
Obrzęd pobłogosławienia i poświęcenia ikonostasu 
 

Kapłan zaczyna według wskazanego wyżej porządku. Czyta się Psalm 131 – patrz s. . 
Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia tę modlitwę: 
Panie Boże nasz, Boże bogów i Panie panujących, Boże Sabaot, Stwórco i 

Twórco wszystkich stworzeń widzialnych i niewidzialnych, Ojcze Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, znający skłonność serca Twego ludu Izraela nie do Ciebie, ale 
ku cudzym i fałszywym bogom, chcąc wyrwać ich z idolatrii i doprowadzić do 
poznania, i służenia Tobie, Jedynemu prawdziwemu Bogu, i chcąc ich zawsze 
nieodstępnie mieć przy sobie, zakazem zabroniłeś im tworzyć sobie obrazy i 
podobieństwa Tobie, prawdziwemu Bogu obce, i kłaniać się im oraz służyć jako 
bogom. Podobieństwa zaś i obrazy, którymi nie cudzych, fałszywych i 
nieistniejących bogów, ale Ciebie, jedynego prawdziwego Boga najświętsze i 
najwspanialsze Twoje imię jest sławione, nie zadawalając Twego ludu jedynie 
Pismem Przymierza i Zakonu, przez wybrańca Twego Mojżesza według obrazu 
ukazanego jemu na górze, uczyniłeś arkę przymierza z niegnijącego drzewa, 
obłożoną złotem, a w niej złożono potem tablice przykazań, wazę manny i laskę 
Aarona, a nad arką dwa złote cherubiny i na zasłonach wyhaftowanych mnóstwo 
cherubinów, cheruby na krańcach przebłagalni. Potem zaś i w świątyni 
zbudowanej Tobie przez Salomona dwa cherubiny z drzewa cyprysowego, 
obłożone złotem, nakazałeś postawić jako Twoje z ludem przebywanie, znak 
chwały Twego Majestatu i pamięć Twoich wielkich, i wspaniałych cudów, i 
okazanie łask. Chociaż były dziełem rąk ludzkich, nakazałeś je czcić z bojaźnią i 
drżeniem, a także z pobożnym pokłonem, okadzeniem i modlitwą przed nimi. 
Ową zaś cześć jako sobie samemu oddaną miłosiernie przyjąłeś, znieważających 
zaś je i nie czczących ich właściwie różnorako męczyłeś i gubiłeś, jak Ozjasza. 
Różnicę zaś i różność przyjętych przez Boga i obrzydłych Bogu obrazów za 
kapłana i sędziego izraelskiego Eliasza jasno okazałeś przez zniszczenie bożka 
Dagona i zabicie ludzi z obcego plemienia. W spełnieniu zaś czasów posłałeś 
Jednorodzonego Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, zrodzonego z 
niewiasty zawsze Dziewicy Marii, który przyjął postać sługi i był nam 
podobnym, i podobieństwo swego przeczystego obrazu przedstawił przez 
przyłożenie do swego Boskiego Oblicza chusty i posłał je królowi Edessy 
Abgarowi, przez co uleczył go z choroby, i wszystkim do przedstawienia tego 
przychodzącym i z wiarą kłaniającym się dał niezliczone uleczenia i wiele 
cudownych łask. Przeto i my, najłaskawszy i szczodry Władco, przedkładamy 
Tobie te ikony umiłowanego Twego Syna na pamiątkę zbawczego wcielenia i 
wszystkich sławnych Jego cudów, cierpień, ukrzyżowania, śmierci, sławnego 
zmartwychwstania, na niebiosa wstąpienia i wszystkich Jego czynów, które na 
ziemi gdy jako człowiek zjawił się okazał rodzajowi ludzkiemu, a o których 
jasno opowiada nam Boska Ewangelia. Także przedkładamy ikony Przeczystej 
Jego Matki jako czcigodniejszej i wyższej od wszystkich stworzeń, a przed Tobą 



najmilszej orędowniczki naszej, a także ikony aniołów i proroków, apostołów 
głoszących Boga, męczenników i biskupów, sprawiedliwych i wszystkich 
świętych jako tych, których sobie upodobałeś, sług wiernych i przyjaciół, a 
Twoich prawdziwych obrazów nie ubóstwiamy, lecz wiemy, że cześć oddawana 
obrazowi odnosi się do Praobrazu i dlatego w tej świętej świątyni 
przedłożyliśmy je przed Twoim Majestatem, i gorliwie przypadając do Ciebie 
modlimy się: Wejrzyj miłosiernie na nas i na te ikony, i ze względu na przyjście 
w ciele umiłowanego Twego Syna i całej Jego zbawczej ekonomii, na Jego 
pamiątkę i chwałę, dla modlitw Przeczystej i Błogosławionej Jego Matki, 
świętych niebieskich mocy bezcielesnych, czcigodnego Proroka, Poprzednika i 
Chrzciciela Jana, głoszących Boga proroków, pneumatoforycznych apostołów, 
zwycięskich męczenników, biskupów, czcigodnych i sprawiedliwych ascetów, i 
wszystkich Twoich świętych, ku czci których i pamięci wznieśliśmy ten 
ikonostas, ześlij nań Twoje niebieskie błogosławieństwo i łaskę Najświętszego 
Ducha, pobłogosław te ikony i poświęć, daj im moc uzdrawiania i odpędzania 
wszelkich zakusów diabelskich, napełnij je błogosławieństwem, mocą i siłą, 
które obficie wylałeś na ów świętym nie ręką ludzką uczyniony obraz przez 
dotknięcie najświętszego i najczystszego Boskiego Oblicza Jednorodzonego 
Twego Syna, aby mocą i cudami działały ku umocnieniu wiary prawosławnej i 
zbawieniu Twego ludu. Wszystkich zaś przed tymi ikonami kłaniających się 
Tobie i Jednorodzonemu Twemu Synowi, i Życiodajnemu Twemu Duchowi, i 
gorliwie z wiarą modlących się i proszących o miłosierdzie, świętych zaś jako 
Twoich wiernych sług i szczerych przyjaciół, w których imię przyjmowano 
podaną czarę wody studziennej i zapłatę proroków, sprawiedliwych lub uczniów 
obiecałeś miłosiernie odpłacić, jako orędowników przed Tobą w biedach, 
potrzebach i nieszczęściach na wszystkie ich ikony spoglądających, z wiarą 
przyzywających, błagania, modły i gorliwe prośby usłysz i z Twojej miłosiernej 
przyjaźni do człowieka daj na odpuszczenie grzechów i uczyń godnymi 
otrzymania łaski. Albowiem Ty jesteś naszym uświęceniem 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, który nie odrzucasz napisanych ikon Twoich 

świętych, ale łaskawie przyjmujesz, aby patrzący na nie oczyma cielesnymi 
przez nie oczyma duchowymi wspominali ich życie i czyny Tobie przyjemne, i 
rozmyślali, jak w pismach o nich czytamy. Modlimy się gorliwie, aby te ikony, 
które uczyniliśmy ku czci, chwale i na pamiątkę zbawczego wcielenia, cudów i 
czynów Jednorodzonego Twego Syna, o których głosi nam Boska Ewangelia, 
aby nie tylko czytając, ale i patrząc na przedstawienia, przyjęliśmy umysłem i w 



pamięci wdzięcznie nosimy, a także Przeczystej Dziewicy Bogurodzicy, 
niebieskich mocy bezcielesnych, świętego Jana Poprzednika i Chrzciciela, 
świętych apostołów, proroków, męczenników i wszystkich Twoich świętych, 
miłosiernie pobłogosław i poświęć niebieskim Twoim błogosławieństwem w 
pokropieniu tą wodą święconą, i wszystkich z wiarą przed nimi Ciebie, Boga 
Ojca i Jednorodzonego Syna, i Najświętszego, i Życiodajnego Twego Ducha, 
Przeczystej Bogurodzicy i wszystkich Twoich świętych, których przedstawienia 
są na tych ikonach godnie czcząc, zyskali Twoje Boże miłosierdzie, mając ich 
za orędowników, przyzywamy ich orędownictwa i pomocy, z Twojej 
łaskawości, świętych zaś Twoich modlitwy wysłuchując daruj nam 
odpuszczenie grzechów i uczyń nas jako Dobry dziedzicami Twego królestwa. 
Albowiem Ty jesteś Bogiem miłosierdzia i łaski, i przyjaźni do człowieka, 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. 
Biskup lub kapłan kropi ikonostas wodą święconą od dołu do góry, mówiąc: 
Poświęcane są te ikony pokropieniem tą wodą święconą ku czci i chwale 

wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, i na pamiątkę Jego 
świętych, w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen (trzy razy). 

Chór śpiewa lub czyta troparion, ton 2. 
Przeczystej Twojej Ikonie, o Dobry, oddajemy pokłon, prosząc Cię, 

Chryste o darowanie przewinień naszych. Ty bowiem dobrowolnie zechciałeś 
wstąpić ciałem na krzyż, aby tych, których stworzyłeś, wybawić z niewoli 
wroga. Przeto dziękczynnie wołamy do Ciebie: Radością wszystko napełniłeś, 
Zbawicielu nasz, który przyszedłeś zbawić świat. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi. Ton 2: 
Apostołowie, prorocy, biskupi, asceci, sprawiedliwi i wszyscy święci, 

którzy stoczyliście dobry bój i zachowaliście wiarę, macie odwagę wobec 
Zbawcy i modlicie się za nas do Niego, aby nas zbawił, z wiarą was 
przyzywających, i ikony was przedstawiające jako przyjaciół Bożych pobożnie 
czczących. 

I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ton 1: 
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 kapłan wygłasza zwykłe rozesłanie. 
 


