
Obrzęd pobłogosławienia i poświęcenia 
ikony Najświętszej i Życiodajnej Trójcy 

w postaci trzech aniołów, Chrztu, Przemienienia 
lub Zstąpienia Ducha Świętego 

 

Kapłan spełnia wszystko to, co zostało powiedziane powyżej. Odmawia się Psalm 66 
– patrz s. . 

Diakon: Do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Kapłan odmawia tę modlitwę: 
Panie Boże, sławiony w Trójcy Świętej, którego rozum nie może pojąć 

ani słowo nie jest w stanie wypowiedzieć, którego nikt z ludzi nigdy nie widział, 
a jedynie nauczyliśmy się o Tobie ze świętych Pism i z nauk głoszonych przez 
apostołów, i tak wierzymy, i tak wyznajemy Ciebie, Boga Ojca niemającego 
początku i Syna Twego Jednoistotnego, i Ducha Twego Współistotnego. A jak 
nam Stary Testament opowiada o objawieniu się Twoim w postaci trzech 
aniołów owemu sławnemu patriarsze Abrahamowi, Nowy zaś podaje, że Ojciec 
łaski objawił się w głosie, Syn ciałem w Jordanie, Duch zaś Święty w postaci 
gołębicy. Natomiast Syn, który ciałem wzniósł się na niebo i zasiadł po prawicy 
Ojca, zesłał na apostołów Ducha Pocieszyciela w postaci ognistych języków, a 
na Taborze Ojciec w głosie, Duch Święty w obłoku, a Syn ukazał się uczniom w 
najjaśniejszej światłości. Na wspomnienie zaś Ciebie, Jedynego sławionego 
Boga nie tylko wyznajemy ustami, ale także ikonę piszemy nie aby ją 
ubóstwiać, lecz aby patrzący na nią cielesnymi oczyma, spoglądali na Ciebie, 
Boga naszego, duchowymi oczyma, czcili i wywyższali Ciebie, Stwórcę, 
naszego Odkupiciela i Uświęciciela, i wspominali Twoje niezliczone 
dobrodziejstwa, bowiem cześć oddawana obrazowi przechodzi na Praobraz. 
Przedłożywszy przeto teraz tę ikonę przed Twoim Majestatem i kierując się 
pobożnym zamiarem, prosimy i błagamy Twoje miłosierdzie, wejrzyj na nią 
miłosiernie, ześlij Twoje niebieskie błogosławieństwo i w Twoje najświętsze 
imię pobłogosław i poświęć ją, aby czczący ją pobożnie i przed nią Tobie 
pokornie kłaniający się, i wiernie modlący się, otrzymali miłosierdzie i łaskę, 
zostali uwolnieni od wszelkich nieszczęść i trosk, otrzymali odpuszczenie 
grzechów i stali się godnymi królestwa niebieskiego. Przez Twoją łaskę, 
miłosierdzie i przyjaźń do człowieka, Jedynego w Trójcy sławionego Boga, 
Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 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, sławiony i wielbiony w Trójcy Świętej, usłysz teraz 

naszą modlitwę i ześlij Twoje Boskie i niebieskie błogosławieństwo, i 



pobłogosław, i poświęć tę ikonę pokropieniem tą wodą święconą, ku Twojej 
chwale i na zbawienie Twego ludu. Albowiem Ty jesteś uświęceniem naszym i 
chwałę oddajemy Tobie, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Kapłan kropi ikonę wodę 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 czyta lub śpiewa tę sticherę, ton 8: 
Przyjdźcie, ludzie, pokłońmy się Trójhipostatycznemu Bóstwu, Synowi w 

Ojcu ze Świętym Duchem. Ojciec bowiem przedwiecznie rodzi Syna 
współistotnego i współtronującego, i Duch Święty jest w Ojcu z Synem 
wysławiany: jedna moc, jedna istota, jedno Bóstwo. Jemu kłaniając się, wszyscy 
mówimy: Święty Boże, który wszystko stworzyłeś przez Syna przy udziale 
Świętego Ducha. Święty Mocny, przez którego poznaliśmy Ojca i Duch Święty 
zstąpił na świat. Święty Nieśmiertelny, Duchu Pocieszycielu, od Ojca 
pochodzący i w Synu spoczywający, Trójco Święta, chwała Tobie. 

Jeśli poświęcona została ikona Świętej Trójcy, to śpiewamy tę sticherę. Jeśli zaś 
Chrztu Pańskiego, Przemienienia lub Zstąpienia Ducha Świętego, wtedy śpiewamy lub 
czytamy troparion i kontakion święta oraz dajemy rozesłanie święta. 
 
 


