2 septembrie, 18 iulie, 12 octombrie și în prima duminică din
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Condacul 1:
Împărătesei celei Înalte, Preacuratei
Fecioare, Maica Domnului Dumnezeului
nostru, Răscumpărătoarea ținutului Kaluga,
îi aducem cântări de laudă căci prin icoanele
Sale ne dă har si vindecare. Către Tine se
înalță rugăciunile noastre, stând cu dragoste
înaintea icoanei Tale, iar tu protejează-ne,
Doamnă Născătoare de Dumnezeu, de toți
dușmanii văzuți și nevăzuți și mântuiește-ne
de toate bolile sufletului și ale trupului, iar
noi îți strigăm din inimă: Bucură-te, Maica
Domnului, Stăpâna vieții noastre, arătândune mila și mijlocirea ta!
Icos 1:
Mulțime de îngeri Te slăvesc pe Tine,
Împărăteasa tuturor și Maica Domnului, Tu ai împlinit bucuria inimii noastre
arătându-ne icoanele tale miraculoase și făcând minuni în bisericile Tale.
Iată, ne închinăm icoanei Tale, Ție, Fecioară aleasă de Dumnezeu, și ne
rugăm cu teamă și cu dragoste:
Bucură-te, înfățișată de dinainte de timpuri de către profeți;
Bucură-te, cea ce ai născut Mielul, care ai luat păcatele lumii;
Bucură-te, că pe Adam și Eva i-ai eliberat de blestemul străvechi;
Bucură-te, căci prin icoana ta miraculoasă luminezi tot ținutul Kaluga;
Bucură-te, că ne-ai dat icoana în semn de milă pentru noi;
Bucură-te, căci uitându-ne la icoana Ta, ne închinăm înaintea Ta, cu adevărat
Maica Domnului;
Bucură-te, Maica Domnului, Stăpâna vieții noastre, arătându-ne mila și
mijlocirea ta!

Condac 2:
Văzând icoana Ta fecioara Evdochia, Maica Domnului, în stricăciunea inimii
ei a scuipat cu îndrăzneală asupra ei, iar tu ai pedepsit-o pe loc cu paralizia
mâinilor și a picioarelor, i-ai luat vederea si glasul cel necuviincios, și făcând
acest lucru ai arătat puterea icoanei Tale făcătoare de minuni, iar noi toți
strigăm cu teamă către Tine și către Dumnezeu: Aliluia!
Icos 2:
Mintea omenească nu poate înțelege marea Ta îndurare, Preasfântă
Născătoare de Dumnezeu, căci ai primit pocăința sinceră a fetei bolnave și iai dat vindecarea, iar ea ți-a înalțat rugăciuni:
Bucură-te, scară cerească prevăzută de Iacov;
Bucură-te, taina Întrupării lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci ești mare ajutor în războiul împotriva lumii și a diavolului;
Bucură-te, izbăvitoare de păcatele noastre nenumărate;
Bucură-te, căci pe cei ce cheama numele tău îi mîntuiesți de patimi;
Bucură-te, milostivă față de cei care caută cu stăruință să se ridice din păcate;
Bucură-te, Maica Domnului, Stăpâna vieții noastre, arătându-ne mila și
mijlocirea ta!
Condac 3:
Și cei ai casei fecioarei Evdochia au fost martori darurilor tale izvorâte din
icoana Ta făcătoare de minuni, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca semn
al îndurării Tale. Iar noi, privind icoana ta și multele minuni care izvorăsc din
ea, cu bucurie cădem în fața ei și din adâncul inimii îți mulțumim Ție, slăvită
mijlocitoare, și îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia.
Icos 3:
Cu Milostivirea ta, părinții fetei paralizate au avut un vis, în care le-ai spus,
Maica Domnului: ”Fiica voastră, prin fapta ei necuviincioasă faţă de chipul
înfăţişat pe pânză, nu a jignit o călugăriţă, ci pe mine; fiindcă această
înfăţişare este chipul meu prin care, din voia Fiului meu şi Dumnezeu, eu voi
mijloci pentru oraşul vostru şi locuitorii lui. Mâine dimineaţă să-i înştiinţaţi
pe preoţi şi, împreună cu ei rugându-vă înaintea icoanei mele ponegrite, s-o
stropiţi pe cea slăbănogită cu apă sfinţită şi ea va primi tămăduire”. Iar ei,
făcând asemenea poruncii Maicii Domnului, s-au bucurat de însănătoșirea
fiicei lor Evdochia. Mântuiește-ne, Doamnă, prin credință și dragoste pe cei
care Îți cântăm:
Bucură-te, ușă proorocită de Ezechiel;
Bucură-te, primind deplin întruparea Celui din Sfânta Treime;

Bucură-te, că nașterea Fiului Tău a însemnat mântuirea lumii;
Bucură-te, căci pe cei ce cheamă cu credință în numele Tău îi mântuiești de
la moarte;
Bucură-te, lauda sfinților și a preoților evlavioși;
Bucură-te, apărătoarea călugărilor evlavioși;
Bucură-te, Maica Domnului, Stăpâna vieții noastre, arătându-ne mila și
mijlocirea ta!
Condac 4:
Năvălind armata lui Napoleon, Sfântul Evlampie s-a rugat înaintea icoanei
Tale pentru eliberarea de dușmani, Maica Domnului, și armata cotropitorilor
a fost învinsă la râul Cernăuți, și toți credincioșii I-au strigat cu bucurie lui
Hristos: Aliluia.
Icos 4:
Toți au văzut mila Ta, O Născătoare de
Dumnezeu, dăruită prin icoana Ta pe
câmpul de luptă, când a apărut plutind
în aer, dându-le victoria. Suntem
recunoscători ajutorului Tău, Stăpână, și
cu speranță îți cântăm Ție:
Bucură-te, tufiș arzător, proorocită de
Moise, martor al lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ne-ai mântuit de potopul
păcatului;
Bucură-te, cădelnița de aur, înălțând
mereu tămâia parfumată a rugăciunilor
Tale către Dumnezeu, Fiul Tău;
Bucură-te, stingând repede prin
rugăciunea Ta mânia lui Dumnezeu
pornită cu dreptate împotriva noastră;
Bucură-te, căci arătând în aer icoana Ta
ai alungat dușmanii;
Bucură-te, căci ai adus victorie în luptă
armatei ruse;
Bucură-te, Maica Domnului, Stăpâna
vieții noastre, arătându-ne mila și
mijlocirea ta!

Condac 5:
Ești o stea divină, Maica Domnului, luminându-ne și arătându-ne calea
mântuirii, alungând dușmanii noștri. Mijlocirea Ta este puternică, iar noi cu
tandrețe strigăm slava lui Dumnezeu: Aliluia.
Icos 5:
După ce ți-ai arătat marea dragoste pentru oamenii care trăiesc în ținutul
Kaluga, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ai apărat pământul de mulți
dușmani pe care i-ai alungat prin mijlocirea Ta atotputernică, iar noi în
bucuria inimii noatre îți cântăm:
Bucură-te, rai de taină, profețită de Isaia;
Bucură-te, că ai adus împăcarea noastră cu Dumnezeu;
Bucură-te, căci I-ai dat naștere Mântuitorului omenirii căzute;
Bucură-te, căci nu îi părăsești pe cei care se încred în Tine în clipele de luptă;
Bucură-te, căci prin mijlocirea ta atotputernică ne-ai izbăvit de sabia
dușmanilor;
Bucură-te, aducând victoria armatei ruse fără a se vărsa sânge;
Bucură-te, Maica Domnului, Stăpâna vieții noastre, arătându-ne mila și
mijlocirea ta!
Condac 6:
O femeie din orașul Borovsk era grav bolnavă și nu putea fi vindecată de către
medici, spunându-i-se că va muri în scurt timp pentru că nu se mai putea
hrăni. Dar ea, având credință în puterea lui Dumnezeu atotputernic, a venit
la icoana Ta din Kaluga, Maica Domnului, primind prin rugăciuni vindecare.
La fel și noi, Îl slăvim pe Dumnezeu și strigăm către El: Aliluia.
Icos 6:
Femeia cea bolnavă de moarte a primit o a doua viață la icoana Ta, Maica
Domnului, dăruindu-i vindecare miraculoasă, Tu fiind grabnic ajutătoare
chiar și pentru cei care sunt în primejdie și nu îți respectă icoana. Oamenii se
roagă înaintea icoanei Tale si pentru izbăvire de grindină, iar noi care
înțelegem purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, Te
slăvim și Te lăudăm:
Bucură-te, arătând minuni pentru ocrotirea Bisericii Ortodocse;
Bucură-te, pedepsind nevăzut pe blestemătorii credinței adevărate;
Bucură-te, protejând dogmele credinței;
Bucură-te, căci ai slăvit credința dumnezeiască;
Bucură-te, căci ne întorci pe calea bunătății;
Bucură-te, vindecându-ne de rușine și de ocară;

Bucură-te, Maica Domnului, Stăpâna vieții
noastre, arătându-ne mila și mijlocirea ta!

Condac 7:
Icoana Ta făcătoare de minuni din Kaluga este
adând sădită în inimile oamenilor, izvorând
minuni celor care i se roagă: cei surzi aud, cei
orbi văd, cei paralizați se vindecă, dând
sănătate trupească și sufletească pentru timp
îndelungat, alungând demonii. Iar noi, având
dragoste pentru icoana Ta, cădem și Îl slăvim
pe Dumnezeu, strigând către El: Aliluia.
Icos 7:
Ești un zid puternic ce ne protejează de toate
bolile sufletului și ale trupului, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu și îi ajuți
pe toți cei care vin alergând la Tine cu rugăciune. La fel și noi, căzând la icoana
ta, ne rugăm să ne vindeci de toate bolile mentale și fizice, și Te chemăm din
adâncul inimii:
Bucură-te, soare al Lăcașurilor lui Hristos, înfățișată de psalmist;
Bucură-te, O, cea ce L-ai născut pe Mântuitorul, care a curățit neleguirea
noastră;
Bucură-te, mijlocind pentru noi să păstrăm dreptatea ca să primim Pâinea
vieții veșnice;
Bucură-te, căci cei care au venit cu credință la icoanele Tale miraculoase s-au
vindecat de bolile sufletului și ale trupului;
Bucură-te, izbăvindu-i din moarte pe cei bolnavi, părăsiți de doctori;
Bucură-te, căci prin rugăciunile tale încetează ispitele și rănile de moarte;
Bucură-te, Maica Domnului, Stăpâna vieții noastre, arătându-ne mila și
mijlocirea ta!
Condac 8:
Tu, Suverana lumii, ne-ai dezvăluit o minune mare când ai vindecat-o pe
femeia bolnavă care a primit a doua viață; noi suntem chinuiți, fiind înrobiți
patimilor, dar Te rugam întoarce-ne cu credință către Tine, Maica Domnului,
căci noi ne rugăm înaintea icoanei Tale și de la Tine dorim să primim
vindecare. Pentru aceasta, și noi, având încredere în mila Ta, Te lăudăm,
strigând către Dumnezeu: Aliluia.

Icos 8:
Locuitorii țării Kaluga văd în Tine o nouă fortăreață a Siloamului, Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu, așezând icoana Ta în Biserica Nașterii Domnului
dinn ținutul Kaluga; celor care se roagă Icoanei Tale le dai sănătate, alungând
bolile tuturor celor care aleargă la Tine cu credință. De dragul Tău Te
lăaudăm:
Bucură-te, că de frica Ta duhurile răului tremură;
Bucură-te, deschizând tuturor porțile paradisului;
Bucură-te, dăruind sfântul tău ajutor în timp util tuturor sufletelor care Ți se
roagă cu credință;
Bucură-te, că i-ai răscumpărat din patima beției pe cei care s-au întors la Tine
cu rugăciune;
Bucură-te, căci îi salvezi pe cei fără speranță din furtuna pieirilor;
Bucură-te, dulce mângâiere revarsată din Icoana Ta;
Bucură-te, Maica Domnului, Stăpâna vieții noastre, arătându-ne mila și
mijlocirea ta!
Condac 9:
Două femei pline de mândrie care trăiau în
ținutul Kaluga s-au îndoit de minunile făcute
de Icoana Ta cea sfântă, Maica Domnului, iar
Tu le-ai mustrat pentru lipsa lor de dragoste;
noi ne închinăm chipului Tău strigând către
Dumnezeu: Aliluia.
Icos 9:
Ritorii cei mult grăitori din această epocă
neagă închinarea la icoana Ta, O Preacurată
Fecioară, ei nu înțeleg cinstea credincioșilor
și credința lor neclintită în puterea Ta. Dar
noi recunoaștem faptele bune ce izvorăsc din
icoana Ta bucurându-ne în suflet, și Ție,
Maica Domnului, îți cântăm:
Bucură-te, că ești cu totul milostivă;
Bucură-te, trapeză sfântă care ne hrănești cu pâinea vieții.
Bucură-te, rușinându-i și învățându-i pe cei care aleg înțelepciunea deșartă a
viețuirii nelegiuite, aducându-i pe calea cea bună;
Bucură-te, că în mila Ta stingi focul răutății din noi cu flacăra focului Divin;
Bucură-te, avertizându-i cu semne și minuni pe cei care se clatină în credință;

Bucură-te, milostivă Născătoare de Dumnezeu, căci inspiri frica de
Dumnezeu și smerenia în inimile noastre;
Bucură-te, Maica Domnului, Stăpâna vieții noastre, arătându-ne mila și
mijlocirea ta!
Condac 10:
Icoana Ta a salvat mulți oameni de la rău, a apărat copii, soțiile năpăstuite, a
dat dreaptă judecată în procese. La fel îl slăvim și pe Domnul Dumnezeu, care
a dat un astfel de har icoanei Tale și strigăm către El: Aliluia.
Icos 10:
Esti un zid puternic care protejează neamul omenesc de necazuri, Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu, dând ajutor grabnic prin icoanele tale tuturor celor
care Te cinstesc: tineri și bătrâni. Noi ne rugăm să ne eliberezi de orice
calomnie, necazuri și dureri, și strigăm către Tine:
Bucură-te, cea ce ai zdrobit capul șarpelui, aducând lumii făgăduința
mântuirii;
Bucură-te, cea ce ai născut Bucuria Veșnică, Mântuitorul lumii;
Bucură-te, că la nașterea Fiului lui Dumnezeu ai deschis ușa împărăției lui
Hristos;
Bucură-te, mustrându-ne pentru păcate, dar stând lângă noi să ne mântuim;
Bucură-te, cea ce îi izbăvești pe cei care te iubesc și te cinstesc de toate
necazurile și durerile;
Bucură-te, bucurie a lumii întregi;
Bucură-te, Maica Domnului, Stăpâna vieții noastre, arătându-ne mila și
mijlocirea ta!
Condac 11:
Un creștin s-a rugat cu lacrimi în fața icoanei Tale, Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, pentru a i se naște o fiică. Iar tu, Născătoare de Dumnezeu, ai avut
plăcere să-i auzi rugăciunile și să-i îndeplinești cererea. Dar noi, văzând pe
icoana Ta și toate minunile, alergăm spre Tine binecuvântându-Te, Maica
Domnului, din adâncul inimii îți mulțumim, dumnezeiasca noastră Regină,
slăvind pe Dumnezeu: Aliluia.
Icos 11:
Cu raze strălucitoare minunata Ta Icoana strălucește, Preasfântă de
Dumnezeu Năascătoare, și alungă toate uneltirile vrăjmașilor cu puterea lui
Dumnezeu; și noi, păcătoșii, vazând un astfel de semn al Milei Tale față de
noi, ne bucurăm, slăvindu-Te! Roagă-L pe Domnul ca El să ne mântuiască să

nu pierim în nepocăința față de păcatele noastre și auzi această laudă pe care
ți-o oferim:
Bucură-te, căci în Tine s-a întrupat Creatorul cerurilor și al pământului;
Bucură-te, căci alungi de la cei care cad înaintea sfintei Tale Icoane toate
uneltirile vrăjmașului;
Bucură-te, împlinind cererile noastre cele bune;
Bucură-te, izvor nesecat de binecuvântări și
îndurări ale lui Dumnezeu față de poporul
credincios;
Bucură-te, apărătoare a căsătoriilor
evlavioase;
Bucură-te, împlinind rugăciunile celor în
dureri și necazuri;
Bucură-te, Maica Domnului, Stăpâna vieții
noastre, arătându-ne mila și mijlocirea ta!
Condac 12:
Suntem recunoscători gingășiei rugăciunii
Tale, Maica Doamnului! Icoanele Tale
strălucesc și ne umplu sufletele cu dragoste,
chiar dacă păcătuim mereu și cădem în
nemulțumire. Trezește-ne din somnul
rațiunii, să nu pierim fără pocăință și
primește-ne ca fii Tăi, Maica Domnului, ca
noi, bucurându-ne, să îi cântăm lui
Dumnezeu care ne mântuiește: Aliluia.
Icos 12:
Faci aâtea minuni prin Icoana Ta, Maica Domnului nostru Iisus Hristos,
Dumnezeul nostru, și ne rugăm către Tine, Împărăteasă: fii-ne ocrotitoare în
zilele sfârșitului nostru, și noi te lăudăm:
Bucură-te, izbăvindu-ne de puterea celui rău, fiind răscumpărați de Tine;
Bucură-te, îndepărtând mânia lui Dumnezeu de la noi;
Bucură-te, binecuvântâand sfârșitul creștinesc al celor care se roagă cu
evlavie;
Bucură-te, căci tu mijlocești pentru noi la vămile văzduhului;
Bucură-te, puternică speranță pentru mântuirea veșnică;
Bucură-te, deschizând ușa Raiului celor binecuvântați;
Bucură-te, Maica Domnului, Stăpâna vieții noastre, arătându-ne mila și
mijlocirea ta!

Condac 13:
O, atotînțeleaptă Maică a lui Hristos, Dumnezeul nostru! Primeste cu
milostivire această rugăciune a noastră, căci plângem în fața icoanei Tale, și
în ceasul morții dă-ne o mână de ajutor ferindu-ne de demonii care caută să
ne răpească sufletul, și roagă-te Preasfintei Treimi să ne elibereze de chinul
cel veșnic, să moștenim Împărăția Cerurilor și să fim cinstiți împreună cu
sfinții să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia. (de 3 ori)
Icos 1:
Mulțime de îngeri Te slăvesc pe Tine, Împărăteasa tuturor și Maica
Domnului, Tu ai împlinit bucuria inimii noastre arătându-ne icoanele tale
miraculoase și făcând minuni în bisericile Tale. Iată, ne închinăm icoanei
Tale, Ție, Fecioară aleasă de Dumnezeu, și ne rugăm cu teamă și cu dragoste:
Bucură-te, înfățișată de dinainte de timpuri de către profeți;
Bucură-te, cea ce ai născut Mielul, care ai luat păcatele lumii;
Bucură-te, că pe Adam și Eva i-ai eliberat de
blestemul străvechi;
Bucură-te, căci prin icoana ta miraculoasă
luminezi tot ținutul Kaluga;
Bucură-te, că ne-ai dat icoana în semn de milă
pentru noi;
Bucură-te, căci uitându-ne la icoana Ta, ne
închinăm înaintea Ta, cu adevărat Maica
Domnului;
Bucură-te, Maica Domnului, Stăpâna vieții
noastre, arătându-ne mila și mijlocirea ta!
Condac 1:
Împărătesei celei Înalte, Preacuratei Fecioare,
Maica Domnului Dumnezeului nostru,
Răscumpărătoarea ținutului Kaluga, îi
aducem cântări de laudă căci prin icoanele
Sale ne dă har si vindecare. Către Tine se
înalță rugăciunile noastre, stând cu dragoste
înaintea icoanei Tale, iar tu protejează-ne,
Doamnă Născătoare de Dumnezeu, de toți
dușmanii văzuți și nevăzuți și mântuiește-ne
de toate bolile sufletului și ale trupului, iar noi
îți strigăm din inimă: Bucură-te, Maica Domnului,
Stăpâna vieții noastre, arătându-ne mila și mijlocirea ta!

Rugăciune:
O, Preasfântă Fecioară, Născătoarea lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostru,
Împărăteasă Divină a cerului și a pământului! Ascultă îndelunga suspinare a
inimii noastre, privește-ne din înălțimea sfântului Tău locaș pe noi care cu
credință și dragoste stăm înaintea icoanei Tale făcătoare de minuni și cu
tandrețe se roagă Ție, Stăpână! Ajută Biserica Ortodoxă să rămână în Legea
Fiului Tău Iisus Hristos, ajută-ne pe noi, Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, să ne păstrăm credința ortodoxă până la sfârșitul zilelor noastre,
lucrând în toate poruncile Domnului.
Avem nădejde în Tine, dumnezeiasca
noastră Împărăteasă, și prin Mila Ta
curăță-ne
mintea
de
gândurile
păcătoase și sufletele noastre de
nepăsare, căci suntem plini de păcate,
copleșite de patimi, ispite și îndulciri ale
păcatelor. Ridică-ne din adâncul
păcatului și prin adevărată pocăință
adapă-ne inimile secate, luminează-ne
inimile spre vederea mântuirii și adu-i
pe cei înșelați de demoni pe calea cea
dreaptă. Distruge orice faptă rea și dăne evlavie; pune în inimile noastre
duhul fricii de Dumnezeu, duhul
evlaviei, duhul blândeții, al smereniei,
al răbdării și al blândeții; Înmoaie
inimile noastre rele și trimite-ne râvna
pentru mântuire.
Luminează-ne și învață-ne, O, Milostivă Mijlocitoare, să pășim fără de păcat
pe calea acestei vieți pământești, căci în Tine, Preasfântă, ne punem speranța
noastră. Mângâie-i pe cei întristați, ajută-i pe cei necăjiți; ferește-ne de tunete
și de trăsnet, de vânturi urâte, de boli grele și aducătoare de moarte, de
războiul cel dintre noi și de dușmanii văzuți și nevăzuți.
O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu! Eliberează-ne de moartea subită și
violentă; dă-ne tuturor convertirea către adevărata cale și sfârșit creștinesc
vieții noastre, nedureros, în pace, împărtășiți cu Sfintele Taine. În momentul
plecării noastre, apare-ne, Fecioară Maria, și eliberează-ne de puterea
demonilor, de încercările vămilor și de focul cel veșnic al chinurilor. Pentru

cei care au murit de moarte subită, fii milostivă și ajută-i cu rugăciule Tale în
fața Fiului Tau Iisus Hristos.
Căci pe toți cei care au nădăjduit în Tine, trăind în credință și cu pocăință
această viață vremelnică, Tu i-ai ajutat să trăiască apoi veșnic în locașurile
cerești împreună cu îngerii și cu toți sfinții, unde se aud glasurile celor care
sărbătoresc și preamăresc cu bucurie PreaSfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul și
pe Duhul Sfânt, acum și în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea a doua:
O, Preasfântă Doamnă, Maica Domnului, Regina Cerului și a pământului,
alergăm la Tine și strigăm după ajutorul Tău: Salvează pământul și toate
sufletele de dușmanii noștri văzuți și nevăzuți, căci pe Tine te proslăvim,
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pentru că ești o bună și Dumnezeiască
Mijlocitoare pentru noi în vecii vecilor. Amin.
Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea
fericită şi prea nevinovată şi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai
cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără
de asemănare, decât Serafimii, care, fără
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai
născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare
de Dumnezeu, te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor
noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

