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MODLITWY PORANNE. 
 

W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. 
BoŜe, bądź miłościw mnie grzesznemu (trzy razy). 
Panie Jezu Chryste, Synu BoŜy, dla modlitw Przeczystej 

Twojej Matki i wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Amen. 
Chwała Tobie, BoŜa nasz, chwała Tobie. 
Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który 

wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico Dóbr i Dawco 
Ŝycia, przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść nas z wszelkiej zmazy i 
zbaw, o Dobry, dusze nasze. 

Święty BoŜe, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj 
się nad nami (trzy razy). 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, oczyść 
grzechy nasze, Władco, przebacz nieprawości nasze, Święty, 
nawiedź nas, i ulecz niemoce nasze, dla imienia Twego. 
 Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, 
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na 
ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść 
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i 
nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 
 

Tropariony triadikony: 

Powstawszy ze snu przypadamy do Ciebie, Dobry BoŜe, i 
anielską pieśń donośnie śpiewamy Tobie, Mocny: Święty, Święty, 
Święty jesteś BoŜe, przez modlitwy Bogurodzicy zmiłuj się nad 
nami. 

Chwała. Z łoŜa i snu podźwignąłeś mnie, BoŜe, oświeć mój 
umysł i serce, i otwórz moje usta, abym Ciebie wysławiał, Trójco 
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Matki i wszystkich świętych. 
 

Modlitwa do Najświętszej Bogurodzicy 

 Najświętsza Władczyni Bogurodzico, światłości mej 

ociemniałej duszy, Nadziejo, Obrono, Ucieczko, Pociecho, 

Radości moja, dziękuję Tobie, Ŝe uczyniłaś mnie grzesznego 

godnym uczestniczenia w przeczystym Ciele i najczcigodniejszej 

Krwi Syna Twego. Ty, któraś zrodziła prawdziwa Światłość, 

oświeć duchowe oczy mego serca, która zrodziłaś źródło 

nieśmiertelności, oŜyw mnie umarłego przez grzech, która jesteś 

miłościwą Matką miłosiernego Boga, zmiłuj się nade mną i daj mi 

pociechę i skruchę w mym sercu, pokorę w mych myślach, 

wyzwolenie z niewoli moich zmysłów i uczyń mnie godnym aŜ do 

ostatniego tchu nienagannie przyjmować uświęcenie przeczystych 

Tajemnic ku uzdrowieniu duszy i ciała. Daj mi łzy pokuty i 

wyznania, abym sławił i opiewał Ciebie przez wszystkie dni mego 

Ŝycia, albowiem jesteś błogosławiona i wysławiona na wieki. 

Amen. 
 

Koniec modlitw po świętej komunii. 
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Modlitwa św. Symeona Metafrastesa 

 Ty, który dobrowolnie dałeś mi swoje ciało na pokarm, 

ogień ten spalający niegodnych, obyś nie spalił mnie, Stwórco 

mój, lecz wszedł w moje członki, we wszystkie stawy, we 

wnętrzności, w serce. Spal ciernie wszystkich moich grzechów, 

oczyść duszę, uświęć myśli, umocnij stawy wraz z kośćmi, oświeć 

pięć moich zmysłów, całego mnie przygwóźdź bojaźnią Twoją. 

Zawsze obroń, zachowaj i ochroń mnie od wszelkiego czynu i 

słowa zgubnego dla duszy. Oczyść, obmyj i przyozdób mnie, 

uczyń mnie lepszym, daj zrozumienie i oświeć mnie. Spraw, abym 

stał się Twoim mieszkaniem jedynego Ducha, a nie mieszkaniem 

grzechu, aby przed Twym domem, przez przyjęcie Twojej 

komunii, jak przed ogniem uciekał ode miś wszelki rozbójnik i 

wszelka namiętność. Jako orędowników przedstawiam Tobie 

wszystkich świętych, bezcielesnych Arcystrategów, Chrzciciela 

Twego, pełnych mądrości Apostołów, a z nimi Twoja przeczystą, 

nieskalaną Matkę, których modlitwy przyjmij, łaskawy mój 

Chryste, i synem światłości uczyń sługę Twego. Albowiem Ty 

jesteś jedynym Dobrym, uświęceniem i światłością dusz naszych, i 

Tobie uroczyście jako Bogu i Władcy wszyscy chwałę oddajemy 

na kaŜdy dzień. 
 

Inna modlitwa 

 Panie Jezu Chryste, BoŜe nasz, niech święte Twoje Ciało 

będzie mi na Ŝycie wieczne i najczcigodniejsza Twoja Krew na 

odpuszczenie grzechów, niechaj to dziękczynienie będzie mi ku 

radości, zdrowiu i weselu. Zaś podczas budzącego bojaźń 

powtórnego Twego przyjścia uczyń mnie grzesznego godnym 

stanąć po prawicy Twojej chwały, dla modlitw przeczystej Twej 
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Święta: Święty, Święty, Święty jesteś BoŜe, przez modlitwy 
Bogurodzicy zmiłuj się nad nami. 

I teraz. Niespodziewanie przyjdzie Sędzia i wyjawione będą 
uczynki kaŜdego, lecz z bojaźnią wołamy w nocy: Święty, Święty, 
Święty jesteś BoŜe, przez modlitwy Bogurodzicy zmiłuj się nad 
nami. 

Panie, zmiłuj się (dwanaście razy). 
Modlitwa: 

Powstawszy ze snu dzięki składam Tobie, Najświętsza 
Trójco, Ŝe z wielkiej swej dobroci i cierpliwości nie zagniewałaś 
się na mnie, leniwego i grzesznego, i nie zgubiłaś mnie z moimi 
nieprawościami, ale jak zawsze byłaś miłosierna i podźwignęłaś 
mnie, leŜącego w beznadziei, abym poranną modlitwą wysławiał 
Twoją moc. Oświeć teraz oczy mego umysłu, otwórz moje usta, 
abym nauczył się Twoich słów i zrozumiał Twoje przykazania, 
czynił Twoją wolę i wysławiał Ciebie w wyznaniu serdecznym, i 
w pieśniach wywyŜszał najświętsze imię Twoje, Ojca i Syna, i 
Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

 

PSALM 50 

 Zmiłuj się nade mną, BoŜe, w wielkim miłosierdziu 
Twoim, w ogromie litości Twojej oczyść nieprawość moją. Obmyj 
mnie zupełnie z nieprawości mojej i z grzechu mego oczyść mnie. 
Albowiem znam nieprawość moją i grzech mój zawsze jest przede 
mną. Tylko przeciw Tobie jednemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem 
przed Tobą, niech usprawiedliwię się w słowach Twoich, i 
zwycięŜę, gdy będziesz mnie sądził. Oto bowiem poczęty jestem 
w nieprawościach i w grzechu zrodziła mnie matka moja. Oto Ty 
kochasz prawdę, nieznaną i ukrytą mądrość Twoją objawiłeś mi. 
Pokrop mnie hyzopem i będę oczyszczony, obmyj mnie i nad 
śnieg wybieleję. Daj mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się 
kości upokorzone. Odwróć oblicze Twoje od grzechów moich i 
wszystkie nieprawości moje oczyść. Serce czyste stwórz we mnie, 
BoŜe, i ducha prawego odnów w mym wnętrzu. Nie odrzucaj mnie 
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od oblicza Twego i Ducha Twego Świętego nie odbieraj mi. 
Przywróć mi radość ze zbawienia Twego i duchem władczym 
umocnij mnie. Nauczę nieprawych dróg Twoich i niegodziwi 
nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od krwi, BoŜe, BoŜe 
zbawienia mego, rozraduje się język mój w sprawiedliwości 
Twojej. Panie, wargi moje otwórz i usta moje będą głosić chwałę 
Twoją. Albowiem jeśli zapragnąłbyś ofiary, dałbym ją Tobie, ale 
Ty nie chcesz całopalenia. Ofiarą Bogu jest duch skruszony, serca 
skruszonego i pokornego Bóg nie odrzuci. Obdarz, Panie, 
łaskawością Twoją Syjon i niech zostaną odbudowane mury 
jerozolimskie. Wtedy zechcesz przyjąć ofiarę sprawiedliwości, 
dary i całopalenia, wtedy złoŜą na ołtarzu Twoim cielce. 

Wyznanie Wiary 
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela 
nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w 
jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna BoŜego Jednorodzonego, 
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość 
ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a 
nie stworzony, współistotny Ojcu, przez Którego wszystko się 
stało. Który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i 
wcielił się z Ducha Świętego, i Marii Dziewicy, i stał się 
człowiekiem. UkrzyŜowany zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, 
umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał w trzeci dzień według 
Pisma. Który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca. I znowu 
przyjdzie w chwale sądzić Ŝywych i umarłych, którego królestwa 
nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana, OŜywiciela, który z 
Ojca jest wyłoniony, któremu wspólnie z Ojcem i Synem 
oddawany jest pokłon i chwała, który mówił przez proroków. W 
jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden 
chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję zmartwychwstania 
umarłych, i Ŝycia przyszłego wieku. Amen. 

I modlitwa świętego Makarego Wielkiego: 

BoŜe, oczyść mnie grzesznego, albowiem nigdy nie 
uczyniłem dobra przed Tobą, ale zbaw mnie od złego, niechaj 
dzieje się ze mną wola Twoja, abym nie ku potępieniu otworzył 
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zmartwychwstałeś i dałeś nam te budzące bojaźń i Ŝyciodajne 

Tajemnice dla dobra i uświęcenia dusz i ciał naszych, spraw, aby 

stały się one uzdrowieniem dla mej duszy i ciała, odpędzeniem 

wszelkiej przeciwności, oświeceniem oczu serca mego, pokojem 

moich duchowych sił, niezachwianą wiarą, nieobłudną miłością, 

doskonałą mądrością, zachowaniem przykazań Twoich, wzrostem 

Twej Boskiej łaski i dziedziczeniem królestwa Twego, abym w 

Twojej świętości przez nie zachowany, zawsze wspominał łaskę 

Twoją, i juŜ nie Ŝył dla siebie, lecz dla Ciebie, naszego Władcy i 

Dobroczyńcy, i w ten sposób skończywszy to Ŝycie z nadzieją 

Ŝywota wiecznego, osiągnął wieczny pokój tam, gdzie 

świętujących głos nieustanny i nieskończona słodycz tych, którzy 

oglądają niewypowiedzianą dobroć oblicza Twego. Albowiem Ty 

jesteś prawdziwym pragnieniem i niewypowiedzianą radością 

miłujących Ciebie, Chryste BoŜe nasz, i Ciebie całe stworzenie 

śpiewa na wieki. Amen. 
 

Modlitwa św. Bazylego Wielkiego 

 Władco Chryste BoŜe, Królu wieków i Stwórco wszystkich, 

dzięki składam Tobie za wszelkie dobro, jakiś mi dałeś, i za 

przyjęcie przeczystych i Ŝyciodajnych Twoich Tajemnic. Proszę 

przeto Ciebie, Dobry i Przyjacielu człowieka, zachowaj mnie pod 

dachem Twoim i w cieniu Twych skrzydeł, i daj mi z czystym 

sumieniem aŜ do ostatniego mego tchu godnie przyjmować Twoje 

świętości na odpuszczenie grzechów i na Ŝycie wieczne. 

Albowiem Ty jesteś Chlebem Ŝywota, źródłem świętości, Dawcą 

dobrodziejstw, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem i Świętym 

Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
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 W światłość świętych Twoich jakŜe wejdę, niegodny, jeśli 
bowiem odwaŜę się wejść do komnaty weselnej, oskarŜy mnie 
szata, gdyŜ nie jest weselna i związany wyrzucony zostanę przez 
aniołów. Oczyść, Panie, brud mojej duszy i zbaw mnie jako 
Przyjaciel człowieka. 
 

TakŜe modlitwa: 
Władco, Przyjacielu człowieka, Panie Jezu Chryste, BoŜe 

mój,  niech mi nie będą na sąd te święte Tajemnice, gdyŜ nie 
jestem ich godzien, ale na oczyszczenie i uświęcenie duszy i ciała, 
na zadatek Ŝycia przyszłego i królestwa. Mnie zaś dobrze jest 
zjednoczyć się z moim Bogiem, złoŜyć w Panu nadzieję mego 
zbawienia. 
 

I znowu: 
 Przyjmij mnie dzisiaj, Synu BoŜy, jako uczestnika 
mistycznej Twojej Wieczerzy, gdyŜ nie zdradzę Twoim wrogom 
tajemnicy, ani teŜ nie pocałuję Ciebie jak Judasz, lecz jak łotr 
wyznaję Ciebie: Wspomnij mnie, Panie, w królestwie Twoim. 

 

MODLITWY DZIĘKCZYNNE 
 

 Za przyjęcie Ŝyciodajnych Tajemniczych darów, tak oto gorąco i 

z całej duszy dziękuj Bogu, i śpiewaj: 

Chwała Tobie, BoŜe! Chwała Tobie, BoŜe! Chwała Tobie, 

BoŜe! 

Modlitwa dziękczynna 

 Dzięki składam Tobie, Panie BoŜe mój, Ŝe nie odrzuciłeś 

mnie grzesznego, lecz uczyniłeś mnie godnym uczestniczenia w 

Twoich świętościach. Dzięki składam Tobie, Ŝe mnie niegodnego 

uczyniłeś godnym przyjęcia Twoich przeczystych i niebieskich 

Darów. Panie, Przyjacielu człowieka, który dla nas umarłeś i 
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moje niegodne usta i wysławiał święte imię Twoje, Ojca i Syna, i 
Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

II modlitwa św. Makarego Wielkiego: 

Powstawszy ze snu o północy pieśń zanoszę Tobie, 
Zbawco, i padając przed Tobą, wołam do Ciebie: Nie daj mi 
zasnąć w grzechu śmierci, ale zmiłuj się, który dobrowolnie 
zostałeś ukrzyŜowany, i leŜącego w lenistwie prędko mnie podnieś 
i zbaw mnie, w gorliwości i modlitwie, daj mi po nocnym śnie 
dzień bezgrzeszny, Chryste BoŜe, i zbaw mnie. 

III modlitwa świętego Makarego Wielkiego: 

Powstawszy ze snu przybiegam do Ciebie, BoŜe, 
Przyjacielu człowieka, do dzieł Twych z miłosierdzia Twego 
przystępuję i proszę Cię, abyś dopomógł mi w kaŜdym czasie, w 
kaŜdej sprawie, zachowaj mnie od wszystkiego złego na tym 
świecie, wybaw mnie od pokus szatana i wprowadź do Twego 
wiecznego królestwa, Ty bowiem jesteś moim Stwórcą, Dawcą 
wszelkiego dobra i Opiekunem, w Tobie więc cała moja nadzieja, 
i Tobie chwałę oddaję, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

IV modlitwa świętego Makarego Wielkiego: 

BoŜe, któryś dla wielkiej Twojej łaski i wielkiego 
miłosierdzia Twego pozwolił mi, Twemu słudze, przebyć miniony 
czas tej nocy bez ataków wszelkiego złego i przeciwnego, Ty sam, 
Władco, Stwórco wszystkich rzeczy, uczyń mnie godnym przez 
Twoją przedziwną Światłość oświeconym sercem pełnić Twoją 
wolę, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa świętego Bazylego Wielkiego: 

Panie Wszechwładny, BoŜe mocy i wszelkiego ciała, który 
Ŝyjesz na wysokościach i patrzysz na pokornych, badasz serca i 
nerki, i ukryte rzeczy ludzi jawnie przewidujesz, niemająca 
początku i zawsze będąca Światłości, w którym nie masz odmiany 
lub zmiany, sam Nieśmiertelny Królu, przyjmij nasze modlitwy, 
które w obecnym czasie zanosimy ze skalanych naszych ust, 
odwaŜając się na wielość Twoich łask, i przebacz nam nasze 
grzechy, które popełniliśmy czynem, słowem i myślą, świadome 
lub nieświadome, i oczyść nas z wszelkiego skalania ciała i ducha. 
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Daj nam, czuwającym sercem i trzeźwą myślą przejść całą noc 
obecnego Ŝycia, oczekując nadejścia świetlistego i objawionego 
dnia Jednorodzonego Twego Syna, Pana Boga i Zbawiciela 
naszego Jezusa Chrystusa, w którym Sędzia wszystkich przyjdzie 
w chwale, aby kaŜdemu oddać według jego uczynków, abyśmy 
nie upadli i nie stali się leniwymi, ale czuwali i zostali znalezieni 
czuwającymi, gotowi do wejścia w radość i do BoŜego pałacu 
Jego chwały, gdzie świętych głos nieustający i niewypowiedziana 
słodycz oglądających niewypowiedzianą dobroć Twego oblicza. 
Ty bowiem jesteś prawdziwą Światłością, oświecającą i 
uświęcającą wszystko, i Ciebie całe stworzenie opiewa na wieki 
wieków. Amen. 

Modlitwa do Anioła StróŜa: 

Święty Aniele, opiekunie niegodnej mojej duszy i mego 
grzesznego Ŝycia, nie opuszczaj mnie grzesznego i nie odstępuj 
ode mnie wskutek mojej niewstrzemięźliwości. Nie daj miejsca 
złemu duchowi, aby przemocą panował nad śmiertelnym moim 
ciałem, wzmocnij moją biedną i nędzną dłoń, i skieruj mnie na 
drogę zbawienia. Zaprawdę, święty Aniele BoŜy, stróŜu i obrońco 
mojej niegodnej duszy i ciała, wszystko mi przebacz, czym 
zniewaŜyłem Ciebie przez wszystkie dni mego Ŝywota i jeśli 
zgrzeszyłem czymś tej minionej nocy, osłoń mnie w obecnym 
dniu, zachowaj mnie od wszelkiej pokusy złego, abym Ŝadnym 
grzechem nie zagniewał Boga i błagaj za mną Pana, aby umocnił 
mnie w swojej bojaźni i uczynił godnym swej dobroci. Amen. 

Modlitwa do Najświętszej Bogurodzicy: 

Najświętsza Władczyni moja, Bogurodzico, przez święte 
Twoje i wszechmocne modlitwy zachowaj mnie, pokornego i 
niegodnego Twego sługę, przed rozpaczą, zapomnieniem, brakiem 
rozumu, niedbałością i wszystkimi nieczystymi, zdradliwymi i 
bluźnierczymi zamysłami nędznego mego serca i przyćmionego 
mego umysłu, zgaś płomień moich poŜądliwości, albowiem 
nędzny jestem i niegodny. Wybaw mnie od wszelkich okropnych 
wspomnień o zamiarów, uwolnij mnie od wszystkich złych 
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Krew Twoja. Błagam zatem Ciebie, zlituj się nade mną i odpuść 

mi moje grzechy dobrowolne i mimowolne, które popełniłem 

słowem lub uczynkiem, świadomie i nieświadomie, oraz uczyń 

mnie godnym, abym wolny od osądzenia stał się uczestnikiem 

przeczystych Twych Tajemnic, na odpuszczenie grzechów i Ŝycie 

wieczne. Amen. 
 

Podchodząc zaś do świętych Tajemnic, mów w sobie te oto wersety 
Metafrastesa: 

 Oto przystępuję do BoŜych Tajemnic, 
 Stwórco, nie spal mnie przez ich przyjęcie, 
 Ogniem bowiem jesteś niegodnych spalającym, 
 Lecz oczyść mnie z wszelkiego brudu. 
 

TakŜe mów: 
 Przyjmij mnie dzisiaj, Synu BoŜy, jako uczestnika 
mistycznej Twojej Wieczerzy, gdyŜ nie zdradzę Twoim wrogom 
tajemnicy, ani teŜ nie pocałuję Ciebie jak Judasz, lecz jak łotr 
wyznaję Ciebie: Wspomnij mnie, Panie, w królestwie Twoim. 

 
I te wersety: 

 BoŜej Krwi ulęknij się, człowieku, widząc ją, 
 Ogniem bowiem jest niegodnych spalającym. 
 BoŜe Ciało przebóstwia mnie i karmi, 
 Przebóstwia duch, rozum zaś karmi przedziwnie. 
 

TakŜe tropariony: 
 Pociągnąłeś mnie miłością, Chryste, i zmieniłeś mnie 
Boską Twoją miłością, spal więc niematerialnym ogniem moje 
grzechy i uczyń mnie godnym nasycenia się w Tobie słodyczą, 
abym weseląc się wywyŜszał, Dobry, oba Twoje przyjścia. 
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świadome i nieświadome, słowem lub czynem, myślą lub 
pragnieniem, i zamiarem i wszystkimi moimi zmysłami, uczyń to 
dla modlitw Przeczystej zawsze Dziewicy Marii, która nieskalanie 
Ciebie zrodziła, Jedynej nadziei nie do zawstydzenia i 
orędowniczki, ratunku mego, i pozwól mi bez obawy osądzenia 
przyjąć przeczyste, nieśmiertelne, Ŝyciodajne i budzące bojaźń 
Twoje Tajemnice, na odpuszczenie grzechów i na Ŝycie wieczne, 
na uświęcenie i oświecenie, moc, uzdrowienie oraz zdrowie duszy 
i ciała, i na odpędzenie i doskonałą zgubę złych moich myśli i 
zamiarów, chęci i marzeń nocnych, oraz ciemnych i złych 
duchów, albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, i cześć, i 
pokłon z Ojcem i Świętym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. 
 

Modlitwa św. Jana z Damaszku (X). 
 Przed drzwiami świątyni Twojej stoję i zgubnych myśli nie 
porzucam, ale Ty, Chryste BoŜe, któryś celnika usprawiedliwił i 
zmiłował się nad Kananejką, i bramy raju otworzyłeś dla łotra, 
otwórz dla mnie głębie Twojej przyjaźni do człowieka i przyjmij 
mnie przychodzącego i dotykającego Ciebie jak nierządnica i jak 
cierpiąca na krwotok. Ta druga bowiem dotknąwszy skraju Twojej 
szaty została uzdrowiona, a pierwsza przeczyste nogi Twoje 
obejmując otrzymała odpuszczenie grzechów. Ja natomiast, 
nędzny, całe Twoje Ciało ośmielam się przyjąć, obym nie został 
spalony, ale przyjmij mnie, jak te niewiasty, i oświeć moje 
duchowe zmysły, spalając moje winy grzechów, dla modlitw Tej, 
która nieskalanie Ciebie zrodziła, i mocy niebiańskich, albowiem 
błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen. 
 

Modlitwa św. Jana Chryzostoma. 

 Wierzę, Panie, i wyznaję, Ŝe Ty jesteś zaprawdę 

Chrystusem, Synem Boga Ŝywego, który przyszedł na świat 

zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszym. Wierzę 

takŜe, Ŝe to jest przeczyste Ciało Twoje i to jest najczcigodniejsza 
7 

 

uczynków, albowiem błogosławiona jesteś między wszystkimi 
narodami i wysławiamy imię Twoje najświętsze na wieki wieków. 
Amen. 

Modlitewne przyzywanie świętego patrona: 

Błagaj Boga za mną, święty BoŜy N., albowiem gorliwie 
przypadam do Ciebie, skorego pomocnika i orędownika mojej 
duszy. 

Pozdrowienie anielskie: 

Bogurodzico Dziewico, raduj się łaski pełna Mario, Pan z 
Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony 
owoc Ŝywota Twego, albowiem zrodziłaś Zbawcę dusz naszych. 

Troparion krzyŜowi świętemu: 

Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, 
zwycięstwem prawowiernych nad przeciwnikami obdarzaj i przez 
KrzyŜ Twój ochraniaj społeczność Twoją. 

Dyptychy: 

Pamiętaj, Panie Jezu Chryste, BoŜe nasz, o miłosierdziu i 
łaskach Twoich, będących od wieków, ze względu na które 
wcieliłeś się oraz zechciałeś przecierpieć ukrzyŜowanie i śmierć ze 
względu na zbawienie prawdziwie w Ciebie wierzących, 
powstałeś z martwych, wstąpiłeś na niebiosa, siedzisz po prawicy 
Boga Ojca i spoglądasz na pokorne modły przyzywających Ciebie 
całym sercem. Nakłoń Twoje ucho i usłysz moją pokorną 
modlitwę, niepotrzebnego Twego sługi, jak przyjemną wonność 
duchową, przynoszoną Tobie za wszystkich Twoich ludzi. 

Przede wszystkim pamiętaj o Twoim świętym Kościele, 
soborowym i apostolskim, który nabyłeś Twoją czcigodną krwią, 
umocnij go, utwierdź, rozwijaj, pomnóŜ, obdarz pokojem i 
zachowaj na wieki niezwycięŜonym przez bramy otchłani. Utul 
podziały Kościoła, wygaś napaści pogan, powstające herezje 
szybko zniszcz, wykorzeń i obróć w nicość mocą Świętego Twego 
Ducha (pokłon). 

Zbaw, Panie, i zmiłuj się nad wielce błogosławionym 
metropolitą naszym N., nad wszystkimi patriarchami, 
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metropolitami, arcybiskupami i biskupami prawosławnymi, nad 
wszystkimi kapłanami i mnichami, nad całym duchowieństwem, 
które ustanowiłeś, aby pasło Twoją duchową owczarnię, i ich 
modlitwami zmiłuj się nade mną i zbaw mnie grzesznego (pokłon). 

Zbaw, Panie, i zmiłuj się nad ojcem moim duchownym N. i 
jego świętymi modlitwami przebacz moje grzechy (pokłon). 

Zbaw, Panie, i zmiłuj się nad moimi rodzicami N. i N., nad 
braćmi i siostrami oraz krewnymi według ciała, nad całą moją 
rodziną, nad przyjaciółmi i daj im Twój pokój oraz 
nadprzyrodzone dobra (pokłon). 

Zbaw, Panie, i zmiłuj się nas starcami i młodymi, ubogimi i 
sierotami, wdowami i pozostającymi w chorobach oraz kłopotach, 
biedach i smutkach, zniewolonych w więzieniach i na wygnaniu, 
nad prześladowanymi przez bezboŜnych pogan, odstępców i 
heretyków ze względu na Ciebie i wiarę prawosławną Twymi 
sługami, i pamiętaj o nich, nawiedź i pociesz, szybko daj im 
Twoją mocną pociechę, wolność i wybawienie (pokłon). 

Zbaw, Panie, i zmiłuj się nad nienawidzącymi i 
zniewaŜającymi mnie, nad atakującymi mnie i nie pozostawiaj ich, 
aby zginęli ze względu na mnie grzesznego (pokłon). 

Oświeć światłością Twego poznania i połącz z Twoim 
świętym, apostolskim i soborowym Kościołem odstępców od 
wiary prawosławnej i oślepionymi przez zgubne herezje (pokłon). 

Za zmarłych: 

Pamiętaj, Panie, o duszach zmarłych Twoich sług, moich 
rodziców N. i N., i wszystkich krewnych według ciała, i o 
wszystkich zmarłych a nadziei zmartwychwstania i Ŝycia 
wiecznego ojcach, braciach naszych i siostrach, i daj im wieczny 
odpoczynek (trzy razy i trzy pokłony). 

Zaprawdę godnym jest, wielbić Cię, Bogurodzico, zawsze 
błogosławioną i najczystszą i Matkę Boga naszego. 

Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania 
chwalebniejszą od Serafinów, któraś bez zmiany Boga Słowo 
zrodziła, Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, wysławiamy. 
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Teraz z wdzięczną myślą, z wdzięcznym sercem, wdzięcznymi 
członkami moimi, duszy i ciała mego, kłaniam się i wywyŜszam, i 
wielbię Ciebie, BoŜe mój, albowiem błogosławiony jesteś teraz i 
na wieki. 

Modlitwa św. Jana Chryzostoma (VII). 
 BoŜe, odrzuć, porzuć, przebacz moje grzechy, które 
popełniłem przed Tobą słowem, czynem lub myślą, dobrowolnie 
lub mimowolnie, wszystkie mi daruj jako Dobry i Przyjaciel 
człowieka. Dla modlitw Przeczystej Twojej Matki, duchowych 
Twoich sług, i świętych mocy, i wszystkich świętych, którzy od 
wieków spodobali się Tobie, pozwól mi bez osądzenia przyjąć 
święte i przeczyste Twoje Ciało i najczcigodniejszą Krew, na 
uzdrowienie duszy i ciała, i na oczyszczenie złych moich myśli. 
Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała, z Ojcem i 
Świętym Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 

Modlitwa św. Jana Chryzostoma (VIII). 
 Nie jestem godzien, Władco Panie, abyś wszedł pod dach 
duszy mojej, ale to Ty, jako Przyjaciel człowieka, chcesz Ŝyć we 
mnie, mam więc odwagę przystąpić: nakazujesz, abym otworzył 
drzwi, któreś Ty sam stworzył, i wejdziesz z przyjaźnią do 
człowieka, jaką masz, wejdziesz i oświecisz moje zamroczone 
myśli. Wierzę, Ŝe to uczynisz, albowiem nie odpędziłeś 
nierządnicy, która z łzami przyszła do Ciebie, ani teŜ celnika nie 
odrzuciłeś pokutującego, ani łotra, który poznał Twoje królestwo 
nie odegnałeś, ani teŜ prześladowcy pokutującego nie 
powstrzymałeś, jak i wszystkich, którzy przyszli do Ciebie i 
pokutę w osobach Twoich przyjaciół czynili, jedyny zawsze 
błogosławiony, teraz i na nieskończone wieki. Amen. 
 

Modlitwa św. Jana Chryzostoma (IX). 
 Panie Jezu Chryste, BoŜe mój, zabierz, odrzuć, oczyść i 
przebacz mi grzesznemu niepotrzebnemu i niegodnemu słudze 
Twemu grzechy i przestępstwa, i grzeszne moje upadki, które 
popełniłem od mojej młodości aŜ do obecnego dnia i godziny, 
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wszystkich, abym czystym sercem, myślami pełnymi bojaźni i 
duszę skruszoną przyjął Twoje nieskalane i przeczyste Tajemnice, 
przez które oŜywia się i przebóstwia kaŜdy, kto je spoŜywa i pije 
czystym sercem, Ty bowiem powiedziałeś, Władco mój: Kto 
spoŜywa moje Ciało i pije moją Krew we mnie przebywa, a Ja w 
nim. Prawdziwe jest słowo Władcy i Boga mego, gdyŜ po 
przyjęciu Boskich i przebóstwiających łask nie jestem juŜ sam 
jeden, ale z Tobą, Chryste mój, Światłością Trójsłoneczną, 
oświecającą świat. Obym nie był sam jeden, poza Tobą, Dawcą 
Ŝycia, tchnieniem moim, Ŝyciem moim, radością moją, zbawcą 
świata. Z tego powodu przyszedłem do Ciebie, jak widzisz, ze 
łzami i duszą skruszoną, prosząc o uratowanie z mych grzechów 
oraz przyjęcie Twoich Ŝyciodajnych i nieskalanych Tajemnic bez 
obawy osądzenia, abyś pozostał jak i powiedziałeś, ze mną, 
potrójnie nędznym, niech poza Twoją łaską nic mnie nie otacza, 
niech nie pochwyci mnie fałszywy kusiciel i przez pokusę niech 
kusiciel nie odwiedzie mnie od BoŜych i stwórczych Twoich słów. 
Z tego względu przypadam do Ciebie i wołam do Ciebie: Jak 
przyjąłeś syna marnotrawnego, jak przyjąłeś nierządnicę, która 
przyszła do Ciebie, tak przyjmij mnie marnotrawnego i 
nierządnego, Szczodry. Przychodzę bowiem teraz do Ciebie z 
duszą skruszoną, wiedząc Zbawco, Ŝe nikt inny jak ja nie 
zgrzeszył przed Tobą, ani teŜ nie uczynił dzieł, które ja uczyniłem. 
Wiem takŜe, Ŝe nie wielkość grzechów, ani mnóstwo grzechów 
przewyŜszają mego Boga wielką cierpliwość i niezwykłą przyjaźń 
do człowieka, ale z miłosierdzia współczując tym, którzy kajają 
się szczerze i oczyszczasz, i oświecasz, i czynisz uczestnikiem 
światłości, czyniąc obficie wspólnikiem Twego Bóstwa, co jest 
dziwne dla aniołów i ludzkich myśli, rozmawiasz z nim wielorako 
jak z przyjacielem Twoim prawdziwym. One czynią mnie silnym, 
one mnie wspierają, Chryste mój. Mając odwagę ze względu na 
Twoje bogate ku nam dobre czyny, radując się zarazem i drŜąc, 
ogień przyjmując, trawą będąc, co jest przedziwnym cudem, 
zraszasz niespalając, jak niegdyś krzak niespalający się płonął. 
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 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Panie Jezu Chryste, Synu BoŜy, dla modlitw najczystszej 
Twojej Matki, czcigodnych i bogobojnych ojców naszych, i 
wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Amen. 
 

MODLITWY WIECZORNE. 
  

W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. 
Panie Jezu Chryste, Synu BoŜy, dla modlitw Przeczystej 

Twojej Matki i wszystkich świętych zmiłuj się nad nami. Amen. 
Chwała Tobie, BoŜe nasz, chwała Tobie. 
Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który 

wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico Dóbr i Dawco 
Ŝycia, przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść nas z wszelkiej zmazy i 
zbaw, o Dobry, dusze nasze. 

Święty BoŜe, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj 
się nad nami (trzy razy). 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, oczyść 
grzechy nasze, Władco, przebacz nieprawości nasze, Święty, 
nawiedź nas, i ulecz niemoce nasze, dla imienia Twego. 
 Panie, zmiłuj się (trzy razy). 
 Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, 
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na 
ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść 
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i 
nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 

Tropariony: 
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Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, Ŝadnego 
bowiem usprawiedliwienia nie mając, tę oto modlitwę do Ciebie, 
jako Władcy, grzeszni zanosimy: Zmiłuj się nad nami. 
 Chwała. Panie, zmiłuj się nad nami, w Tobie bowiem mamy 
nadzieję, nie bądź na nas bardzo zagniewany, nie pamiętaj teŜ 
naszych nieprawości, ale wejrzyj i teraz na nas w Twojej 
łaskawości, i wybaw nas od wrogów naszych, Ty bowiem jesteś 
Bogiem naszym, a my Twoim ludem, wszyscy dziełem Twoich 
rąk, i Twego imienia wzywamy. 
 I teraz. Bramy miłosierdzia otwórz nam, błogosławiona 
Bogurodzico, abyśmy ufając Tobie nie zginęli, ale przez Ciebie 
zostali wybawieni z niedoli, Ty jesteś bowiem zbawieniem rodu 
chrześcijańskiego. 

Panie, zmiłuj się (dwanaście razy). 
Modlitwa świętego Makarego Wielkiego: 

BoŜe wieczny i Królu wszelkiego stworzenia, któryś 
pozwolił mi doŜyć aŜ do tego czasu, odpuść mi grzechy, które 
popełniłem w tym dniu czynem, słowem lub myślą i oczyść, BoŜe, 
pokorną moją duszę od wszelkiej nieczystości ciała i ducha, i daj 
mi tę noc przebyć w spokoju, abym wstając z ubogiego mego łoŜa 
podobał się najświętszemu Twemu imieniu przez wszystkie dni 
naszego Ŝycia i pokonał powstających przeciwko mnie wrogów 
cielesnych i bezcielesnych. Wybaw mnie, BoŜe, od marnych myśli 
i złych poŜądliwości, które mnie plamią, albowiem Twoje jest 
królestwo i moc, i chwała, Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa świętego Antiocha: 

Wszechmogący, Słowo Ojca, sam będąc doskonałym, Jezu 
Chryste, ze względu na ogromne Twoje miłosierdzie nigdy nie 
odłączyłeś mnie, Twego Syna, ale zawsze we mnie spoczywasz, 
Jezusie Dobry Pasterzu Twoich owiec, nie wydawaj mnie buntowi 
węŜa i nie pozostawiaj mnie pragnieniu szatana, albowiem jest we 
mnie ziarno zniszczenia. Ty bowiem, Panie BoŜe uwielbiany, 
Królu święty Jezu Chryste, zachowaj mnie przez niegasnącą 
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odwagę, przychodzę do Ciebie, któryś powiedział: Kto spoŜywa 
moje Ciało i pije moją Krew, we mnie przebywa i Ja w nim. 
Zmiłuj się przeto, Panie, i nie oskarŜaj mnie grzesznego, ale 
postąp ze mną według miłosierdzia Twego i niech będą mi 
świętości Twoje ku uzdrowieniu i oczyszczeniu, oświeceniu i 
obronie, zbawieniu i ku uświęceniu duszy i ciała, ku odpędzeniu 
wszelkiego marzenia i złego czynu, i działania diabelskiego, który 
duchowo działa w moich członkach, ku odwadze i miłości ku 
Tobie, ku poprawie Ŝycia i umocnieniu, ku wzrastaniu cnoty i 
doskonałości, ku spełnianiu przykazań, ku wspólnocie Ducha 
Świętego, ku wsparciu w drodze do Ŝycia wiecznego, ku dobremu 
usprawiedliwieniu na budzącym bojaźń Sądzie Twoim, a nie na 
sąd lub osądzenie. 
 

Modlitwa św. Symeona Nowego Teologa (VI|). 
 Z ust zbrukanych i skalanego serca, z języka nieczystego, z 
duszy zbrukanej przyjmij modlitwę, Chryste mój, i nie pogardzaj 
moimi słowami, ani wyobraźnią, ani bezwstydem. Pozwól mi z 
odwagą mówić, co chcę, Chryste mój, ale teŜ naucz mnie, co 
powinienem czynić i mówić, gdyŜ zgrzeszyłem bardziej od 
nierządnicy, która dowiedziawszy się gdzie mieszkasz, kupiła 
wonny olejek i odwaŜnie przyszła namaścić Twoje nogi, mego 
Boga i Władcy, mego Chrystusa. Jak jej nie odrzuciłeś, która 
przyszła z poruszenia serca, takŜe i mną nie wzgardź, Słowo, daj 
mi Twoje nogi, abym je trzymał i całował, i strumieniami łez jak 
drogocennym olejkiem odwaŜnie je namaścił. Obmyj mnie moimi 
łzami, oczyść je nimi, Słowo. Odrzuć grzechy moje i daj mi 
przebaczenie. Znasz mnóstwo zła, znasz teŜ moje strupy i widzisz 
rany, ale zobacz teŜ wiarę i pragnienie ujrzyj, i usłysz 
westchnienia. Nie ukryje się przed Tobą, BoŜe mój, Stwórco mój, 
Zbawco mój, ani kropla łez, ani jakaś część kropli. To, czego 
jeszcze nie uczyniłem, widzą oczy Twoje, w księdze Twojej są 
zapisane nie uczynione jeszcze moje czyny. Ujrzyj pokorę moją, 
ujrzyj trud mój wielki i przebacz mi wszystkie grzechy, BoŜe 
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zmartwychwstanie po trzech dniach upadłego Praojca podniosłeś, 
więc podnieś mnie przez grzech upadłego, dając mi wzory pokuty. 
Przez chwalebne Twoje wniebowstąpienie ubóstwiłeś przyjęte 
ciało i uczciłeś je zasiadaniem po prawicy Ojca, więc uczyń mnie 
przez przyjęcie świętych Twoich Tajemnic godnym utrzymania 
udziału zbawionych po prawicy. Przez zesłanie Pocieszyciela 
Twego Ducha uczyniłeś czcigodnymi naczyniami świętych 
Twoich uczniów, więc okaŜ i mnie przystanią Twego przyjścia. 
Chcąc powtórnie przyjść sądzić świat w sprawiedliwości, zechciej, 
abym i ja szedł na obłokach na spotkanie Ciebie, Sędziego i 
Stworzyciela mego, ze wszystkimi świętymi Twoimi, abym bez 
końca wysławiał i opiewał Ciebie z niemającym początku Twoim 
Ojcem, i z Najświętszym, i Dobrym, i śyciodajnym Twoim 
Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 

Modlitwa św. Jana z Damaszku (IV). 
 Władco, Panie Jezu Chryste, BoŜe nasz, Jedyny, który masz 
władzę darować grzechy ludziom, jako Dobry i Przyjaciel 
człowieka zabierz moje wszystkie grzechy dobrowolne i 
mimowolne, i pozwól mi bez obawy osądzenia przyjmować 
Boskie, chwalebne, przeczyste i Ŝyciodajne Twoje Tajemnice nie 
ku karze, ani ku męce, ani ku pomnoŜeniu grzechów, ale ku 
oczyszczeniu i uświęceniu, ku zadatkowi Ŝycia przyszłego i 
królestwa, ku opoce i pomocy, i ku poraŜeniu przeciwników, ku 
zniszczeniu licznych moich grzechów. Ty bowiem jesteś Bogiem 
miłosierdzia i szczodrobliwości, i przyjaźni do człowieka, i Tobie 
chwałę oddajemy z Ojcem i Świętym Duchem, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. 
 

Modlitwa św. Bazylego Wielkiego (V). 
 Wiem, Panie, Ŝe jestem niegodny, aby przyjąć przeczyste 
Twoje Ciało i czcigodną Twoją Krew, gdyŜ jestem winny i sąd dla 
siebie jem i piję, nie rozróŜniając Ciała i Krwi Twojej, Chrystusa i 
Boga mego, ale ze względu na szczodrobliwość Twoją mając 
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Twoją Światłość, Duchem Twoim Świętym, którym oświeciłeś 
Twoich uczniów. Daj, Panie, i mnie niegodnemu Twemu słudze, 
Twoje zbawienie na moim łoŜu, oświeć mój rozum światłością 
rozumu świętej Twojej Ewangelii, duszę miłością Twego krzyŜa, 
serce czystością Twoich sług, ciało moje Twoją męką 
niecierpiętliwą, myśl moją zachowaj Twoją pokorą i podnieś mnie 
we właściwym czasie ku sławieniu Ciebie. Albowiem wysławiany 
jesteś z niemającym początku Ojcem Twoim i z Najświętszym 
Duchem na wieki. Amen. 

Modlitwa: 

Panie BoŜe nasz, jeśli w dniu dzisiejszym zgrzeszyłem 
słowem, czynem lub myślą, przebacz mi, jako dobry i Przyjaciel 
człowieka. Daj mi sen spokojny i wolny od trwogi, poślij anioła 
Twego stróŜa, aby mnie zachował i bronił od wszelkiego złego, 
albowiem Ty jesteś obrońcą dusz i ciał naszych, i Tobie chwałę 
oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa świętego Jana Chryzostoma według ilości godzin dnia i nocy. 

Panie, nie pozbawiaj mnie Twoich niebieskich dóbr. Panie, 
wybaw mnie z wiecznych mąk. Panie, jeśli zgrzeszyłem myślą, 
rozumem, słowem lub czynem, przebacz mi. Panie, wybaw mnie z 
wszelkiej niewiedzy i zapomnienia, małoduszności i okamieniałej 
nieczułości. Panie, wybaw mnie z wszelkich pokus. Panie, oświeć 
moje serce, które omroczyła zła Ŝądza. Panie, jako człowiek 
zgrzeszyłem, Ty zaś jako Bóg szczodry zmiłuj się nade mną, 
widząc niemoc mojej duszy. Panie, poślij łaskę Twoją na pomoc 
mi, abym wysławił Twoje święte imię. Panie Jezu zapisz mnie, 
Twego sługę, w księdze Ŝycia i daj mi dobry koniec. Panie BoŜe 
mój, jeśli nic dobrego nie uczyniłem przed Tobą, to jednak daj mi 
z Twojej łaskawości rozpocząć dobre dzieło. Panie, pokrop moje 
serce rosą Twojej łaskawości. Panie niebios i ziemi, pamiętaj o 
mnie grzesznym Twoim słudze, okrytym wstydem i nieczystym, w 
Twoim królestwie. Amen. 
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Panie, przyjmij mnie w pokucie. Panie, nie pozostawiaj 
mnie. Panie, nie wprowadzaj mnie w pokusy. Panie, daj mi dobrą 
myśl. Panie, daj mi łzy i pamięć o śmierci, i rozrzewnienie. Panie, 
daj mi zamysł wyznania moich grzechów. Panie, daj mi pokorę, 
cnotę i posłuszeństwo. Panie, daj mi cierpliwość, wielkoduszność i 
łagodność. Panie, zalicz mnie do Twoich wybranych, wlej bojaźń 
Twoją w moje serce. Panie, pozwól mi miłować Ciebie z całej 
mojej duszy i myśli oraz czynić we wszystkim Twoją wolę. Panie, 
uchroń mnie od ludzi niepokornych i biesów, Ŝądz i od wszelkiej 
innej niegodnej rzeczy. Panie, wiesz, co czynisz i czego pragniesz, 
niech będzie wola Twoja nade mną grzesznym, albowiem jesteś 
błogosławiony na wieki. Amen. 

Modlitwa do Najświętszej Bogurodzicy: 

Dobrego Króla najlepsza Matko, najczystsza i 
błogosławiona Bogurodzico Mario, zlej miłosierdzie Twego Syna 
i Boga naszego na pełną poŜądliwości moją duszę i Twymi 
modlitwami naucz mnie dobrych czynów, abym ostatek mego 
Ŝywota przeŜył bez grzechu i przez Ciebie uzyskał raj, 
Bogurodzico Dziewico, jedyna czysta i błogosławiona. 

Modlitwa do Anioła StróŜa: 

Aniele Chrystusowy, stróŜu mój święty, obrońco duszy i 
ciała mego, wszystko mi przebacz, czym tylko zgrzeszyłem w 
dniu dzisiejszym, i wybaw mnie od wszelkiego podstępu wrogiego 
mi nieprzyjaciela, abym Ŝadnym grzechem nie zagniewał mego 
Boga, ale módl się za mnie grzesznego i niegodnego sługę, abyś 
okazał mnie godnym dobroci i miłosierdzia Najświętszej Trójcy i 
Matki mego Boga, Jezusa Chrystusa, i wszystkich świętych. 
Amen. 

Tobie, Walecznej Hetmance, tę zwycięską wdzięczności 
pieśń z niewoli wyswobodzeni słudzy Twoi składamy, 
Bogurodzico. Albowiem Ty masz niezwycięŜoną moc, ze 
wszystkich nieszczęść wybaw nas, byśmy wołali do Ciebie: Raduj 
się, Oblubienico niezaślubiona! 

Przesławna zawsze Dziewico, Matko Chrystusa Boga, 
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nieczystymi od jej ust, ani teŜ nie pogardź moimi nieczystymi i 
zbrukanymi wargami oraz zbrukanym i nieczystym mym 
językiem. Niech będzie mi węglem płonącym przeczyste Twoje 
Ciało i najczcigodniejsza Twoja Krew na oczyszczenie i 
oświecenie oraz zdrowie pokornej mojej duszy i ciała, ku 
złagodzeniu cięŜaru wielu moich grzechów, na zachowanie od 
wszelkiego działania diabelskiego, na odpędzenie i powstrzymanie 
mych złych i niewłaściwych obyczajów, ku umartwieniu Ŝądz, ku 
zachowaniu przykazań Twoich, ku pomnoŜeniu BoŜej Twej łaski i 
zdobyciu Twego królestwa. Nie przychodzę do Ciebie, Chryste, z 
pogardą, ale z odwagą, ze względu na niewypowiedzianą Twoją 
łaskawość, obym nie oddalał się zbytnio od wspólnoty z Tobą, 
abym nie został pochwycony przez duchowego wilka. Przeto 
modlę się do Ciebie, albowiem jeden święty jesteś, Władco, 
uświęć moją duszę i ciało, rozum i serce, wnętrzności i łono, 
całego mnie odnów i zakorzeń bojaźń Twoją w moich członkach, i 
Twoje uświęcenie uczyń moją cząstką nie do odebrania. Bądź mi 
pomocnikiem i obrońcą, chroniąc moje Ŝycie w świecie, czyniąc 
mnie godnym stanięcia po Twojej prawicy ze świętymi Twymi, 
dla modlitw i błagań Przeczystej Twojej Matki, niematerialnych 
Twoich sług i najczystszych mocy, i wszystkich świętych, których 
od wieków sobie upodobałeś. Amen. 
 

Modlitwa św. Symeona Metafrastesa (III). 
 Jedyny czysty i niezniszczalny Panie, z powodu 
niewypowiedzianego miłosierdzia i przyjaźni do człowieka 
przyjąłeś całą naszą naturę z czystego i dziewiczego łona, 
cudownie zrodziła Ciebie Matka przez ocienienie Ducha BoŜego i 
z woli Ojca zawsze będącego, Chryste Jezusie, Mądrości BoŜa, 
pokoju i mocy, który z własnej woli przyjąłeś Ŝyciodajne i 
zbawcze cierpienia, krzyŜ, gwoździe, włócznię, śmierć, umartw 
moje zgubne dla duszy Ŝądze cielesne. Przez pogrzeb Twój 
zniewoliłeś królestwo Otchłani, pogrzeb więc moimi dobrymi 
zamiarami złe rady i rozpędź złe duchy. Przez Twoje Ŝyciodajne 
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albowiem nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale 
grzeszników ku pokucie. Oczyść mnie z wszelkiego brudu ciała i 
ducha, naucz mnie sprawować świętość w bojaźni Twojej, abym z 
czystym świadectwem mego sumienia przyjmując cząstkę Twojej 
świętości zjednoczył się ze świętym Ciałem Twoim i Krwią, 
mając Ciebie we mnie Ŝyjącego i trwającego z Ojcem Twoim oraz 
Świętym Twoim Duchem. O, Panie Jezu Chryste, BoŜe mój, niech 
przyjęcie przeczystych i Ŝyciodajnych Twoich Tajemnic nie 
będzie mi na sąd, ani teŜ ku niemocy duszy i ciała ze względu na 
niegodne ich przyjęcie, ale pozwól mi do ostatniego mego tchu 
bez osądzenia przyjmować cząstkę świętości Twoich ku 
wspólnocie Ducha Twego Świętego, ku wsparciu w drodze do 
Ŝycia wiecznego i ku dobremu usprawiedliwieniu na budzącym 
bojaźń Sądzie Twoim, abym i ja ze wszystkimi wybranymi 
Twoimi miał udział w niezniszczalnych Twoich dobrach, które 
przygotowałeś dla miłujących Ciebie, Panie, w których 
wysławiony jesteś na wieki. Amen. 
 

Modlitwa św. Jana Chryzostoma (II). 
 Panie BoŜe mój, wiem, Ŝe nie jestem godny, ani 
usposobiony, abyś wszedł pod dach świątyni mojej duszy, gdyŜ 
cały jestem pusty i upadły, nie ma we mnie godnego miejsca, 
gdzie moŜna skłonić głowę, ale jak z wysokości ze względu na nas 
ukorzyłeś siebie samego, ukorz się i teraz nad moją pokorą. Jak 
zechciałeś w pustyni i w Ŝłobie zwierzęcym spocząć, tak i teraz 
spocznij w Ŝłobie mojej pozbawionej rozumu duszy i wejdź w 
moje zbrukane ciało. Jak zechciałeś wejść i wieczerzać z 
grzesznikami w domu Szymona Trędowatego, tak zechciej takŜe 
wejść do domu pokornej mojej duszy, trędowatej i grzesznej; jak 
nie odrzuciłeś podobnej mi nierządnicy i grzesznicy, która 
przyszła i dotykała Ciebie, tak teŜ zmiłuj się nade mną grzesznym, 
przychodzącym i dotykającym Ciebie; jak nie pogardziłeś jej 
zbrukanymi i nieczystymi ustami, które Ciebie całowały, tak teŜ 
nie pogardź moimi ustami, bardziej zbrukanymi i bardziej 
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zanieś naszą modlitwę Twemu Synowi i Bogu naszemu, aby 
zbawił przez Ciebie nasze dusze. 

Całą moją nadzieję pokładam w Tobie, Matko BoŜa, 
zachowaj mnie pod Twoją opieką. 

Modlitwa świętego Joannicjusza: 

Nadzieją moją Ojciec, ucieczką moją Syn, opieką moją 
Duch Święty, Trójco Święta, chwała Tobie. 

Zaprawdę godnym jest, wielbić Cię, Bogurodzico, zawsze 

błogosławioną i najczystszą i Matkę Boga naszego. 
 Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania 
chwalebniejszą od Serafinów, któraś bez zmiany Boga Słowo 
zrodziła, Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, wysławiamy. 

Oświeć moje oczy, Chryste BoŜe, abym nigdy nie zasnął ku 
śmierci, aby nigdy nie powiedział mój wróg: Umocniłem się na 
niego. 

Chwała. Bądź wspomoŜeniem mojej duszy, BoŜe, albowiem 
chodzą pośród wielu sieci, wybaw mnie od nich i zbaw mnie, 
dobry, jako Przyjaciel człowieka. 

I teraz. Teotokion: Przesławną Matkę BoŜą, bardziej świętą 
niŜ święci aniołowie, nieustannie opiewajmy sercem i ustami, 
wyznając Ją jako Bogurodzicę, albowiem zaiste zrodziła nam 
wcielonego Boga i nieustannie modli się za nasze dusze. 

Modlitwa do krzyŜa świętego: 

Niech powstanie Bóg, i rozproszą się Jego wrogowie, i 
niech pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. 
Jak dym się rozwiewa, tak niech się rozwieją, jak wosk się 
rozpływa przy ogniu. Tak niech zginą szatani od oblicza 
miłujących Boga, Ŝegnających się znakiem krzyŜa świętego i z 
radością mówiących: Bądź pozdrowiony Ŝyciodajny krzyŜu BoŜy, 
który odpędzasz szatany mocą ukrzyŜowanego na Tobie Boga 
naszego Jezusa Chrystusa, który zstąpił do piekła, podeptał moc 
szatańską i dał nam Ciebie, krzyŜ Twój czcigodny, na odpędzenie 
wszelkiego nieprzyjaciela. O czcigodny i Ŝyciodajny krzyŜu BoŜy, 
pomagaj mi z Najświętszą Władczynią, Dziewicą Bogurodzicą, i 
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wszystkimi świętymi na wieki. Amen. 
Modlitwa odmawiana w samotności: 

Daruj, przebacz i odpuść, BoŜe, grzechy nasze dobrowolne 
i mimowolne, popełnione słowem i czynem, świadome i 
nieświadome, popełnione za dnia i w nocy, myślą i zamysłem, 
wszystko nam przebacz jako Dobry i Przyjaciel człowieka. 

Przebacz nienawidzącym i zniewaŜającym nas, Panie, 
Przyjacielu człowieka. Czyń dobrze tym, którzy nam dobrze 
czynią. Spełnij prośby braci i krewnych naszych ku zbawieniu i 
daj im Ŝycie wieczne. Kieruj Ŝeglującymi po morzu. 
WspółpodróŜuj z podróŜującymi. Daj odpuszczenie grzechów 
tym, którzy słuŜą nam i miłują nas. Zmiłuj się z wielkiego Twego 
miłosierdzia nad tymi, którzy prosili nas niegodnych o modlitwy 
za nich. Pamiętaj, Panie, o zmarłych ojcach i braciach naszych, i 
daj im odpoczynek tam, gdzie jaśnieje Światłość Twego oblicza. 
Pamiętaj, Panie, o braciach naszych będących w niewoli i wybaw 
ich z wszelkich nieszczęść. Pamiętaj, Panie, o przynoszących 
owoce i dobrze czyniących w świętych Twoich cerkwiach, i 
spełnij ich prośby ku zbawieniu, daj im Ŝycie wieczne. Pamiętaj, 
Panie, o nas pokornych, grzesznych i niegodnych Twoich sługach, 
oświeć nasz rozum światłością Twego rozumu i skieruj nas na 
drogę Twoich przykazań, dla modlitw przeczystej Władczyni 
naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Marii, i wszystkich 
Twoich świętych, albowiem błogosławiony jesteś na wieki 
wieków. Amen. 

Panie Jezu Chryste, Synu BoŜy, dla modlitw Przeczystej 
Twojej Matki i wszystkich świętych zmiłuj się nad nami. Amen. 
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MODLITWY PRZED PRZYJĘCIEM BOSKICH 

TAJEMNIC 
 

Modlitwa św. Bazylego Wielkiego (I). 
 Władco Jezu Chryste, BoŜe nasz, Źródło Ŝycia i 
nieśmiertelności, Stwórco wszystkich stworzeń widzialnych i 
niewidzialnych, zawsze współwieczny Synu Ojca niemającego 
początku i wraz z Nim niemający początku, ze względu na wielką 
łaskawość w dniach ostatecznych przyoblokłeś się w ciało i 
zostałeś ukrzyŜowany oraz pogrzebany za nas niewdzięcznych i 
pełnych złych skłonności, swoją krwią odnowiłeś zniszczoną 
przez grzech naszą naturę. Sam, Nieśmiertelny Królu, przyjmij 
pokutę mnie grzesznego, nakłoń ku mnie Twoje ucho i usłysz 
moje słowa: Zgrzeszyłem bowiem, Panie, zgrzeszyłem na niebo i 
przed Tobą, nie jestem godzien spoglądać na wysokości chwały 
Twojej. Zagniewałem bowiem Twoją łaskawość, przekroczyłem 
Twoje przykazania i nie słuchałem Twoich nakazów. Jednak Ty, 
Panie, łagodny, wielce cierpliwy i wielce miłosierny, nie wydałeś 
mnie na zgubę z nieprawościami moimi, czekając rzeczywiście na 
moje nawrócenie. Ty bowiem rzekłeś, Przyjacielu człowieka, 
przez Twego Proroka: Pragnieniem moim nie jest śmierć 
grzesznika, ale aby nawrócił się i Ŝył. Nie pragniesz bowiem, 
Władco, zguby dzieła rąk Twoich, gdyŜ nie chcesz zguby 
człowieka, ale pragniesz jego zbawienia i powrotu do rozumu 
prawdy. Przeto i ja, chociaŜ niegodny jestem niebios i ziemi, a 
takŜe tego czasowego Ŝycia, całego siebie oddałem bowiem 
grzechowi i skalałem Twój obraz, będąc jednak Twoim 
stworzeniem i dziełem, nie tracę nadziei na swoje zbawienie, 
nędzny, ale przychodzę, mając odwagę ze względu na Twoją 
niezmierzoną łaskawość. Przyjmij przeto i mnie, Przyjacielu 
człowieka, Panie, jak nierządnicę, jak łotra, jak celnika i jak 
cudzołoŜnika, zabierz cięŜkie brzemię moich grzechów, któryś 
wziął grzech świata i uleczał niemoce ludzkie, utrudzonych i 
obciąŜonych do siebie przyzywając oraz dając im odpoczynek, 


