zabłudowa opisano jak zginąłeś, a zapisany zostałeś w księdze 
Ŝycia jako męczennik i cudotwórca, przeto modlitwami Gabriela świętego i nas 
nie wykreśl z księgi Ŝycia, Chryste, Zbawco dusz naszych. 

Chwała, i teraz. Święta. 
Megalinarion: 

WywyŜszamy Ciebie, męczenniku święte dziecko Gabrielu, i czcimy 
czcigodne męki Twoje, które przecierpiałeś za Chrystusa Boga naszego. 

Po polijeleju katyzma poetycka, ton 3: 
Męczeńską krwią Twoją wybaw nas z wszelkich herezji i ulecz z 

rozlicznych chorób, zbawiając wiarą dusze nasze. 
Chwała, i teraz. Święta. 
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Anabatmi, 1 antyfona, ton 4: 

Od młodości mej liczne dręczą mnie pokusy, lecz sam wspomóŜ mnie i 
zbaw, Zbawco mój. Nienawidzący Syjonu, będziecie zawstydzeni przez Pana, 
jak trawa w ogniu będziecie wysuszeni. 

Chwała, i teraz. Świętym Duchem karmi się wszelka dusza i wywyŜsza w 
czystości, jaśniejąc troistą jednością świętej tajemnicy. 

Prokimenon, ton 4: Sprawiedliwy rozkwitnie jak palma,* jak cedr na Libanie rozrośnie 
się. Stichos: Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną na dziedzińcach Boga naszego. Wszystko, co 
oddycha. 

Czytanie świętej Ewangelii według Łukasza, perykopa 63 (12, 3-12). 

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». 

Zmartwychwstanie Chrystusa zobaczywszy. 
Po Psalmie 50 stichera, ton 2: 

Dzisiaj przelana została krew niewinnego dziecka, dzisiaj śmierci okrutnej 
wydano małe dziecko, duszę Jego przyjęli aniołowie, a my z rozrzewnieniem 
wołamy do Niego: Wybaw nas orędownictwem Twoim, wybrańcu BoŜy i 
męczenniku Chrystusowy, Gabrielu błogosławiony. 

Kanon święta. 
Kanon świętego, mający akrostych: Dziecka modlitwami zbaw mnie. Ton 4: 

Pieśń 1 
Hirmos: Zastępy Izraelitów suchymi stopami przeszły Morze Czerwone i mokrą głębię, a 

dowódców jeźdźców widząc tonących, z weselem wołały: Śpiewajmy Bogu naszemu, albowiem 
się wysławił. 

Dziecko i męczenniku, cudotwórco i chorób uzdrowicielu, Gabrielu, 
wybrańcu Chrystusowy, godnymi słowy sławimy mękę Twoją, rozrzewniając 
się myśląc o cierpliwości Twojej i pięknie łagodności, okaŜ i nas uczestnikami 
tych darów, modlącego się do Ciebie. 

Ludzie widząc ciało męczennika chronione przez psy jak skarb, wołali: 
Panie, dla Jego modlitw zmiłuj się nad nami. 
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Pokorna Anna, matka męczennika Gabriela, z ojcem Jego Piotrem łzy 
przemienili na gorliwość, widząc niewiędnącą chwałę swego dziecka. 

Teotokion: Laska Aarona zakwitnąwszy przedstawiała zrodzenie z korzenia 
Jessego, Ciebie, Przeczysta, która zrodziłaś światu kwiat, Boga wcielonego, do 
którego nie przestawaj modlić się za nami, przybiegającymi do Ciebie, 
Dziewico. 

Pieśń 3 
Hirmos: Cudownemu Bogu naszemu, który z niepłodnych narodów zrodził Kościół, a 

zgromadzenie wielodzietne osłabło, zawołajmy: Święty jesteś, Panie. 
Lepiej byłoby wam się nie narodzić, niegodni zabójcy, gdyŜ łatwiej 

będzie Sodomie i Gomorze w dniu Sądu, niŜ zabójcom wyznawcy 
Chrystusowego, którego modlitwami, Panie, umocnij wiarę prawosławną. 

Ciało Twoje ludzie poboŜnie oddali ziemi, a po trzydziestu latach 
znaleziono je niezniszczalne i wysławiono Opatrzność BoŜą. 

Pan jest bliski ubogim i skrzywdzonym, bowiem chociaŜ zabrał rodzicom 
dziecko, to wysławił je bardziej od królów ziemskich, a królowie i biskupie 
modlitewnie zginają przed Nim kolana. 

Teotokion: JakŜe to nosisz na ręce, Mario, i piersiami karmisz karmiącego 
wszystkie stworzenia, którego czcząc Ciebie głosimy jako Bogurodzicę, módl 
się do Niego, Czysta, za nami wszystkimi. 

Kontakion i ikos święta. 

Katyzma poetycka świętego, ton 8: O, jakŜe straszne były męki Twoje, dziecię 
umiłowane przez Boga! O, jakaŜ była moc Twojej cierpliwości, bowiem męki 
przyjąłeś za Chrystusa, przez co okazałeś się wspomoŜycielem cierpiących 
dzieci i pocieszycielem matek bezdzietnych, modlących się o dzieci, gdyŜ matkę 
Twoją bezdzietną uczyniłeś, i zawsze modlisz się o zbawienie dusz naszych. 

Chwała, i teraz. Święta. 
Pieśń 4 

Hirmos: Usłyszałem o Tobie rzeczy zaiste wspaniałe, Chryste, albowiem będąc 
nieśmiertelnym Bogiem upodobniłeś się do śmiertelnych ludzi i pozostałeś Bogiem, przeto sławię 
moc Twoją. 

Dawni męczennicy skłaniali szyje swoje przed królami i prześladowcami, 
a podobne do nich stało się dziecko Gabriel, które przelało krew swoją 
niewinną. Panie, dla Jego modlitwa daj duszom naszym gorliwość o chwałę 
Twoją. 

ChociaŜ zabity zostałeś, święty Gabrielu, to duch Twój zamieszkał w 
świetlistych przybytkach Pańskich, radując się i weseląc, gdzie z aniołami w 
chwale Pańskiej dzisiaj weselisz się. 

Miłosierny bądź dla moich niemocy, święty męczenniku Gabrielu, nie 
odwracaj się ode mnie ze względu na moją małoduszność, wyproś mi u Pana 
przebaczenie, wysławiony w ciele dziecięcym. 

Teotokion: Ciebie, zawsze Dziewico i zaiste jedyna Bogurodzico, sławimy, 
którą przedstawiał krzew gorejący, okazany MojŜeszowi, Przeczysta, nie 
spalający się w ogniu. 
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Pieśń 5 
Hirmos: Oświecenie Twoje ześlij nam, Panie, i wyprowadź nas z mgły grzechów, 

Błogosławiony, dając nam pokój Twój. 
Naśladujmy odwagę Gabriela, bracia, i powstydźmy się swojej 

obojętności w sprawach wiary, nie bójmy się tych, co zabijają ciało, ale tego, 
kto ma moc po zabiciu wrzucić do gehenny ognistej, przeto z bojaźnią 
wzywajmy na pomoc świętego cierpiętnika. 

Okrutna jest męka, ale słodki jest raj, bolesna jest na ziemi bezdzietność, 
ale niewyczerpana pociecha – wołali rodzice Gabriela – bowiem od bólów 
ziemskich dziecię nasze przeszło do wiecznej radości. 

Rodzice smucący się z powodu chorób i cierpień dzieci swoich, 
przyjdźcie z wiarą do relikwii Gabriela, jest On bowiem ich wspomoŜycielem 
przed Chrystusem, gdyŜ krew swoją przelał. 

Teotokion: Myśli prześladowców zawstydziło łono dziewicze, Niemowlę 
bowiem zgubną ranę węŜa wybadało ręką i zrzuciło pełnego pychy odstępcę, 
rzucając wiernym pod nogi. 

Pieśń 6 
Hirmos: Prorok Jonasz przedstawiając pogrzeb Twój na trzy dni, w wielorybie modląc 

się, zawołał: Ze zniszczenia wybaw mnie, Jezu, Królu mocy. 
Nie odrzucaj modlitw sług Twoich, mądre Dziecię, rozrzewniających się 

chwałą Twoją i opiewających czyny Twoje, którzy nie zdobyli cierpliwości 
Twojej, ale pragną poprawić Ŝycie Twoje. 

Od wszelkich skarbów, które upiększają ziemię, od złota i bisioru, od 
szlachetnych kamieni czcigodniejsze są niezniszczalne relikwie świętych, przez 
która działa moc łaski BoŜej, którą uproś nam męczenniku Chrystusowy na 
uleczenie dusz i ciała naszych. 

Módl się święty męczenniku, aby lud prawosławny zawsze zachowywał 
wiarę prawdziwą, pamiętając o wierze Twojej i o Twoim orędownictwie przed 
Bogiem, Gabrielu święty. 

Teotokion: Dawno temu oszukała mnie wąŜ i uśmiercił mnie przez pramatkę 
moją Ewę, teraz zaś, Czysta, Stworzyciel Twój przez Ciebie wezwał mnie ze 
zniszczenia. 

Kontakion, ton 6: W chronionej przez Boga wsi Zwierki zrodzony 
męczenniku Chrystusowy Gabrielu, tam spędziłeś swoje młode lata, tam z domu 
ojcowskiego zostałeś podstępnie porwany przez złych ludzi i wszystkie męki po 
kolei przecierpiawszy, zamieszkałeś w ojczyźnie niebieskiej. Zachowaj nas od 
wszelkich napaści i trosk, a takŜe ubłagaj, prosimy Ciebie, abyśmy i my 
otrzymali Twoje wieczne dziedzictwo. 

Ikos: Wysławmy, bracia, dziecko Gabriela, zabitego przez złoczyńców, 
albowiem On jak baranek łagodny pochwycony zostałeś z domu, a Ty przez 
cierpienia Twoje zostałeś złoŜony Bogu jako ofiara nieskalana i wspomagasz 
modlących się do Ciebie, wszystkich przychodzących do cerkwi rozrzewniając 
widokiem swego niezniszczalnego ciała, przeto zawołajmy do Niego: Módl się, 
błagamy, abyśmy otrzymali wieczne dziedzictwo Twoje. 
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Pieśń 7 
Hirmos: Dawno temu dzieci Abrahamowe w Babilonie zdeptały ogień w piecu i w 

pieśniach wołały: Ojców naszych BoŜe, błogosławiony jesteś. 
Pocieszycielu smutnych matek, uzdrowicielu chorych dzieci, Gabrielu, 

wybrańcu Chrystusowy, duszę moją, zasmuconą nad swoimi grzechami pociesz 
i ulecz, modlitwami Twoimi uczyń ją panią nad ciałem, który ciała swego nie 
szczędziłeś dla Chrystusa. 

Zaiste błogosławione było miasto Słuck, tam bowiem złoŜono relikwie 
niezniszczalnego ciała męczennika Gabriela, tam łzy, modlitwy i dziękczynienia 
przed Jego relikwiarzem, zanoszone przez matki za dzieci swoje, tam spełniasz 
prośby wiernych, święty męczenniku. 

Błogosławione jest teŜ miasto Białystok, do którego przeniesiono święte 
relikwie dziecka męczennika Gabriela, toczące uzdrowienia wszystkim tym, 
którzy uciekają się do Jego orędownictwa. 

Teotokion: Jesteś wyŜszą od wszystkich stworzeń, albowiem Stwórcę 
zrodziłaś i Pana, przeto wołam do Ciebie, Błogosławiona: Pan Mocy z Tobą. 

Pieśń 8 
Hirmos: Dzieci radowały się po skazaniu na męki, bowiem nie posłuŜą bogom skalanym, 

ale śywemu Bogu, odwaŜnie wstąpiły w ogień i zraszane przez anioła śpiewały pieśń: Dzieła 
Pańskie, śpiewajcie Panu i wywyŜszajcie Go na wszystkie wieki. 

Ptaki drapieŜne czuwały nad umęczonym ciałem męczennika i głodne psy 
chroniły ciało męczennika, milcząco głosząc chwałę świętego. 

Módl się, święte dziecko męczenniku Gabrielu, aby nasze serca nigdy nie 
skłaniały się do grzechu, ale napełnij je łaską Boga, który ukoronował Ciebie na 
niebiosach za Twoje męczeństwo. 

Łzy rozrzewnienia nad męką i chwałą dziecka wylewając, bracia, 
zapłaczmy nad naszą nędzą i powstydźmy się swojej lekkomyślności: jeśli 
bowiem małe dziecko było tak męŜne, to dlaczego my, męŜowie, jesteśmy 
niedbali? 

Teotokion: Ten, który stworzył Ciebie z Ŝebra Adama, wcielił się w Twoje 
dziewictwo, Pan wszystkich, któremu śpiewając, wołamy: Wszystkie dzieła 
błogosławcie, śpiewajcie Panu i wywyŜszajcie na wszystkie wieki. 

Pieśń 9 
Hirmos: Ty, która zostałaś zrodzona przez zrodzonych z ziemi i Stwórcę zrodziłaś, nasza 

chwało, Bogurodzico czysta, Ciebie jako rządzącą stworzeniami wielbimy. 
Teraz wybrańcu BoŜy Gabrielu oręduj za ludem Twoim przed Panem, 

wybaw nas ze zgorszeń, daj nam pamiętać o męce Twojej i pozwól naśladować 
gorliwość Twoją. 

PomóŜ mi zwycięŜyć, święte dziecko, duchowego zabójcę duszy mojej i 
modlitwy moje zawsze zanoś do tronu Chwały Chrystusa Boga naszego. 

Ranami Twoimi ulecz nas, zadając rany wrogowi zbawienia naszego, 
zwycięzco demonów, Gabrielu błogosławiony, i wybaw dusze nasze z ich 
udręki, okazując zwycięzcami pokus przez orędownictwo Twoje. 
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Teotokion: Wyrosłaś ze zrodzonych z ziemi i Stwórcę zrodziłaś, raduj się, 
nasza chwało, Bogurodzico czysta, Ciebie jako rządzącą stworzeniami 
wielbimy. 

Fotagogikon: 
Prosomion: Zasnąłeś w ciele. 

Ciało Twoje męczyli przestępcy, a ducha Twego Bogu oddałeś, 
zaśpiewajmy przeto dzisiaj dziecku męczennikowi, prosząc aby modliło się o 
pokój Kościoła i o zbawienie dusz naszych. 

Chwała, i teraz. Święta. 
Na chwalitnie trzy stichery święta i trzy świętego. Ton 3: 

Raduj się, dzieci chwało sławna. Raduj się, z męczennikami policzony i 
chwało ludu naszego, który oświecasz serca nasze. Raduj się, który szybko 
wysłuchujesz modlitwy cierpiących matek. Raduj się, ludzi obłudnych milczący 
oskarŜycielu. PomóŜ nam, sprawiedliwy Boga, mocno stać w obronie wiary 
świętej i módl się o zbawienie dusz naszych. 

Raduj się, źródło cudów, który sam cud wielkiej cierpliwości okazałeś. 
Raduj się, który czystość dziecka połączyłeś z męstwem męczennika. Raduj się, 
skarbnico dana ziemi naszej w relikwiach Twoich, modlący się gorąco do 
Chrystusa o pokój dla świata i Kościoła, i o zbawienie dusz naszych. 

Raduj się, który serca wszystkich ludzi rozrzewniasz. Raduj się, który 
przez męczeństwo swoje zimne dusze kruszysz pokutą. Raduj się, pociecho 
pokornych sercem i ubogich, nadziejo dzieci i nauczycielu mnichów o 
ewangelicznym dziecięctwie, orędowniku za dusze nasze. 

Chwała. Gdy sprawowano tydzień męki Chrystusa, dziecko Gabriel męki 
przyjął, aby ducha swego oddać Chrystusowi i zamieszkać w niebieskich 
przybytkach, a ciało swoje niezniszczalne na ziemi głosi powszechne 
zmartwychwstanie i uczy nas błagać święte dziecko, aby modliło się nieustannie 
za dusze nasze. 

I teraz. Święta. 
Wielka doksologia. 

Na L i t u r g i i  Błogosławieństwa oraz kolejna pieśń święta i trzecia z kanonu świętego. 
Prokimenon, ton 4: Z ust niemowląt i osesków* zgotowałeś chwałę. Stichos: Niebiosa 

głoszą chwałę BoŜą, dzieło rąk Jego obwieszcza firmament. 
Czytanie I Powszechnego Listu Apostoła Piotra, perykopa 58 od połowy (2, 1-10). 

Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i 
jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie 
duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku 
zbawieniu, jeŜeli tylko zasmakowaliście, Ŝe słodki jest Pan. ZbliŜając się do 
Tego, który jest Ŝywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u 
Boga wybranym i drogocennym, wy równieŜ, niby Ŝywe kamienie, jesteście 
budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla 
składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To 
bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, 
drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam 
zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, 
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który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku, i 
skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są 
przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, 
abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do 
przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście 
ludem BoŜym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy 
miłosierdzia doznali 

Alleluja, ton 4: Sprawiedliwy rozkwitnie jak palma, jak cedr na Libanie rozrośnie się. 
Stichos: Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną na dziedzińcach Boga naszego. 

Czytanie świętej Ewangelii według Mateusza, perykopa 74 (18, 1-5). 

W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa mówiąc: «Kto właściwie 
jest największy w królestwie niebieskim?» A Jezus przywoławszy dziecko, 
postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, mówię wam: Jeśli się nie nawrócicie 
i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc 
uniŜy jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by 
przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje». 

Koinonikon: Z ust niemowląt i osesków zgotowałeś chwałę. Alleluja. 
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