
Obrzęd pobłogosławienia ikony jednego lub wielu świętych 
 

Kapłan zaczyna według wskazanego powyżej porządku. Odmawiamy Psalm 138 – 
patrz s. . 

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 wszechwładny, Boże ojców naszych, który dawno temu w 

Starym Przymierzu nakazałeś w Namiocie Spotkania uczynić podobieństwo 
cherubinów z drzewa i złota oraz haftu, i teraz obrazów i podobieństw Twych 
sprawiedliwych świętych nie odrzucasz, ale przyjmujesz, aby wierni Twoi 
słudzy, patrząc na nie, wysławiali Ciebie, który ich wysławiłeś i kierując się ich 
życiem i czynami, przez nie stali się godnymi przyjęcia Twojej łaski i królestwa, 
będąc ich naśladowcami. Modlimy się do Ciebie, wejrzyj teraz na tę ikonę 
przedstawioną i napisaną ku czci i pamięci Twego świętego N., pobłogosław ją i 
poświęć Twoim błogosławieństwem, i bądź dla wszystkich czczących ją i przed 
nią Tobie kłaniających się, i modlących się, i świętego N. jako orędownika 
przed Tobą przyzywającym, dobrym i bogatym dawcą, miłosiernie ich 
wysłuchaj, wybaw z wszelkiego smutku i potrzeby, z wszelkiej choroby 
duchowej i cielesnej, czyniąc ich godnymi Twojej upragnionej łaski i 
miłosierdzia, dla modlitw Twego świętego N. Albowiem Ty jesteś źródłem 
uświęcenia i dawcą łask, i chwałę oddajemy Tobie z Jednorodzonym Twoim 
Synem, i z Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan: Pokój wszystkim. 
Chór: I duchowi twemu. 
Diakon: Głowy wasze skłońcie przed Panem. 
Chór: Przed Tobą, Panie. 
Kapłan: Panie Boże nasz, Ty stworzyłeś człowieka na obraz i 

podobieństwo swoje, lecz kiedy pierwszy stworzony człowiek przez 
nieposłuszeństwo poddał się zniszczeniu, wtedy przez wcielenie Twego 
Chrystusa, który przyjął postać sługi i został ujrzany jako człowiek, odnowił 
obraz oraz Twych świętych przywrócił do pierwotnej chwały, a my pobożnie 
czcimy przedstawienia świętych, którzy są Twoim obrazem i podobieństwem, a 
ich czcząc, Ciebie jako Pierwowzór czcimy i sławimy. Przeto błagamy Ciebie, 
ześlij Twoją łaskę i przez pokropienie tą wodą święconą pobłogosław, i poświęć 
tę ikonę ku Twojej chwale oraz ku czci i pamięci Twego świętego N., i 
wszystkich czczących tę ikonę, i przed nią zanoszących swe modlitwy, 
pobłogosław i pozwól znaleźć łaskę przed Tobą. Przez łaskę i miłosierdzie, i 
przyjaźń do człowieka Jednorodzonego Twego Syna, 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). 
Śpiewa się lub czyta kontakion świętego lub świętym, których jest ikona i całuje się 

ikonę oraz wygłasza zwykłe rozesłanie, wspominając świętego przedstawionego na ikonie. 
 


