
MODLITWA PRZED PISANIEM IKON 

Każdego dnia przed rozpoczęciem pisania ikony: 

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. 
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (trzy razy). 

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, przez modlitwy Przeczystej Twej matki,  
i wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Amen. 
Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie. 

Królu Niebios, 
Pocieszycielu,  

Duchu Prawdy,  

który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz,   

Skarbnico Dóbr i Dawco życia,   

przyjdź i zamieszkaj w nas,   

i oczyść nas od wszelkiej zmazy,   

i zbaw o Dobry, dusze nasze. 

PSALM 50 
Zmiłuj się nade mną, Boże, 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 zwyciężę, 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, Boże,   
i ducha prawego odnów w mym wnętrzu.   
Nie odrzucaj mnie 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, Boże, Boże 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 złożą na ołtarzu Twoim cielce. 
 
 Modlitwa (pierwszego dnia przed rozpoczęciem pisania ikony):  

Panie Jezu Chryste, Boże nasz, którego boska natura jest niepojęta i dla 
zbawienia ludzi za sprawą Maryi Dziewicy w sposób niedocieczony oblekła się w 
ciało, z miłością opisywana może być, jako że święty obraz najczystszego 
Przedstawienia Twego na Świętym mandylionie utrwalony jest. Jezu Chryste, 
któryś z niemocy króla Abgara uleczył, jego duszę oświecił i dał mu poznać 
prawdziwego Boga naszego, któryś za pośrednictwem Ducha Świętego rozumem 
natchną Apostoła Twojego i Ewangelistę Łukasza, do namalowanie obrazu 
Przeczystej Matki Twojej trzymającej Ciebie jako Dzieciątko w objęciach swoich  
i mówiącej: Laska od zrodzonego ze mnie niech spłynie z tego obrazu. Sam Władco 
Boże Wszechmocy, oświeć duszę i obdarz rozumem umysł sługi Twojego (tu imię  
i nazwisko) i rękę jego pokieruj tak, aby w bezgrzesznym natchnieniu i prawdzie 
przedstawiał żywot Twój Najczystszej Mari Panny i wszystkich Świętych na chwałę 
Twoją i dla upiększenia i większej wspaniałości Świętego Kościoła Twojego, i dla 
odpuszczenia grzechów wszystkim, którzy duchowy pokłon oddawać będą przed 
świętymi ikonami. A hołd przez nich składany odnosić się będzie do Pierwowzoru. 
Uchrońcie nas od wszelkich pokus, o których mowa w przykazaniach Bożych, 
modlitwami twymi Panno Przeczysta, Święty Apostole i Ewangelisto Łukaszu  
i wszyscy święci. Amen. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi 

 
Stichera na święto Przeniesienia Obrazu Jezusa Chrystusa: 

Jakimi dłońmi dotkniemy obrazu Twego zrodzeni z ziemi.   
Skalani grzechami mamy dotknąć bezgrzesznego Boga naszego  
przychodzącego do skalanych  
a cherubini z drżeniem zamykają oczy  
serafini nie mogą znieść chwały Twojej  
z bojaźnią służy Tobie stworzenie  
obyś nie osądził nas Chryste,   
którzy z drżeniem piszemy podobieństwo Twoje i Twoich świętych, 
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 

 

Troparion Przemienienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ton 7: 
Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże,   
objawiając uczniom twoim chwałę Twoją   
na ile mogli pojąć.   
Niechaj, więc i nam grzesznym   
za wstawiennictwem Bogurodzicy,  
zajaśnieje wieczna Światłość Twoja,   
Dawco Światłości, chwała Tobie! Amen. 


