REGGELI ISTENTISZTELET
PÜNKÖSD UTÁNI 16. VASÁRNAP
2021. SZEPTEMBER 12.
AZ ISTENSZÜLŐ SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPZÁRÁSA,
A SZENT KERESZT FÖLMAGASZTALÁSA
ELŐTTI VASÁRNAP
Kezdő áldás
Dicsőség a szent, egyvalóságú, elevenítő és feloszthatatlan Háromságnak, az
Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Amen.
Dicsőség a magasságban Istennek, / békesség a földön és jóakarat az embereknek! (3x)
Uram nyisd meg ajkaimat, / és szám a te dicséretedet fogja hirdetni! (2x)

HEXAPSZALMOSZ
3. zsoltár
Uram, mennyire sokan lettek, kik engem szorongatnak!
Sokan támadnak reám.
Sokan mondják lelkemnek:
„Istene sem menti már meg.”
Te pedig, Uram, oltalmazóm vagy,
én dicsőségem, ki fölemeled fejemet.
Fennhangon az Úrhoz kiáltottam,
és meghallgatott engem szent hegyéről.
Elszenderültem, és mély álomban voltam,
fölkeltem, mert az Úr oltalmába vesz engem.
Nem félek az engem környező nép ezreitől.
Kelj föl, Uram! Ments meg, én Istenem!
Mert te sújtottál le mindenkire,
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aki ok nélkül gyűlölt engem,
a bűnösök fogait kiverted.
Az Úré a szabadítás,
és népeden a te áldásod!
Elszenderültem, és mély álomban voltam,
fölkeltem, mert az Úr oltalmába vesz engem.
37. zsoltár
Uram, ne feddj meg engem felindulásodban,
és haragodban ne dorgálj meg engem,
mert nyilaid belém hatoltak,
és rám nehezült kezed!
Nincs épség testemben haragodtól,
nincs békesség csontjaimban bűneim miatt.
Mert gonoszságaim elborították fejemet,
és súlyos teherként nehezedtek rám.
Bűzlöttek és megüszkösödtek sebhelyeim
oktalanságom miatt.
Nyomorulttá lettem, és végképp meggörnyedtem,
napestig szomorkodva jártam.
Mert vesém megtelt ócsárlással,
és nincs épség testemben.
Tönkrementem és igen megaláztattam,
szívem keserűsége miatt jajgatok.
Uram, előtted van minden kívánságom,
és fohászkodásom nincs elrejtve tőled.
Szívem megháborodott, erőm elhagyott,
és már szemem világa sincs velem.
Barátaim és társaim, akik felém jöttek, elfordultak,
és rokonaim megvetéssel mind eltávolodtak;
és erőszakoskodtak, kik lelkemre törtek,
és kik romlásomra törekedtek, hiúságokat szóltak,
és naphosszat csak cselt szőttek.
Én pedig, mint a süket, nem hallottam,
és mint a néma, ki nem nyitja föl száját.
Olyan lettem, mint a nem halló ember,
és kinek szájában nincs ellenkezés.
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Mert, Uram, tebenned bíztam,
te meghallgatsz engem, Uram, Istenem!
Mert ezt mondtam:
Felettem sohase örvendezzenek az én ellenségeim,
bár amikor meginogtak lábaim, gőgösen szólhattak rólam!
Mert én az ostorozásra is kész vagyok,
és fájdalmam előttem van mindenkor.
Mert én gonoszságomat megvallom,
és bűnömről gondolkodom.
Ellenségeim pedig élnek, és erőt vettek rajtam,
és megsokasodtak, kik igaztalanul gyűlölnek engem.
Kik jóért rosszal fizetnek, rágalmaztak engem,
mivel a jóra törekedtem.
Ne hagyj el engem, Uram,
Istenem, ne távozz el tőlem!
Figyelj megsegítésemre, üdvösségem Ura!
Ne hagyj el engem, Uram,
Istenem, ne távozz el tőlem!
Figyelj megsegítésemre, üdvösségem Ura!
62. zsoltár
Isten, én Istenem! Tehozzád ébredek virradatkor,
reád szomjazott a lelkem,
még inkább eped utánad testem
a puszta, úttalan és vizetlen földön.
Így jelentem meg előtted, a szent helyen,
hogy lássam erődet és dicsőségedet.
Mert jobb a te irgalmad, mint az élet,
ajkaim dicsérnek téged.
Így áldani foglak téged életemben,
és a te nevedben emelem föl kezemet.
Mint dús lakomával teljék be lelkem,
ujjongó ajkakkal dicsér a szám.
Ha rólad emlékeztem meg ágyamon,
hajnalban rólad elmélkedtem;
mert segítőm lettél,
és szárnyaid árnyékában örvendezem.
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Lelkem hozzád ragaszkodik,
jobbod fenntart engem.
Ám akik ok nélkül törtek lelkemre,
a föld legmélyére jutnak,
kardélre hányatnak, rókák martalékai lesznek.
A király pedig örvendezni fog Istenben,
dicséretben lesz részük azoknak, kik őrá esküsznek,
mert elnémul a rágalmazók szája.
Hajnalban rólad elmélkedtem; mert segítőm lettél,
és szárnyaid árnyékában örvendezem.
Lelkem hozzád ragaszkodik.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen
Alleluja, Alleluja, Alleluja, dicsőség néked, Isten. (3x)
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen
87. zsoltár
Uram, üdvözítő Istenem, éjjel-nappal hozzád kiáltottam.
Jusson színed elé imádságom,
hajtsd füledet könyörgésemre!
Mert bajokkal lett tele a lelkem,
és életem közel jutott az alvilághoz.
A sírgödörbe lemenők közé számítanak,
olyan lettem, mint akin már nem lehet segíteni,
aki szabad a holtak között,
mint akik sebzetten sírokban nyugszanak,
akikre már nem is emlékezel,
mint akik már kiszakasztattak kezedből.
Mély gödörbe tettek engem,
sötétségbe és a halál árnyékába.
Rám nehezült haragod,
és rám zúdítottad minden hullámodat.
Eltávolítottad tőlem ismerőseimet,
utálat lettem a szemükben.
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Be vagyok zárva, és nem tudok kimenni.
Szemem elsorvad a nyomorúságtól.
Hozzád kiáltottam, Uram, napestig,
hozzád terjesztettem ki kezeimet.
Vajon a holtakkal teszel-e csodákat,
vagy a halottak fognak föltámadni,
hogy magasztaljanak téged?
Hirdeti-e valaki a sírban irgalmasságodat
és hűségedet a pusztulás földjén?
Megtudhatja-e valaki csodáidat a sötétségben
vagy igazságosságodat a feledés földjén?
Én azért, Uram, hozzád kiáltok,
és már kora reggel eljut hozzád imádságom.
Miért veted el, Uram, lelkemet,
és miért fordítod el tőlem arcodat?
Szegény vagyok és bajok közt ifjúkorom óta,
ha fel is magasztaltak, aztán megaláztak és kétségbe estem.
Elborított haragod hulláma,
és retteneteid felkavartak engem.
Mint a víz, egész nap csak ez vesz körül,
teljesen bekerít engem.
Eltávolítottad tőlem barátomat és társamat,
és ismerőseimet is nyomorúságomtól.
Uram, üdvözítő Istenem, éjjel-nappal hozzád kiáltottam.
Jusson színed elé imádságom, hajtsd füledet könyörgésemre!
102. zsoltár
Áldjad, én lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét!
Áldjad, én lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Ő megbocsátja minden vétked, meggyógyítja minden betegséged,
Életedet megmenti a pusztulásból,
megkoszorúz irgalmassággal és könyörülettel.
Betölti vágyaidat javaival, megújul ifjúságod, mint a sasé.
Irgalmasságot cselekszik az Úr,
igazságot szolgáltat minden elnyomottnak.
Megismertette Mózessel útjait, Izrael fiaival rendelkezéseit.
Könyörületes és irgalmas az Úr, hosszantűrő és nagyirgalmú.
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Nem haragszik mindvégig, s nem is neheztel örökre.
Nem vétkeink szerint cselekszik velünk,
és nem bűneink szerint fizet nekünk,
mert amily magas az ég a föld felett,
oly erőssé tette az Úr irgalmát az őt félők számára.
Amily távol van kelet nyugattól,
olyan messzire veti el tőlünk vétkeinket.
Mint az atya könyörül fiain,
úgy könyörül az Úr az őt félőkön,
mert tudja ő, hogy miből alkotott,
emlékezik arra, hogy porból lettünk.
Az ember napjai, akár a fű,
mint a rét virága, elvirágzik,
Ha szél söpör végig rajta, nincs is többé,
és már a helyét sem ismerjük meg.
Az Úr irgalmassága azonban öröktől van,
mindörökre kiterjed az istenfélőkre,
és az ő igazsága a fiak fiaira.
Azokra, kik megtartják szövetségét
és megemlékeznek parancsairól,
hogy azokat meg is cselekedjék.
Az Úr a mennyben állította fel trónusát,
királyi uralma mindenre kiterjed.
Áldjátok az Urat, angyalai mind, ti hatalmas erejűek,
akik teljesítitek szavát, mihelyt szavainak hangját halljátok!
Áldjátok az Urat, ti, mennyei erők,
szolgái, kik az ő akaratát cselekszitek!
Áldjátok az Urat, minden művei,
uralkodásának minden helyén áldjad, én lelkem, az Urat!
Uralkodásának minden helyén áldjad, én lelkem, az Urat!
142. zsoltár
Uram, hallgasd meg imádságomat,
vedd füleidbe esedezésemet igazságod szerint,
hallgass meg engem igazvoltod szerint,
és ne szállj ítéletre szolgáddal,
mert a te színed előtt egy élő sem igazul meg!
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Mert az ellenség üldözte lelkemet,
földig alázta életemet,
homályba taszított, mint a rég megholtakat.
Csüggedés tölti el lelkemet,
szívem megrendült odabenn.
Régmúlt napokra emlékeztem vissza:
végiggondoltam minden tettedet,
kezed műveiről elmélkedtem.
Kitártam feléd karjaimat,
lelkem eped utánad, mint a vízre szomjazó föld.
Hamar hallgass meg engem, Uram,
lelkem kimerült.
Ne fordítsd el tőlem orcádat,
nehogy a sírgödörbe kerülőkhöz legyek hasonló!
Add, hogy korán halljam irgalmasságodat,
mert tebenned bízom!
Add tudtomra, Uram, hogy melyik úton járjak,
mert hozzád emeltem lelkemet!
Ments meg engem ellenségeimtől, Uram,
hozzád menekültem.
Taníts meg engem, hogy akaratodat cselekedjem,
mert te vagy az én Istenem,
a te jó Lelked elvezet engem az egyenes útra!
A te nevedért tarts életben, Uram,
igazvoltod szerint vezesd ki lelkemet a szorongatásból!
Irgalmad folytán elpusztítod ellenségeimet,
és elveszejted mind, akik szorongatják lelkemet,
mert én a te szolgád vagyok.
Hallgass meg engem igazvoltod szerint,
és ne szállj ítéletre szolgáddal. (2x)
A te jó Lelked elvezet engem az egyenes útra.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen
Alleluja, Alleluja, Alleluja, dicsőség néked, Isten. (2x recitálva, harmadszor
énekelve)
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BÉKESSÉGI EKTÉNIA
Békességben könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk
egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel
járnak, könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Szentséges főpásztorunk, N. római pápáért, Istenszerető N. (érsek-)
metropolitánkért (és N. püspökünkért), a tisztes áldozópapságért, a Krisztus-szerinti
segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért, s az azokban
lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes
időkért könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Uram, irgalmazz!
Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész
életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Néked Uram!
Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek,
most és mindenkor és örökkön-örökké.
Amen.
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TROPÁROK
Isten az Úr és megvilágosít minket, áldott, ki az Úr nevében jő!
7. hang
Isten az Úr és megvilágosít minket, áldott, ki az Úr nevében jő! (2x)
7. hang
Megtörted kereszteddel a halált, / és a gonosztevőnek megnyitottad az édenkert
ajtaját; / a kenethozó asszonyok sírását megszüntetéd, / és feltámadásodat az apostoloknak is értésükre adni megparancsolád, / Krisztus Istenünk, /’ ajándékozván a
világnak gazdag kegyelmet.
Dicsőség... most és... 4. hang
A te születésed, Istenszülő Szűz, / örömet hirdetett az egész világnak, / mert belőled tündöklött fel az igazság napja, Krisztus Istenünk, / ki eltörölvén az átkot, áldást
hozott ránk, / és meghiúsítván a halált, /’ örök életet ajándékozott nekünk.

KATHIZMÁLIONOK
7. hang
Az életet sírba zárták, / a sír kövét lepecsételték, / és mint alvó királyt katonák
őrizték Krisztust, / az angyalok, mint halhatatlan Istent dicsőítették; / az asszonyok
pedig fölkiáltottak: / Föltámadt az Úr, / és a világnak /’ dús kegyelmet ajándékozott.
Dicsőség...
Háromnapi eltemettetésed által / lefegyverezted a halált, / és az elavult embert /
életadó fölkelésed által föltámasztottad, / Krisztus Isten, mint emberszerető, /’ azért
dicsőítünk téged.
Most és... Az Istenszülőé.
Az érettünk keresztre feszített, / s halottaiból föltámadott Krisztus Istenünket, / ki
a halál hatalmát megalázta, / szünet nélkül imádd, Istenszülő Szűz, /’ hogy üdvözítse
a mi lelkünket!
Habár sírod megpecsételtetett, / mégis életet árasztottál a sírból, Krisztus Istenünk, / és zárt ajtó mellett, ó mindnyájunk föltámadása, / tanítványaidnak megjelentél, / általuk megújítván bennünk az igaz lelket /’ a te nagy irgalmasságod szerint.
Dicsőség...
Sírodhoz siettek az asszonyok / könnyek között hozva balzsamot, / és míg téged,
mindenek Királya, katonák őriztek, / maguk között így beszélgettek: / Ki fogja nekünk a követ elhengeríteni? / Föltámadt a „nagy szövetség angyala” / letiporván a
halált. /’ Mindenható Urunk, dicsőség néked!
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Most és...
Üdvözlégy malaszttal teljes Istenszülő Szűz, / az emberi nem menedéke s közbenjárója, / hiszen tőled testesült meg a világ Megváltója; / mert egyedül te vagy
szűz és anya is, / ó, örökké áldott és dicsőített. / Kérjed Krisztus Istent, / ajándékozzon békét /’ a földkerekségnek!

FÖLTÁMADÁSI MAGASZTALÓ ÉNEK
Áldott vagy te, Uram, / taníts meg engem / a te igazságaidra! (Zsolt 118,2)
Az angyalok gyülekezete elámult, / látván, hogy te, Üdvözítőnk, / a holtak közé
számíttatol, / s hogy a halál erejét megtörted, / s Ádámot is / magaddal fölemelted, /
s a pokoltól /’ megszabadítottál mindenkit.
Miért vegyítitek / bánatos könnyekkel / a drága kenetet, ó tanítványok? / Hisz a
síron tündöklő angyal / a kenethozó asszonyoknak kijelenté: / Lássátok az üres sírboltot / és értsétek meg, / hogy az Üdvözítő /’ föltámadt a sírból!
Korán reggel / a kenethozók könnyezve / siettek a te sírodhoz, / de eléjük állt az
angyal és örvendezve mondá: / A kesergés ideje elmúlt, ne sírjatok: / de a föltámadást /’ az apostoloknak hirdessétek!
A kenethozó asszonyok / eljövén a te sírodhoz, Üdvözítőnk / és siránkozának, /
az angyal pedig szólván hozzájuk mondá: / Mit keresitek az élőt a holtak között? / Ő,
mint Isten, /’ föltámadt a sírból.
Dicsőség...
Imádjuk az Atyát, / s a Fiút és a Szentlelket, / az egylényegű / Szentháromságot, /
a szeráfokkal kiáltván föl: /’ Szent, szent, szent vagy, Uram!
Most és...
Életadót szülvén, ó Szűz,, / Ádámot a bűntől megtisztítottad, / s Évának gyötrelem helyett / örömet ajándékoztál; / az élettől elesetteket pedig arra / ismét méltókká
tette /’ a tőled megtestesült /’ igaz Istenember.
Alleluja, / alleluja, alleluja, / dicsőség néked Isten!
7. hang lépcsőéneke
I. antifona:
Üdvözítőm, ki a fogságban levő Siont a tévelygésből jó útra vezetted, kelts életre
engem is, és vezess ki a szenvedélyek rabságából!
Ki a déli szélben könnyezéssel veti a böjt szigorát, örvendezéssel aratja majd az
örök életre tápláló kalászokat.
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Dicsőség... most és...
A Szentlélek az isteni kincsek forrása, s belőle boldogság, értelem és istenfélelem
ered. Hála, dicsőség, tisztelet és hódolat neki!
II. antifona:
Ha nem az Úr építi a lélek hajlékát, hiába fáradozunk, mert nélküle hiábavaló
minden cselekedet és beszéd.
A Fiúnak szentjei a Szentlélek irányítása mellett újra élővé teszik a fiúvá fogadtatásnak Atyától származott tanítását.
Dicsőség... most és...
Mindenek léte a Szentlélekkel telve, mert ő mindenek fölött való Isten, az egész
emberiség Ura, megközelíthetetlen világosság és mindenek élete.
III. antifona:
Kik az Urat félik, megtalálják az élet útját és boldogok lesznek, tökéletes dicsőségben most és mindenkor.
Ivadékaidat, mint sarjadékokat látod asztalod körül, örvendezzél és vigadozzál, s
vezesd őket Krisztushoz, a főpásztorhoz.
Dicsőség... most és...
A Szentlelket - mert nála van a lelki ajándék forrása, a dicsőség bősége és a döntések nagy mélysége - az Atyával és Fiúval egyenlő dicsőség és imádás illeti.

IPÁKOJ
Ki fölvetted a mi alakunkat, / és a keresztet testileg elszenvedted, / üdvözíts engem, Krisztus Istenünk, / föltámadásod által, mint Emberszerető.

EVANGÉLIUM
Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!
Prokimen, 7. hang: Kelj föl Uram Isten, / emeld föl kezedet, / ne feledkezzél el /
a szegényekről örökre! (Zsolt 9,33)
Könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Mert szent vagy te, mi Istenünk, és a szentekben nyugszol, és téged dicsőítünk,
Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké!
Amen.
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Minden lélek dicsérje az Urat! (Zsolt 150,6)
Minden lélek dicsérje az Urat!
Hogy a szent evangélium meghallgatására méltónak találtassunk, békességben
könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz, irgalmazz!
Békesség mindnyájatoknak!
És a te lelkednek, lelkednek!
Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot! Szent N. evangéliumának olvasása.
Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!
Figyelmezzünk!
(Evangélium-olvasás)
Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!
Látván Krisztus föltámadását, az egyedül bűnnélküli Úr Jézust imádjuk. Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, és szent föltámadásodat énekeljük és dicsőítjük, mert
te vagy a mi Istenünk és kívüled mást nem ismerünk, a te nevedet nevezzük. Jertek
minden hívek, hajoljunk meg Krisztus szent föltámadásának, mert íme, Kereszt által
lőn az egész világ öröme. Mindenkor áldva az Istent, énekeljük az ő feltámadását,
mert a megfeszíttetést elszenvedvén, halállal megrontotta a halált.
50. zsoltár
Könyörülj rajtam, Isten a te nagy irgalmasságod szerint, / és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat! - Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, / és bűnömből tisztíts meg engem! - Mert elismerem gonoszságomat, / és bűnöm
előttem vagyon mindenkoron. - Egyedül neked vétettem, / és gonoszt előtted cselekedtem. - Hogy igaznak találtassál beszédeidben, / és győzedelmes légy, midőn ítéltetel. - Mert íme, vétekben fogantattam, / és bűnökben fogant engem anyám. - Mert
íme, az igazságot szereted, / a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem. - Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok, / moss meg engem, és a
hónál fehérebb leszek. - Add, hogy örömöt és vigasságot haljak, / és örvendezzenek
megalázott csontjaim! - Fordítsd el orcádat bűneimről, / és töröld el minden gonoszságomat! - Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, / és az igaz lelket újítsd meg benső
részeimben! - Ne vess el engem színed elől, / és Szentlelkedet ne vedd el tőlem!
- Add vissza nekem üdvözítésed örömét, / és uralkodó lélekkel erősíts meg engem!
- Megtanítom utaidra a gonoszokat, / és az istentelenek hozzád térnek. - Szabadíts
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meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene, / és nyelvem magasztalni fogja a
te igazságodat. - Uram, nyisd meg ajkaimat, / és szám a te dicséretedet fogja hirdetni!
- Mert, ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna, / de az égőáldozatokban nem
gyönyörködöl. - Áldozat Istennek a kesergő lélek, / a töredelmes és alázatos szívet, ó
Isten, nem veted meg. - Cselekedjél, Uram, kegyesen jóakaratodból Sionnal, / hogy
épüljenek Jeruzsálem kőfalai! - Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, / az
ajándékokat és égőáldozatokat, / akkor tesznek oltárodra borjakat.

EVANGÉLIUM-CSÓKOLÁSI SZTICHIRÁK
Dicsőség. 6. hang
Szent apostolaidnak imádságai által, / irgalmas Urunk, /’ tisztíts meg minket a mi
bűneink sokaságától!
Most és. 6. hang
A legszentebb Istenszülőnek imádságai által, / irgalmas Urunk, /’ tisztíts meg
minket a mi bűneink sokaságától!
Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat! 6. hang
Föltámadt Jézus a sírból, / mint előre megmondá, / adván nekünk örök életet /’
és gazdag kegyelmet.

EKTÉNIA
Üdvözítsd Isten a te néped és áldd meg örökségedet, látogasd meg világodat
kegyelmeddel és irgalmasságoddal, emeld fel az igazhitű kereszténység hatalmát,
küldd le reánk a te bőséges malasztidat, a mi legtisztább Királynénk, az Istenszülő
és mindenkorszűz Máriának könyörgései által; a te drága és elevenítő keresztednek
erejével; a tiszteletreméltó testnélküli mennyei erőknek oltalma által; a tisztes és
dicső próféta, előkövet és keresztelő Jánosnak; a szent nevezetes és minden dicséretre
méltó apostoloknak; szent atyáink, az egész egyház nagy tanítói és püspökeinek:
Nagy Bazil, Gergely a hittudós, Aranyszájú Jánosnak, Atanáz és Cirillnek; és a liceabeli myrai főpüspök, csodatevő Szent Miklós atyánknak; a szent és jó győzelmű
vértanúknak; szent életű és isteni ihlettségű atyáinknak; barlanglakó Antal és Teodóznak, és minden szenteidnek közbenjárása által, kérünk téged nagyirgalmú Urunk,
hallgass meg minket, hozzád esedező bűnösöket, és könyörülj rajtunk!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz! (6x)
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Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
A te egyszülött Fiadnak irgalma, könyörülete és emberszeretete által, kivel áldott
vagy, legszentebb jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Amen.

KÁNON – KATAVÁSZIA
I. óda
A te kézintésedre, Uram, * tömörré változott * a folyékony természetű víz, * és
Izrael azon * száraz lábbal átkelvén *’ győzelmi éneket énekel néked.
Tropárok.
Igazságtalanul elítéltek, Urunk, s kereszthaláloddal ítéletet mondtál a halál zsarnoki hatalma fölött, azért a sötétség fejedelme fölötted győzelmet nem arathatott, és
így igazságos dolog, hogy kivessék őt.
Rád vetette magát az alvilág, de fogaival nem zúzhatta össze testedet, s állkapcsa
összetört. Te pedig, Üdvözítőnk, megszüntetted a halál fájdalmát, s harmadnapra
föltámadtál.
Istenszülő-ének
Megszűnt Éva anyánk keserve, mert szűzen szültél, fájdalom nélkül. Azért nyilvánvalóan Istenszülőnek vallunk téged, Tisztaságos, és mindnyájan dicsőítünk.
Katavászia 8. hang
Keresztet jelezvén vesszejével Mózes, / a gyalogmenő Izraelnek / a Vörös-tengert megnyitá, / s leírván újra / a legyőzhetetlen győzelem jelét, / Fáraó szekereit /
a hullámokba temeté. / Miértis Krisztus Istenünknek énekeljünk, /’ mert ő megdicsőült!
III. óda
Kezdetben, Uram, * az egek boltozatát * mindenható Igéddel megerősítvén, *
és isteni lelkeddel azok erejét * megállapítván, *’ a hitnek rendületlen kövén erősíts
meg engem.
Tropárok.
Felszálltál a keresztfára, Üdvözítőnk, értünk önként vállaltad a szenvedést, elviselted az ütéseket, hogy a híveknek békét és üdvösséget szerezz, és Atyáddal mindenkit kiengesztelj, Irgalmas.
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A kígyómarás megsebezte lelkemet, de te megtisztítottál a sebtől, Krisztusom, s
fényt árasztottál reám, mikor a sötétségben és az enyészetben laktam, mert a kereszt
révén leszálltál az alvilágba s magaddal engem is föltámasztottál.
Istenszülő-ének
Férfit nem ismerő Anyád könyörgésére ajándékozz békességet a világnak, Üdvözítőnk, [adj győzelmet az uralkodóknak a barbár ellenség fölött,] s méltasd kimondhatatlan dicsőségedre magasztalóidat!
Katavászia
A vessző a titok / kijelentésére szolgált, / mert kivirágzása által választotta az Úr
a főpapot; / de a hajdan terméketlen Egyháznak ma virágzott föl / a Keresztfa /’ a
hatalomra és megerősödésre.

KONTÁK
4. hang
A te születésed által, legtisztább Szűz, / Joákim és Anna a magtalanság szégyenétől, / Ádám és Éva pedig a halál enyészetétől szabadultak meg: / ezt ünneplik a te
népeid is, / letévén az ősi bűn terhét, / midőn így kiáltanak hozzád: / Magtalanság
szülte az Istenanyát, /’ a mi életünk táplálóját!
Ikosz
Joákim és Anna magtalanságának és terméketlenségének együttes imája és sóhajtása kedvesen fogadtatván az Úr fülébe jutott, és élethozó gyümölcs sarjadzott a világ
számára. Mert míg amaz a hegyen teljesítette imáját, emez kertjében hordozta szégyenét. De most a magtalanság örömmel szüli az Istenszülőt, a mi életünk táplálóját.
IV. óda
Ki az atyai keblet el nem hagytad, * és leszállottál a földre, ó Krisztus Istenünk, *
megértettem üdvgondozásod titkát *’ és magasztallak téged, egyetlen Emberszerető.
Tropárok.
A Szűztől megtestesült hátát adja a verésre, s a felelősségre nem vonható Uralkodó tűri a bűnös szolga részéről a bántalmazást, hogy eltörölje bűneimet.
Törvénytelen bírák ítélőszéke elé állítják, gyanúsítottként vádolják és földi kézzel
ostorozzák az Istent, ki megteremtette az embert, és igazságosan megítéli a földet.
Istenszülő-ének
Szeplőtelen, valóságos Istenanya! Kérjed Teremtődet és Fiadat, hogy vezessen
engem az ő dicsőséges akaratának üdvösséges révébe!
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Katavászia
Meghallám, Uram, / a te gondviselésed titkát, / és megértem a te műveidet, /’ és
magasztalám a te Istenségedet.
V. óda
Éji sötétségben vannak a hitetlenek Krisztus, * de a hívőknek nappali világosságuk van * szavaid édességében; * azért én hozzád virrasztok, *’ és éneklem a te
Istenségedet!
Tropárok.
Szolgáidért eltűrted, Krisztus, az árulást és vesszőzést, hogy megszabadítsd azokat, akik éneklik: Előtted virrasztok és éneklem a te istenségedet.
Isteni erőddel, tested gyöngesége által legyőzted, Krisztus, az erőst, és föltámadásoddal győzedelmessé lettél a halál fölött, Üdvözítőm.
Istenszülő-ének
Minden magasztalásra méltó tisztaságos Anya, az Isten akarata szerint tőled
megtestesült Istent szülted, de nem férfiúval való házasságból, hanem a Szentlélektől
fogantad.
Katavászia
Ó / háromszorosan boldog fa, / melyre szegeztetett / Krisztus, a király és Úr, / s
mellyel elbukott a fa által csaló / általad megcsalatva, / ki testileg felfüggesztettél a
Keresztre, / ajándékozván békességet /’ a mi lelkünknek!
VI. óda
A földi gondok aggodalmai közt evezvén, * hogy élethajóm * vétkeim súlya alatt
el ne merüljön, * és a lélekrontó szörnynek áldozatul ne essek, * mint Jónás kiáltok
hozzád, Krisztusom: *’ A halálos mélységből vezess ki engem!
Tropárok.
Megemlékezett rólad az igazaknak elköltözött s az alvilágba tért lelke, üdvösségért imádkozott hozzád, s azt te meg is szerezted nekik, irgalmas Krisztus, s leszállottál hozzájuk az alvilágba.
Az apostolok kara feladta a reményt, hogy láthassa a szenvedéstől megszabadított, lelkes, nem kézzel alkotott hajlékot, de reményen felül leborulhatott előtted, s
mindenütt hirdette, hogy föltámadtál.
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Istenszülő-ének
Isten jegyese, Szent Szűz! Ki magyarázhatja meg szeplőtelenséged értünk történt, kifejezhetetlen szülésének módját, hogy a végtelen Isten-Ige veled egyesült és
tőled megtestesült.
Katavászia
A tengeri szörny gyomrában Jónás / tenyereit kereszt alakban kiterjeszté / az
üdvösséges kínszenvedést jelképezvén; / majd harmadnap kiszállván, / dicsőséges
föltámadását ábrázolta / a testileg keresztre szegezett Krisztus Istennek, / ki harmadnapi föltámadásával /’ a világot megvilágosította.

KONTÁK
7. hang
A halál hatalma / nem tarthatja többé fogságában a halandókat, / mert Krisztus
leszállván, / annak erejét összetörte s elenyésztette, / a poklot pedig rabláncra fűzvén
megkötötte. / Azért a próféták örvendeznek, lelkesülten kiáltván: / Íme, Üdvözítő
jelent meg nekünk, /’ jertek, hívek, az örök feltámadásra!
Ikosz
Megreszkettek ma alant a földalatti világ s a halál a Háromság egyikétől. A föld
megrendült, a pokol kapui pedig elcsodálkoztak, mikor megláttak. Az egész teremtés
a prófétákkal együtt örvendve diadalhimnuszt zeng neked, megváltó Istenünknek, ki
a halál erejét most megtörted. Vigadjunk és kiáltsuk Ádámnak és mindazoknak, kik
Ádámtól valók, az ő keresztfája ismét bevezet, menjetek hívek a feltámadásra!
VII. óda
A tüzes kemencét hajdan az ifjak * harmatozóvá változtatták, * egy igaz Istent
dicsérvén és mondván: *’ Dicsőített és magasztalt legyen atyáinknak Istene!
Tropárok.
A fáról, saját hibája miatt, halál jött Ádámra, mert megszegte a parancsot, de
Krisztus engedelmessége újjá alkotta őt. Értem is meghalt a kereszten az Isten Fia, a
Dicsőségteljes.
Hogy föltámadtál a sírból, Krisztus, az egész teremtés magasztal, mert az alvilágban levőknek életet, a holtaknak föltámadást, a sötétségben ülőknek világosságot
ajándékoztál, Dicsőséges.
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Istenszülő-ének
Üdvözlégy, az enyészet fiának, Ádámnak leánya! Üdvözlégy, egyetlen Istenjegyes! Üdvözlégy, az enyészet száműzője! Üdvözlégy, Isten tisztaságos Szülője!
Könyörögj hozzá, hogy üdvözítsen mindnyájunkat!
Katavászia
A gonosz zsarnok esztelen parancsa az embereket megingatá, / mely Isten elleni
tilalmat és utálatos káromlást lehelt, / de a három ifjút nem rettenté meg az állati düh, /
sem az emésztő tűz, / hanem a Lélek harmatozó fuvallata mellett / lángok között
énekelték: / Áldott vagy Te, /’ a mi és atyáink dicsőített Istene!
VIII. óda
Az eléghetetlen bokor lángjában, * a Sínai-hegyen hajdan * az akadozó nyelvű
Mózesnek * jelent meg az Isten, * a három legyőzhetetlen ifjút pedig * az isteni
buzgóság énekesekké tette mondván: * Énekeljétek az Urat az Úr minden művei, *’
és magasztaljátok őt mindörökké.
Tropárok.
A világért föláldozott szellemi szeplőtelen Bárány megszüntette a törvény szerint
felajánlott áldozatokat, mert ezek nélkül is megtisztítja a bűnöktől mindazokat, akik
állandóan zengik: Énekeljétek az Urat az Úr minden művei, és magasztaljátok őt
mindörökké!
A Teremtő által fölvett testünk a szenvedés előtt nem volt enyészhetetlen, de a
szenvedés és feltámadás után az enyészet számára elérhetetlen lett, a halandók megújulnak és hangoztatják: Énekeljétek az Urat az Úr minden művei, és magasztaljátok
őt mindörökké!
Istenszülő-ének
A te tisztaságod és szeplőtelenséged, Szent Szűz, letisztította a földkerekség
szennyét és gonoszságát, és Isten előtt engesztelésünk forrása lettél, tisztaságos
Szűz! Azért mindnyájan áldunk és magasztalunk téged mindörökké!
Elővers: Dicsérjük, áldjuk, imádjuk az Urat, énekeljük az Urat és magasztaljuk
őt mindörökké!
Katavászia
A Háromsággal egyenlő számú ifjak, / áldjátok a teremtő Atyaistent, / énekeljétek
a tüzet harmattá változtató Igét / és magasztaljátok a mindnyájunkat elevenítő Lelket, /’
aki legszentebb mindörökké.
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Az Istenszülőt és világosság Anyját énekekben magasztaljuk!
Magasztalja az én lelkem az Urat, / és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben!
Ki a keruboknál tiszteltebb / és a szeráfoknál / hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, /
ki az Istent, az Igét / sérülés nélkül szülted, /’ téged valóságos Istenszülő, magasztalunk!
Mert megtekintette szolgálójának alázatosságát, / íme, mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék! – Ki a keruboknál...
Mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, kinek szent az ő neve, / és az ő
irgalmassága nemzedékről nemzedékre száll az őt félőkön. – Ki a keruboknál...
Hatalmas dolgot cselekedett az ő karjaival, / elszélesztette a szívük szándékában
kevélykedőket. – Ki a keruboknál...
Levetette a hatalmasokat a fejedelmi székből, és fölmagasztalta az alázatosokat; /
az éhezőket betöltötte jókkal és a gazdagokat üresen bocsátá. – Ki a keruboknál...
Oltalmába vette Izraelt, az ő szolgáját, megemlékezvén irgalmasságáról, / amint
szólott atyáinknak, Ábrahámnak és az ő ivadékának örökre. – Ki a keruboknál...
IX. óda
Ki szeplőtelenül szültél * és a mindenható Igének testet kölcsönöztél, * férfit nem
ismerő * Szűz anya, Istenszülő; * ki az elviselhetetlennek nyughelye, * és a befogadhatatlan Teremtőnek hajléka voltál, *’ téged magasztalunk.
Tropárok.
Hátráljatok meg, helytelen gondolkodásúak, kik azt állítjátok, hogy az istenség
szenvedett! A dicsőség Urát testileg keresztre feszítették ugyan, de isteni természete
meg nem feszíthető. A két természetben lévő Egyet magasztaljuk!
Kik a test föltámadását tagadjátok, menjetek Krisztus sírjához és tanuljatok! Mert
meghalt és újra föltámadt az Életadó teste, a remélt végső föltámadás hitének megerősítője.
Szentháromság-ének.
Nem az Istenségnek, hanem a Személyeknek háromságát, s nem a Személyeknek,
hanem az Istenségnek egységét imádjuk. Elítéljük azokat, kik megosztják az egységet, s megfeddjük azokat, akik összezavarják a Háromságot, akit mi magasztalunk.
Katavászia
Titkos paradicsom / vagy te Istenszülő, / mely művelés nélkül / nevelte fel Krisztust, / ki az életadó / Keresztfát ültette a földbe, / s ki által / most felmagasztaltatva /
őt imádjuk, /’ téged pedig dicsőítünk.
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Szent az Úr a mi Istenünk! Szent az Úr a mi Istenünk! Szent az Úr a mi Istenünk!
Szent az Úr a mi Istenünk! Szent az Úr a mi Istenünk! Szent az Úr a mi Istenünk!

FÉNYÉNEK
Az élet és út, Krisztus föltámadt halottaiból, együtt utazott Kleofással és Lukác�csal, s Emmauszban a kenyértörésnél meg is ismertette magát velük. Azok szíve és
lelke pedig lángolt, mikor az úton hozzájuk szólván megfejtette előttük az Írásokat s
miket szenvedett, miként támadt föl, s valljuk, hogy Péternek is megjelent.
Dicsőség... most és...
A magtalan Annától ma virágként sarjad ki az Istenszülő, isteni illattal árasztván
a föld összes határait, s örvendezéssel töltve el minden teremtményt. Őt énekelvén
magasztaljuk méltóképpen, mert ő magasztosabb a föld minden szülöttjénél.

DICSÉRETI SZTICHIRÁK
7. hang
Minden lélek dicsérje az Urat! / Dicsérjétek az Urat a mennyekben! / Dicsérjétek
őt a magasságban! /’ Téged illet, Isten, az ének.
Dicsérjétek őt minden angyalai, / dicsérjétek őt minden seregei! /’ Téged illet,
Isten az ének.
7. hang
Föltámadt Krisztus halottaiból, / föloldá a halál kötelékeit, / a földnek nagy örömöt hirdetett; / egek énekeljétek /’ az Isten dicsőségét.
Látván Krisztus föltámadását / imádjuk a mi szent Urunkat, /’ mint egyedül bűn
nélkül valót!
Krisztus feltámadásának hódolni meg nem szűnünk, / mert ő szabadított meg
bennünket a mi gonoszságainkból. / Krisztus a mi szent Urunk, /’ kinyilvánítván
nekünk a feltámadást.
Mivel háláljuk meg az Úrnak / az ő jótéteményeit, miket ő adott nekünk? / Miérettünk, a mi romlásba ment emberi természetünkért / az Ige testté lett, és bennünk
lakozott. / A hálátlanoknak Jótevője, / a fogságban levőknek Szabadítója, / a sötétségben ülőknek az igazság Napja lett; / a keresztfán engesztelődés, / a poklokban
világosság, / a halálban élet / és az elesetteknek feltámadás, / akihez felkiáltunk: /’
Istenünk, dicsőség néked.
1. hang. Mintájuk: Ó, fölséges csoda...
Ó hallatlan csoda! / Az élet kútfeje / magtalantól születik, / az isteni malaszt
gyümölcsözése fényesen megkezdődik. / Vigadozzál Joákim, / ki az Istenszülőnek
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atyja vagy, / nincs hozzád hasonló / a földi szülők között, Istennek kegyeltje, // mert
a szeplőtelen Ara, // az Isten hajléka, /’ legszentebb hegy, te általad ajándékoztatott
nékünk. (2x)
Ó hallatlan csoda! / A magtalantól gyümölcs sarjadzott fel / a Teremtő és Mindenható kézintése által, / ki a szentéletű szülők terméketlenségét feloldozta. / A szűz
Anyának / az Istenszülő anyjával együtt énekeljünk kiáltván: // Üdvözlégy malaszttal
teljes, // az Úr van teveled, /’ ki általad adott a világnak gazdag kegyelmet.
Az ájtatosság / élő oszlopa / és kegyelemtől tündöklő fényes lakhely, / a dicsőséges Anna magzatot szült, / a szüzesség valóságos tükrét, / isteni virágzatot, // minden
szüzek ajándékát, // ki minden hívőnek /’ ajándékoz gazdag kegyelmet.
6. hang
Ez az Úr napja, népek, örvendezzetek, / mert íme a világosság forrása / és az
életadó igének könyve megjelent nekünk, / és a Napkelet ajtaja megszületett, / s várja
a nagy főpap bevonulását, / mint egyedüli, ki e világra hozandja Krisztust, /’ a mi
lelkünk üdvösségére.
Dicsőség. 5. hang
Ó, mennyire bölcsek a te ítéleteid Krisztus! / Miként adtad tudtul Péternek a síri
lepedő által a te feltámadásodat, / Lukács és Kleofással pedig együtt utazván, / szót
váltottál velük, / de nem azonnal ismertetted meg magadat. / Kik kérdezék tőled: /
Te vagy-e egyedül jövevény Jeruzsálemben, / ki nem tudtad meg, mik történtek e
napokban? / És nem értvén velük egyet az ő tanácskozásaikban, / mint ki egyedül
teremtményeid hasznát mozdítod elő, / a prófétáknak felőled szóló jövendöléseit fejtegetéd nekik, / és csak a kenyéráldásnál ismertetted meg magadat azoknak, / kiknek
szívük már azelőtt is lángolt, / hogy megismerjenek téged, / és akik az egybegyűlt
tanítványoknak már hirdették a te feltámadásodat, /’ mely által könyörülj rajtunk.
Most és. 2. hang
Áldásteljes vagy te Istenszülő Szűz, / mert a tőled megtestesült a poklot meghódítá; / Ádámot visszahívta, / az átkot megszüntette, / Évát fölszabadította s a halált
holttá tette, / és bennünket új életre ébresztett. / Azért énekelve kiáltjuk: / Áldott vagy
Krisztus Istenünk, /’ ki ezeket így akartad, dicsőség néked!

NAGY DOXOLOGIA
Dicsőség neked Isten, ki földerítetted nekünk a világosságot!
Dicsőség a magasságban Istennek, / és békesség a földön jóakarat az emberekben! / Dicsérünk téged, áldunk téged, imádunk és dicsőítünk téged. / Hálát adunk
néked a te nagy dicsőségedért, Urunk, mennyei Királyunk! / Mindenható Atyais21

ten, egyszülött Fiú, / Úr Jézus Krisztus és Szentlétek Úristenünk! / Isten báránya, az
Atyának Fia, / ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; / ki elveszed a világ bűneit, fogadd el a mi imádságainkat; / ki ülsz az Atyának jobbján, könyörülj rajtunk; /
mert egyedül te vagy szent / te egyedül Úr, / Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére.
Amen.
Mindennap áldunk téged és dicsérjük nevedet örökké és mindörökkön-örökké. /
Add Urunk, hogy e napon minden bűntől megőrizzük magunkat! / Áldott vagy te
Urunk, atyáinknak Istene! / dicséretes és dicsőséges a te neved mindörökké. Amen. /
Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, / amint tebenned bíztunk! / Áldott vagy te,
Urunk taníts meg minket a te igazságaidra! / Áldott / vagy te, Uralkodó, oktass bennünket a te igazságaidra! / Áldott / vagy te, Szent világosíts meg minket a te igazságaiddal!
Uram, menedékünk voltál nekünk nemzedékről nemzedékre.
Én mondám: / Uram irgalmazz nekem és gyógyítsd meg az én lelkemet, mert
vétkeztem teellened.
Hozzád menekülék, Uram, taníts meg engem, hogy a te akaratodat cselekedjem, /
mert te vagy az én Istenem, / mert nálad van az életnek forrása, / és a te világosságodban látjuk meg a világosságot. / Nyújtsd kegyelmedet a téged ismerőknek!
Szent Isten, / szent Erős, / szent Halhatatlan / irgalmazz nekünk!
Szent Isten, / szent Erős, / szent Halhatatlan / irgalmazz nekünk! (2x) Dicsőség az
Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.
Szent Halhatatlan / irgalmazz nekünk!
Szent Isten, / szent Erős, / szent Halhatatlan / irgalmazz nekünk!

TROPÁR

7. hang
Ma lett a világ üdvössége! / – énekeljük a sírból föltámadottnak / és életünk kezdőjének; / mert ő halállal megtörvén a halált, /’ győzelmet ajándékozott nekünk és
gazdag kegyelmet!

EKTÉNIÁK
Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass
meg minket és könyörülj!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
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Könyörögjünk még szentséges főpásztorunk, N. római pápáért, Istenszerető N.
(érsek-) metropolitánkért (és N. püspökünkért), lelkiatyáinkért s Krisztusban minden
atyánkfiáért!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Könyörögjünk még az itt jelenlévő s tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, a
mi jótevőinkért és minden igazhitű keresztényért!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és
Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Amen.
Teljesítsük reggeli könyörgésünket az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Uram, irgalmazz!
Hogy ezen egész napot tökéletesen szentül, békességben és vétek nélkül töltsük
el, kérjük az Úrtól!
Add meg, Uram!
A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét kérjük az Úrtól!
Add meg, Uram!
Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól!
Add meg, Uram!
Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól!
Add meg, Uram!
Hogy életünknek hátralevő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól!
Add meg, Uram!
Hogy életünket keresztény módon, gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s
hogy Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól!
Add meg, Uram!
Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész
életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Néked, Uram!
Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy és téged dicsőítünk,
Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Amen.
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Békesség mindnyájatoknak!
És a te lelkednek!
Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!
Néked, Uram!
Mert téged illet, hogy könyörülj rajtunk s üdvözíts minket Istenünk és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Amen.

ELBOCSÁTÓ
Bölcsesség!
Adj áldást!
Krisztus, a mi Istenünk ki áldott és dicsőített öröktől fogva.
Tedd erőssé, Isten, az igaz katolikus hitet örökkön-örökké!
Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!
Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki
az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!
Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást
uram!
(A pap az elbocsátó imádságot mondja.)
Amen.
Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké!
Amen.
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