
Obrzęd pobłogosławienia i poświęcenia 

ikony Najświętszej Bogurodzicy, jednej lub wielu ikon 
 

Kapłan zaczyna tak, jak ukazano powyżej. Odmawia się Psalm 44: 
Moje serce wyrzekło dobre słowo, opowiadam me dzieła królowi, mój 

język jest piórem biegłego pisarza. Postacią jesteś piękniejszy od synów 
ludzkich, wdzięk rozlał się na twych wargach, przeto Bóg zawsze ci błogosławi. 
Przypasz swój miecz do swego biodra, Mocarzu, w pięknie twym i zacności 
twojej, idź, trudź się, przynoś owoc, i króluj ze względu na prawdę, łagodnieć i 
sprawiedliwość, i cudownie tobą pokieruje twoja prawica. Mocarzu, twoje 
strzały są wymierzone w serce wrogów króla, przed tobą upadną narody. Tron 
Twój, Boże, na wieczne czasy, berłem prawości jest berło Twego królestwa. 
Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość, dlatego też Twój Bóg, 
Boże, namaścił cię olejem radości bardziej niż twych współbiesiadników. Mirra, 
aloes i kasja od twoich szat, od wież z kości słoniowej, skąd Cię rozradowały. 
Córki królewskie w twym majestacie. Stanęła królowa po prawicy Twojej, 
ubrana w szaty przetykane złotem, przyozdobiona. Posłuchaj, córko, spójrz i 
nakłoń ucha, zapomnij o swoim ludzie i o domu swego ojca. Oto król zapragnął 
twej piękności, wszak on jest twoim panem. Hołd oddadzą mu córki Tyru z 
darami, możni narodu będą błagać przed twym obliczem. Wszelka chwała tej 
córy królewskiej jest wewnątrz, w płaszczu wzorzystym ze złotymi frędzlami. 
Za nią prowadzą do króla dziewice, przedstawiają ci jej towarzyszki. Wiodą je z 
weselem i radością, wprowadzają do królewskiej świątyni. W miejsce twoich 
ojców urodzili ci się synowie, ustanowisz ich książętami po całej ziemi. Pomni 
będą twego imienia w każdym pokoleniu, przeto narody będą cię wielbić na 
zawsze i na wieki. 

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

Alleluja. Alleluja. Alleluja. Chwała Tobie, Boże (trzy razy). 
 Diakon: Do Pana módlmy się. 

Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia tę modlitwę: 
Panie Boże nasz, który zechciałeś, aby współprzedwieczny i jednoistotny 

Twój Syn i Słowo wcielił się w Przeczystą zawsze Dziewicę Marię i uczynił Ją 
przez swoje przeczyste z Niej narodziny Bogurodzicą, Orędowniczką, 
Pomocnicą i Przedstawicielką wszystkich wiernych, wejrzyj teraz na nas, 
pokornie modlących się do Ciebie i Bogurodzicę prawdziwie nazywających, i 
będących wiernymi, i Ją jako błagającą Ciebie za wiernie wzywającymi, przez 
Jej modlitwy wysłuchaj nasze prośby i błagania, i ześlij łaskę Najświętszego 
Twego Ducha na tę ikonę, którą Twoi słudzy uczynili ku Jej czci i pamięci, 
pobłogosław ją i poświęć Twoim niebieskim błogosławieństwem, i daj jej moc i 
siłę czynienia cudów. Uczyń ją uzdrawiającą i źródłem uleczenia dla wszystkich 
przybiegających do niej w boleściach i ze względu na Bogurodzicę proszących 



Ciebie o pomoc, i wszystkim, którzy przed tą ikoną będą godnie czcić 
błogosławioną Dziewicę i Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, umiłowanego 
Twego Syna, i jako Orędowniczkę rodu chrześcijańskiego w swoich 
nieszczęściach i potrzebach będą przyzywać w błaganiach kierowanych do 
Ciebie, pozwól uzyskać zbawienie, ochronę i łaskę oraz znaleźć oczekiwane 
miłosierdzie Twojej przyjaźni do człowieka, uczyń ich wspólnikami królestwa 
poprzez łaskę zrodzonego z Niej w ciele Jednorodzonego Twego Syna, 
wcielonego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, z którym przynależy 
Tobie wszelka chwała, cześć i pokłon z Najświętszym, i Dobrym, i 
Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Chór: I duchowi twemu. 
Diakon: Głowy wasze skłońcie przed Panem. 
Chór: Przed Tobą, Panie. 
Kapłan: Władco, Boże Ojcze wszechwładny, który zechciałeś jedną 

niewiastę z całego rodzaju ludzkiego, czystą gołębicę i nieskalaną owieczkę 
zawsze Dziewicę Marię wybrać na Matkę Jednorodzonego Twego Syna i jako 
Jego mieszkanie uświęcić przez zstąpienie Najświętszego Ducha, czyniąc Ją 
czcigodniejszą od cherubinów i serafinów, i sławniejszą od wszystkich 
stworzeń, uczyniłeś Ją orędowniczką rodzaju ludzkiego, przeto dla Jej modlitw i 
orędownictwa tę ikonę ku Jej czci i pamięci, i ku chwale z Niej zrodzonego 
Jednorodzonego i Jednoistotnego Twego Syna, i Ciebie, jako Ojca niemającego 
początku, i Najświętszego, i Życiodajnego Twego Ducha, pobłogosław i 
poświęć Twoją łaską w pokropieniu tą wodą święconą, i okaż ją dla wszystkich 
z wiarą przed nią modlących się do Ciebie, uzdrowieniem słabości duchowych i 
cielesnych, uwolnieniem ze wszystkich wrogich zakusów, opieką władczą i 
modlitwą przyjemną dla Ciebie. Przez łaskę Jednorodzonego Twego Syna, z 
Niej cieleśnie zrodzonego Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którym jesteś 
błogosławiony z Najświętszym i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz 
i zawsze i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan kropi ikonę wodą święconą, mówiąc: 
Poświęcana jest ta ikona łaską Najświętszego Ducha, pokropieniem tą 

wodą święconą, w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen (trzy razy). 
Następnie śpiewa się te tropariony Teotokion, ton 1: 
Pod Twoje miłosierdzie przybiegamy, Bogurodzico Dziewico, prośbami 

naszymi nie gardź w potrzebach naszych, ale od nieszczęść wybaw nas, jedyna 
Czysta i Błogosławiona. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. 
Od Twojej świętej ikony, Najświętsza Bogurodzico, uzdrowienia dawane 

są wszystkim, którzy z wiarą do Niej przybiegają i z serca przyzywają Twojej 



opieki. Przeto i moje niemoce duchowe, i cielesne nawiedź, Dziewico, i 
miłosiernie ulecz moje rany. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
Dla tych, Święta Dziewico, którzy z miłością czczą Twoją świętą ikonę i 

zgodnie wyznają Ciebie jako prawdziwą Matkę Bożą, i z wiarą kłaniają się 
Tobie, okaż się ochroną i władczą Orędowniczką, oddalając od nich wszelkie 
zło jako wszystko mogąca. 

Następnie: 

Zaprawdę godne jest to, błogosławić Ciebie, Bogurodzico, zawsze 
błogosławioną i najczystszą i Matkę Boga naszego. 

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

Kapłan całuje ikonę i wygłasza zwykłe rozesłanie. Jeśli poświęcana jest ikona świąt 
Bogurodzicy, to wtedy po jej poświęceniu śpiewamy troparion i kontakion święta, a następnie 
wskazane powyżej tropariony. 
 
 


