
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akáfist ikónie Preswiatýja Bohoródicy 

„Izbawliénije ot bied striáżduszczich” 

 

 
Wydajemy ten Akatyst, jako dowód wdzięczności Bogu i Jego Przenajświętszej 

Bogurodzicy, za dar życia naszej córki Zuzanny Opolskiej, chorej na mukowiscydozę.  

Niniejszy Akatyst do Ikony „Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących”, Matka Boża 

zesłała nam w chwilach, gdy córka była umierająca. Czytaliśmy go codziennie przez okres 30 dni, 

na Oddziale Intensywnej Terapii, gdy nasza Zuzia klinicznie nie istniała. Nastąpił cud. Dziś córka 

ma 1 lat.  (obecnie 15 lat)  

Ikona ta znajduje się w naszej Cerkwi św. Anny w Boratyńcu Ruskim, a jej pamięć Cerkiew 

czci w pierwszą Niedzielę po św. Trójcy – Niedzielę Wszystkich Świętych. 

Właśnie w tym dniu – 3 czerwca –, dniu wspomnienia Ikony „Wybawienie z powodu 

nieszczęść cierpiących”, w 2007 r., urodziła się ciężko chora  Zuzia. 



Niech ten Akatyst, wszystkim tym którzy będą z niego się modlić, da poprzez 

wstawiennictwo Matki Bożej, wybawienie z różnych nieszczęść, a cud życia jaki dotknął naszą 

Zuzie, będzie Wam pokrzepieniem i umocnieniem Waszej wiary w to, że Matka Boża nigdy nas 

wszystkich nie zostawia i zawsze pokrywa nas swoim czcigodnym omoforionem, wybawiając z 

różnych nieszczęść. 

Prosimy o Wasze święte modlitwy za naszą rodzinę: 

- chorujacą Zuzannę, 

- Krystynę, 

- Dawida, 

- Szymona, 

- kapłana Andrzeja. 

 

www.zuziaopolska.com 
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Akáfist ikónie Preswiatýja Bohoródicy 

„Izbawliénije ot bied striáżduszczich” 

 

Tropár’ hłás 4. 

 

 Jáko prieswiétłaja zwiedzà / prosijà Bożéstwiennymi cziudiesỳ swiatýj Twój 

óbraz / łucziámi błahodáti i miłosiérdija Twojehò  ozaríw w noszczì skorbiéj. / 

Podáżd’ úbo i nám, Wsiebłahája Diéwo / Izbawliénije ot bied  stráżduszczich, / 

isceliénije  niedúhow duszéwnych i tieliésnych, / spasiénije i wiéliju miłóst’. 

 

Kondák hłás 8. 

 

 Ko ikónie Twojéj, Prieswjatája Hospożè, / biédstwujuszczii  s wiéroju 

pritiekájut, / zastupliénijem Twoím izbaliájemi ot złých, / tiémże jáko Máti Christà  

Bóha i nas swobodì ot  liútych obstojánij  wriémiennych i wiécz’nych, da zowiém Ti: 

/ rádujsia, Izbawliénije stráżduszczich ot wsiéch bied.  

 

Wielicziánije  

 

 Wielicziájem Tià, / Prieswiatája Diéwo, / Bohoizbránnaja Otrokowíce, / i 

cztiem óbraz Twoj swjatýj, / ímże tócziszy isceliénija / wsiém s wieroju 

pritiekájuszczim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kondák    1 

 

Wozbranì  wrahóm   nászym   ozłobliát ny,  i od Hóspoda  nászeho otłucziáti,   

nas że nauczì piéti Tiebiè wiésieło : Rádujsia , ot  hória  híbieli i bied stráżduszczich 

nas   Izbawliénije.  

 

Íkos  1 

 

Ánhiełow  mnóżestwo po Twjemù, Máti násza,  wieliéniju  opołcziájetsa na 

izbawliénije násze hrózno, Ty że priimì molítwu sijù: 

 

Rádujsia, ánhiełow na spasiénije násze Posyłájuszcziaja. 

Rádujsia, Caríce hórnich czinów,  niebiésnuju ich pómoszcz’ nam Podajúszcziaja. 

Rádujsia, ánhiełom chraníti nas Powieliewájuszcziaja. 

Rádujsia, wóinstwom ánhielskim wrahów nászych Porażájuszcziaja. 

Rádujsia, ot hória, híbieli i bied stráżduszczich nas Izbawliénije.  

 

 

Kondák  2 

 

Wídiaszczie biédstwujuszczii tolíkuju i takowúju pómoszcz’ Twojù umílno Tia 

prizywájuszczim, nastawliájut rádi siejà winỳ piéti Sýnu Twojemù niepriestánno: 

Alliłúija. 

 

 

Íkos 2 

 

Razumiéjut mnózi, jáko darowà Tia Syn Twoj izbawliénije ot bied 

stráżduszczich , prizywájuszczim Tia síce: 

 

Rádujsia, biédstwujuszczim Máti. 

Rádujsia, stráżduszczich Utieszénije. 

Rádujsia, bieznadiéżdnych Nadiéżdo. 

Rádujsia, biezpomószcz’nych Pómoszczie. 

Rádujsia, ot hória, híbieli i bied stráżduszczich nas Izbawliénije..  

 

 

Kondák 3  

 

Síła Wýszniaho darowà Tia na pómoszcz’ i spasiénije míru, w biedách 

pohibájuszcziu, i iże Tobóju izbáwlien byst’, pojét Sýnu Twojemù: Alliłúija. 

 

 

 



 

Íkos 3  

 

Imúszczi  niepostiżýmuju  liubów’  k  ródu  cziełowiéczieskomu,  kohó że  

sliézy otwiérhła   jesì,  i  tohóże nie prinúdiła  jesì prizywáti  Tia i wtopi (?): 

 

Rádujsia, biédstwujuszczich Skóroje Usłýszanije . 

Rádujsia, plieniénnych Otpuszcziénije. 

Rádujsia, pohibájuszczich Skóroje Spasiénije. 

Rádujsia, piecziálnych i skórbnych Utieszénije. 

Rádujsia, ot hória, híbieli i bied stráżduszczich nas Izbawliénije.  

 

 

Kondák  4 

 

Búria zoł nachódit na ny. Spasì  nas pohibájuszczich, spasì, Izbawliénije ot 

bied stráżduszczich, búriu pohíbielnuju na ziemlì Ukroszcziájuszcziaja i  

Prijémliuszcziaja nászu piesń: Alliłúija. 

 

 

 

Íkos 4  

 

Słýszawsze cziełowiécziestii  ródi wsiù  Twojù ko christiánom  díwnuju  

liubów’ i Twojè mószcz’noje  ibawliénije  ot wsiákich  nachodiászczich na nia 

liútych, nauczíszasia piéti Tiebie: 

 

Rádujsia, cziełowiéczieskaho róda ot bied Izbawliénije. 

Rádujsia, unýnija Prohonítielnice. 

Rádujsia, bur’ żytiéjskich Utiszénije. 

Rádujsia, rádosti po skórbi nám Podátielnice. 

Rádujsia, ot hória, híbieli i bied stráżduszczich nas Izbawliénije.  

 

 

Kondák  5  

 

Bohotiécz’niej zwiezdiè  podóbiaszczisia, mrak i t’mu w hriecholiubíwych 

sierdcách razhoniájeszy, da wo swiétie liubwiè  Twojejà úzriat  liúdije Hóspoda i 

wozopijút Jemù: Alliłúija. 

 

 

Íkos 5  

  

Wídiaszczie liúdije  rossíjstii Twojè niecz’ájannoje ot mnohoobráznych  bied 

izbawliénije, rádostno pojút síce: 



 

Rádujsia, bied  nászych  Otjátielnice. 

Rádujsia, piecziáliej nászych  Othnánije. 

Rádujsia, w  skórbiech  nászych Utieszénije.  

Rádujsia, w rádostiech  nászych Wozdierżánije.  

Rádujsia, ot hória, híbieli i bied stráżduszczich nas Izbawliénije.  

 

 

Kondák  6  

 

Propowiédujut  pómoszcz’ Twojù i liubów’,  Máti, wsi isceliénnii, utiészennii, 

oprawdánnii i spasiénnii Tobóju ot bied  i pojút Twojemù Wysokodierżáwnomu  

Sýnu: Alliłúija. 

  

 

Íkos 6  

 

Wozsijà nam swiet spasiénija wo mhlie pohíbieli, obyszédszej nas, íże i 

nastáwił ny jest’ piéti Tiebiè: 

 

Rádujsia,  mhłù  hriechà  Razhoniájuszcziaja . 

Rádujsia,  t’mu   hriechównuju Istriebliájuszcziaja. 

Rádujsia,  mrak  duszỳ mojejà  Proswieszcziájuszcziaja. 

Rádujsia,  swiétom rádosti w dúszu mojù bódrost’ Wsieliájuszcziaja. 

Rádujsia, ot hória, híbieli i bied stráżduszczich nas Izbawliénije.  

 

 

Kondák  7   

 

Chotiászczim  nam użè koniécznomu  otcziájaniju  priedátisia, otwsiúdu 

biedám nalieżászczim, pomýslichom o Tibiè, Izbawliénije ot bied  stráżduszczich, i 

bódrosti ispółnichomsia, i utiészychomsia, pojúszczie Sýnu Twojmù: Alliłúija. 

 

 

Íkos  7  

 

Nówuju  i niecziájannuju  pokazáła  jesì nam míłost’ Swojù, pod  rúku 

dierżáwnuju Twojù nas wosprijémszy, i otsiúdu wopijém Ti: 

  

Rádujsia, Caríce Dierżáwnaja. 

Rádujsia,  pod  Twojù dierżáwu  nas  Wosprijémszaja. 

Rádujsia, pokrów  Twoj nam  Darowáwszaja. 

Rádujsia, wrahów  nászych  Kriépkoje Porażénije. 

Rádujsia, ot hória, híbieli i bied stráżduszczich nas Izbawliénije.  

 



 

Kondák  8   

 

Stránnoje  сziúdo: k pohíbieli  obriecziénnii, w núżdach  tomiászcziisia, 

biezczíslennii  wniezápu  spasiénije i Izbawliénije  ułucziájut ot Tiebiè, 

Wsieliúbiaszczija Mátierie, pojúszczie Bóhu: Alliłúija. 

 

 

Íkos  8  

 

Wsi  súszczii wo mráce  skorbiéj, wsi  oburiewájemii  búrieju  bied, priidítie k  

dóbromu  pristániszcziu  i nászemu pospieszéniju, pokrówu Diéwy, Izbawliéniju od 

bied stráżduszczich, wopijúszczie Jej: 

 

Rádujsia, ot  hłáda nas  Izbawliájuszcziaja. 

Rádujsia, wsiákoje wriedonosiászczieje  jestiestwò  ot rastítielnaho míra 

Othoniájuszcziaja.  

Rádujsia, siéjanija i dubráwy, i wsie proziabájuszczieje ot pohíbieli  Spasájuszcziaja. 

Rádujsia,  ziemliediélcew  skorbiászczich  Utieszénije  i Otrádo   Błahosłowiénnaja.  

Rádujsia, ot hória, híbieli i bied stráżduszczich nas Izbawliénije.  

 

Kondák  9   

 

Wsie  jestiestwò  cziełowiéczieskoje  chwálit Tià, wsi wospiewájut Tia, 

mnohoobráznoje  izbawliénije  im Niesúszcziuju i w piecziáliej miésto  rádost’  

Podajúszcziuju, pojúszczim: Alliłúija. 

 

 

Íkos  9  

 

Witíi  mnohorazúmnii obiezumiésza, wídiaszczie  Twojè  skóroje i cziúdnoje 

ot bied  stráżduszczich  izbawliénije, i umołkósza, nam  pojúszczim  Ti: 

 

Rádujsia,  cziudiesỳ nas Ukriepíwszaja. 

Rádujsia, biedỳ  cziudiesỳ Istriebliájuszcziaja.  

Rádujsia, cziudiesỳ nas Wrazumíwszaja. 

Rádujsia,  ikonóju  Twojéju  nas  Wozwiesielíwszaja.  

Rádujsia, ot hória, híbieli i bied stráżduszczich nas Izbawliénije.  

 

 

Kondák 10  

 

Spastì chotiászczi wsiákuju dúszu cziełowiéczieskuju,  liubówiju  piecziészysia  

o niej, Prieswiatája Diéwo, dóndieże nie nauczíszy piéti ju Sýnu Twojemù: Alliłúija. 

 



  

Íkos  10  

 

Stienóju  mir  christiánskij  sochraniája i wsiákuju dúszu ot wrahów ohrażdája,  

obriétiesia  i  projawísia  díwnyj  óbraz  Twoj „Izbawliénije  ot  bied  stráżduszczich”, 

da  prosłáwim jehò, pokłonímsia jemù i pritiecém  k Twojemù zastupliéniju, Máti 

Bóżyja, wospiewájuszczie: 

 

Rádujsia, Izbáwitielnice  násza. 

Rádujsia, Nastáwnice násza.  

Rádujsia,  Wiesiélije  násze. 

Rádujsia, Wiécznaja  Rádostie  násza. 

Rádujsia, ot hória, híbieli i bied stráżduszczich nas Izbawliénije.  

  

 

Kondák  11  

 

Piénije  niepriestánnoje  prinósiat Ti, íże  Tobóju  izbáwliennii  i Tobóju páki  

rádost’ obriétszyi, i  Bożéstwiennomu  Sýnu  Twojemù  pojút  rádostno: Alliłúija.  

 

 

Íkos  11 

 

Swietosijájuszczim   swietíłom  łucziezárnym  wo  mráce  hriechà  jawísia nam  

Twojà ikóna „Izbawliénije  ot  bied  stráżduszczich”, tiémże my hriésznii rádujemsia, 

imúszczie  takowúju cziúdnuju ikónu Twojù  wo  chrámie swojém jáko obrucziénije  

Twojehò  k nám i ko jenórii (prichódu nászemu) błahowoliénija, i nadiéjuszcziesia  

na mátiernija  molítwy  Twojà, i skóroje  ich  usłýszanije, umílno  hłahóliem: 

  

Rádujsia, rádostiej  Istócz’niczie. 

Rádujsia,  piecziáliej Prohnánije.  

Rádujsia, bied Umaliénije.  

Rádujsia, wsiákaho pokója Podátielnice.  

Rádujsia, ot hória, híbieli i bied stráżduszczich nas Izbawliénije.  

  

 

Kondák  12  

 

Błahodát’ ot ikóny Twojejà, „Izbawliénije ot  bied  stráżduszczich”  

tiekúszcziaja, isceliénij  struì  obílno podajúszcziaja i sierdcà wesiélijem  

ożywliájuszcziaja, pooszczriájet wsiéch wólnoju wólieju piéti o Tiebiè, Máti,  Sýnu  

Twojemú  i Bóhu: Alliłúija. 

 

 

 



 

Íkos  12  

 

Wospiewájem Twojejà  ikóny díwnoje obnowliénije, wospiewájem  Twojè 

míłostiwnoje  na  ny hriésznyja prizriénije i, wospiewájuszczie, pojém: 

 

Rádujsia,  ot smiérti i wiécz’naho ohnià Izymájuszcziaja. 

Rádujsia,  miértwych Woskrieszájuszcziaja.  

Rádujsia, priedsmiértnoje násze Upowánije i Zaszcziszcziénije. 

Rádujsia,  po smiérti nasze  Upokojénije.  

Rádujsia, ot hória, híbieli i bied stráżduszczich nas Izbawliénije.  

  

 

Kondák 13  

 

O Wsiepiétaja, Wsieliubiézniejszaja Máti, umiłosiérdisia nýnie i pomíłuj ny, w 

liútych i biezyschódnych biedách súszczich, i Jedínomu Súszcziu, nas 

Izbawliájuszcziu, Bóhu Spasítieliu  nauczi  ny  umílno wospiewáti: Alliłúija. 

  

 

(Siej kondák  hłahóli  tríżdy i páki íkos 1-yj, i páki kondák 1-yj) 

 

                                                            Molítwa  

 

Prieswiatája  Bohoródice,  spasi  nas ! 

 

Máti  Bóżyja, Pómoszczie i Zaszcziszcziénije ! Jehdà nam potriébu imiéti, búdi 

nam izbawliénije, stráżduszczim i pohibájuszczim ot liútych bied, na Tia bo 

upowánije ímamy i wsiehdà wsiedúszno  Tiebiè  prizywájem: umiłosiérdisia i 

pomozì, poszcziadì i izbáwi ot bied stráżduszczich i pohibájuszczich  nas; ot liútych 

sietiéj łukáwaho ischitì, prikłonì  úcho Twoje, i násza sliéznyja, skórbnyja molítwy 

priimì i, jákoże chószczieszy, upokój  i utiészy ny. Nauczì nas posłuszánije Hóspodu 

Bóhu prinosíti wsiem siérdcem, wsiéju duszéju, wsiem że jestiestwóm Sýna Twojehò  

wozliubíti i płodỳ trudów dostójny Jemù prinosíti. Umirì sierdcà násza, da wo 

jedínom dúsie i wsiémi diéły nászymi prosłáwim Bieznacziálnaho Otcà so 

Jedinoródnym Jehò Sýnom i s Prieswiatým, Błahím i Żywotworiászczim Jehò 

Dúchom, i Twojè míłostiwoje Mátiernieje priedstátielstwo, nýnie i prísno i wo wiéki 

wieków. Amíń.   

Koniéc, i Bóhu słáwała. 

 

Prokímien, hłas 4. 

 

 Pomianù ímia Twojè wo wsiákom ródie i ródie. 

 

Stich:  Słýszy, Dszczi, i wiżd’, i prikłonì úcho Twojè. 



 

 

Jewánhielije: Łk. zacz. 4 (hł. 1,39-49,56) 

 

 

Na Liturgíi: 

 

Prokímien hłas 3, piesń Bohoródicy: 

 

 Wielíczit duszá Mojá Hóspoda, i wozrádowasia dúch Moj o Bózie, 

Spásie Mojém. 

 

Stich:   

 Jáko prizriè na smiriénije Rabỳ Swojejà; sié bo ot nýnie ubłażát Mia wsi 

ródi. 

 

 

Apóstoł k Filippisíjem: zacz. 240 (hł. 2,5-11) 

 

Alliłúija, hł. 8: Słýszy, Dszczi i wiżd’, i prikłonì úcho Twojè. 

 

 

Stich:  

 Licù Twojemù pomóliatsa bohátii liúdstii. 

 

Jewánhielije: Łk. zacz. 54 (hł. 10,38-42;11,27-28) 

 

Priczástien:  

 Cziászu spasiénija priimù i Ímia Hospódnie prizowù. Alliłúija, triżdy. 

 


