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JELEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

D – doxológiás ünnep
P – polieleoszos (sokirgalmús) ünnep
L – lítiás ünnep
al. – alleluja(-vers)
áldv. – áldozási vers
alk. – alkonyati
angy. – angyal(ok)
Angy. gyül. – Az angyalok gyülekezete…
antif. – antifónák
Ap. – apostoli szakasz
ap(k). – apostol(ok)
Ar. Szt. – Aranyszájú Szent
assz. – asszony
átv. – átvitele
balg. – Krisztusért balgatag
befogl. – befoglalásával
bemv. – bemeneti vers
bűnb. – bűnbánati
D. – Dicsőség…
Dics. – Dicséreti
DM. – Dicsőség… most és…
dox. – doxológia
e. – előtt(i)
é. – ének

ekt. – ekténia
elb. – elbocsátó
előv. – elővers(es)
erkly. – ereklyéinek
Ev. – evangéliumi szakasz
ev. – evangélium(i)
ev. csók. – evangéliumcsókolás
ev. szt. – evangéliumi sztichira
evta. – evangélista
eü. – előünnep
felm. é. – felmeneteli ének
fisz. – fájdalmas istenszülői ének
fölsz. – fölszentelt
főangy. – főangyal(ok)
fp(k). – főpap(ok)
fszvt(k). – fölszentelt vértanú(k)
ft. – feltámadási
h. – helyett
hétközn. – hétköznapi
húsv. – húsvéti
hv. – hitvalló
hv. fp. – hitvalló főpap
ik. – ikosz
inasz. – inaszakadt
ingy. orv. – ingyenes orvos
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ipak. – ipákoj

sz. – szent

irm. – irmosz

sza. – szentéletű anya (szentasszony)

isz. – istenszülői ének

szam. assz. – szamariai asszony

kar. – Karácsony(i)

szé. – szentéletű atya

karv. – karvers

szig. – szigorú

katav. – katavászia

szomb. – szombat(i)

kath. – kathizma

szt. – sztichira

keneth. – kenethozó asszonyok

Tam. vas. – Tamás vasárnap

Ker. – Kereszt vagy Keresztelő

társap(ok). – társapostol(ok)

Ker. felm. – Keresztfelmagasztalás

tr. – tropár

kir. – királyi

triód – Triódion

kont. – konták

tsa(i). – társa(i)

leül. – leülő (kathizmálion)

u. – után(i)

Látv. Kr. – Látván Krisztus…

ua. – ugyanaz

lit. – lítiai

uo. – ugyanott

M. – most és…

Uram irg. – Uram, irgalmazz!

m. – méltó

Uram, teh. – Uram, tehozzád…

megf. – megfelelő

uü. – utóünnep

Ménol. – Ménologion

ün. – ünnep(i)

mindensz. – mindenszentek

ünz. – ünnepzárás

Most bocs. – Most bocsásd el…

vakonsz. – vakonszületett

nvt. – nagyvértanú

vas. – vasárnap(i)

nvtnő – nagyvértanúnő

Vízk. – Vízkereszt

olv(k). – olvasmány(ok)

vt(k). – vértanú(k)

ötv. köz. – Ötvened Közepe

vtnő(k) – vértanúnő(k)

P. – Pünkösd

zsolt. – zsoltár(ok)

pentek. – Pentekosztárion

Zslm. – Zsolozsmáskönyv

pr. – próféta
prk. – próféták
prok. – prokimen
prokk. – prokimenek
reg. – reggeli
rem. – remete
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2016
Szeptember
1. Csütörtök P Az egyházi év kezdete (Indiktion)
– Oszlopos Simeon szé.
2. Péntek Mamász vt., János fp.
3. Szombat P Piusz fp. – Antimosz fszvt., Teoktisztosz szé.
4. Vasárnap Pünkösd u. 16. vasárnap – Babilasz fszvt., Mózes pr.
– 7. hang
5. Hétfő Zakariás pr.
6. Kedd D Mihály arkangyal kolosszei csodája
7. Szerda Kisboldogasszony eü. – Szózon vt.
– (Himnuszköltő Kassziáni)
8. Csütörtök L A Legszentebb Istenszülő születése 			
(Kisboldogasszony)
9. Péntek Uü. – Joákim és Anna prk.
10. Szombat Uü. – Keresztfelm. e. szombat – Minodóra, Mitrodóra és
Nimfodóra vtnők
11. Vasárnap Pünkösd u. 17. (Ker. felm. e.) vasárnap – Uü.
– Teodóra sza. – (Autonomosz fszvt.) – 8. hang
12. Hétfő D Kisboldogasszony ünz.
13. Kedd P A Feltámadás templomának felszentelése – Eü.
– Kornél fszvt.
14. Szerda L A Szent Kereszt felmagasztalása – Böjti nap!
15. Csütörtök Uü. – Nikétász nvt.
16. Péntek Uü. – Eufémia nvtnő
17. Szombat Uü. – Keresztfelm. u. szombat – Zsófia és leányai: Hit,
Remény, Szeretet vtnők
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18. Vasárnap Pünkösd u. 18. (Ker. felm. u.) vasárnap – Uü. –
Eumeniosz fp. – 1. hang
19. Hétfő Uü. – Trofimosz, Szavvátiosz és Dorimedón vtk.
20. Kedd Uü.– Eusztáthiosz nvt. és felesége, Theopiszta,
és két fiuk: Agapiosz és Theopisztosz
21. Szerda D Keresztfelmagasztalás ünz.
22. Csütörtök Fókász fszvt., Kodrátosz ap.
23. Péntek D Ker. János pr. fogantatása
24. Szombat Tekla vtnő
25. Vasárnap Pünkösd u. 19. vasárnap – Eufrozina sza. – 2. hang
26. Hétfő P János ap., evta. elhunyta
27. Kedd Kallisztrátosz és tsai. vtk.
28. Szerda D Karitón szé.
29. Csütörtök Cirjék rem.
30. Péntek Gergely fszvt.

2016
Október
1. Szombat P Az Istenszülő oltalma
2. Vasárnap Pünkösd u. 20. vasárnap
– Ciprián fszvt., Jusztina vtnő – 3. hang
3. Hétfő Dénes fszvt.
4. Kedd Hierotheosz fp., Ananiás ap.
5. Szerda Karitina vtnő, Romanosz szé.
6. Csütörtök D Tamás ap.
7. Péntek Szergiusz és Bakhusz vtk.
8. Szombat Pelágia sza.
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9. Vasárnap D Pünkösd u. 21. vasárnap – Jakab ap., Alfeus fia –
(Andronikosz és felesége szé.) – 4. hang
10. Hétfő Evlampiosz és Evlampia vtk.
11. Kedd Fülöp ap., Teofán fp.
12. Szerda Probosz, Tarakhosz és Andronikosz vtk.
13. Csütörtök Kárposz és Papilász vtk.
14. Péntek Nazáriosz, Gerváziosz, Protáziosz és Kelziosz vtk.,
Kozma fp.
15. Szombat Lukiánosz vt.
16. Vasárnap Pünkösd u. 22. vasárnap – A hetedik egyetemes zsinat
igazhitű atyáinak emléke – (Longinusz vt.) – 5. hang
17. Hétfő Ozeás pr., András vt.
18. Kedd D Lukács ap., evta.
19. Szerda Joel pr., Várusz vt.
20. Csütörtök Artemiosz nvt.
21. Péntek Hilárion szé.
22. Szombat Averkiosz fp., Az efezusi hét vt.
23. Vasárnap D Pünkösd u. 23. vasárnap
– Jakab ap., az Úr rokona – 6. hang – Nemzeti ünnep
24. Hétfő Aretász és tsai. nvtk.
25. Kedd Markiánosz és Mártíriosz vtk.
26. Szerda P Demeter nvt.
27. Csütörtök Ünz. – Nesztor vt.
28. Péntek Terenciusz és tsai. vtk., István szé.
29. Szombat Anasztázia vtnő, Ábrám szé.
30. Vasárnap Pünkösd u. 24. vasárnap – Zénó és Zenóbia vtk.
– 7. hang
31. Hétfő P Boldog Romzsa Tódor fszvt.
– (Sztákisz és tsai. apk., Epimakhosz vt.)
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2016
November
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kedd D Kozma és Damján ingy. orv.
Szerda Akindinosz és tsai. vtk.
Csütörtök Akepszimász, József és Etele vtk., György nvt. ereklyéi
Péntek Joannikiosz szé., Nikandrosz fszvt. és tsa.
Szombat Galaktion és Episztémé vtk.
Vasárnap Pünkösd u. 25. vasárnap – Pál hv. fp. – 8. hang
Hétfő A melitinéi 33 vt., Lázár szé.
Kedd P Mihály és Gábor főangyalok, és a többi égi erők
Szerda Onéziforosz és Porfiriosz vtk., Matróna sza.
– (Teoktiszta sza.)
10. Csütörtök Olimpász és tsai. apk., Oresztész vt.
11. Péntek Ménász, Viktor és Vince vtk., Tivadar hv.
– (Sztefánisz vtnő)
12. Szombat János fp., Nílus szé. – D Jozafát fszvt.
13. Vasárnap P Pünkösd u. 26. vasárnap
– Aranyszájú János főpap – 1. hang
14. Hétfő D Fülöp ap.
15. Kedd Guriász, Számón és Abibosz vtk.
– Karácsony e. bűnb. idő kezdete!
16. Szerda D Máté ap., evta.
17. Csütörtök Gergely fp.
18. Péntek Platón és Romanosz vtk.
19. Szombat Abdiás pr., Barlám vt.
20. Vasárnap Pünkösd u. 27. vasárnap – Templombavezetés eü.
– Gergely szé. – (Proklosz fp.) –– 2. hang
21. Hétfő L Az Istenszülő templombavezetése
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22. Kedd Uü. – Filemon és tsai. apk., Cecília vtnő és tsai.:
Valeriánusz és Tibor vtk.
23. Szerda Uü. – Amfilokhiosz fp., Gergely fp.
24. Csütörtök Uü. – Kelemen fszvt., Péter fszvt.
25. Péntek P Katalin nvtnő – Templombavezetés ünz.
– (Merkuriosz vt.)
26. Szombat Alipiosz szé., Győző szé.
27. Vasárnap Pünkösd u. 30. vasárnap – Jakab nvt. – 3. hang
28. Hétfő István és tsai. vtk., Irénarkhosz vt.
29. Kedd Paramonosz vt. és 370 vt. tsa., Filumenosz vt.
30. Szerda P András ap.

2016
December
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csütörtök Náhum pr.
Péntek Habakuk pr.
Szombat Szofoniás pr.
Vasárnap D Pünkösd u. 29. vasárnap – Borbála nvtnő,
János szé. – 4. hang
Hétfő P Száva szé.
Kedd L Csodatevő Miklós főpap
Szerda Ambrus fp.
Csütörtök Anna csodálatos foganása eü. – Patápiosz szé.
Péntek P Anna csodálatos foganása
Szombat Ménász, Hermogenész és Evgrafosz vtk.
Vasárnap Ősatyák vasárnapja – (Dániel szé.) – 5. hang
Hétfő P Szpiridon fp.

13. Kedd Eusztrátiosz és tsai. vtk. – (Lucia vtnő)
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14.
15.
16.
17.
18.

Szabad
napok

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Szerda Tirzusz és tsai. vtk.
Csütörtök Elevteriosz fszvt.
Péntek Aggeus pr.
Szombat Dániel pr. és a három ifjú
Vasárnap Ószövetségi szentatyák vas.
– Karácsony előtti vasárnap – (Sebestyén és tsai. vtk.) – 6. hang
Hétfő Bonifác vt.
Kedd Karácsonyi eü. kezdete – Ignác fszvt.
Szerda Eü. – Julianna vtnő
Csütörtök Eü. – Anasztázia vtnő
Péntek Eü. – A krétai tíz vt. – Királyi imaórák – Böjti nap!
Szombat Karácsony e. szombat – Karácsony előestje
– Eugénia vtnő
Vasárnap L Jézus Krisztus születése – (7. hang)
Hétfő D Az Istenszülő emlékezete – Az Úr rokonai – Uü.
Kedd P István fődiakónus és első vt. – (Tivadar szé.) – Uü.
Szerda Uü. – A nikomédiai vtk.
Csütörtök Uü. – Aprószentek vtk., Marcell szé.
Péntek Uü. – Anizia vtnő, Melánia sza.
Szombat D Karácsony u. és Vízk. e. szombat – Karácsony ünz.

2017

Szabad
napok

Január
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1. Vasárnap L Vízkereszt előtti vasárnap – Az Úr körülmetélése –
Nagy Szent Bazil fp. – 8. hang – Polgári újév
2. Hétfő Eü. – Szilveszter fp.
3. Kedd Eü. – Malakiás pr., Gordiusz vt.
4. Szerda Eü. – A 70 apostol, Teoktisztosz szé.

5. Csütörtök Vízkereszt előestje – Teopemptosz és Teonász vtk.,
Szinklétika sza. – Királyi imaórák – Böjti nap!
6. Péntek L Istenjelenés (Vízkereszt)
7. Szombat D Uü. – Vízkereszt utáni szombat – Keresztelő János pr.
8. Vasárnap Vízkereszt utáni vasárnap – Uü. – György szé.
– (Domnika sza.) – 1. hang
9. Hétfő Uü. – Polieuktosz vt. – (Eusztrátiosz szé.)
10. Kedd Uü. – Nisszai Gergely fp., Markiánosz szé.
– (Dometiánosz fp.)
11. Szerda P Uü. – Teodóziosz szé.
12. Csütörtök Uü. – Tatjána vtnő – (Eupraxia sza.)
13. Péntek Uü. – Hermilosz és Sztratonikosz vtk., A sínai és raithi vtk.
14. Szombat D Az Istenjelenés ünz.
15. Vasárnap Pünkösd u. 30. vasárnap – Pál rem., János rem.
– 2. hang
16. Hétfő D Péter ap. bilincsei
17. Kedd P Antal rem.
18. Szerda P Atanáz és Cirill fpk.
19. Csütörtök Makáriosz rem., Arzéniosz fp. – (Eufrozina sza.)
20. Péntek P Eutim szé.
21. Szombat Hitvalló Maximosz szé., Neofitosz vt.
22. Vasárnap Pünkösd u. 31. vasárnap – Timóteus ap.,
Anasztáziosz vt. – (Mánuel fszvt.) – 3. hang
23. Hétfő Kelemen fszvt., Agatangelosz vt.
24. Kedd Xénia sza.
25. Szerda P Nazianzi Gergely fp.
26. Csütörtök Xenofon szé. és tsai.
27. Péntek P Aranyszájú János fp. ereklyéinek átvitele
28. Szombat Efrém szé.
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29. Vasárnap Pünkösd u. 32. (Zakeus) vasárnap
– Ignác fszvt. ereklyéinek átvitele – 4. hang
30. Hétfő P A három főpap – (Ipoly fszvt.)
31. Kedd Cirusz és János ingy. orv. vtk.

2017
Február

Szabad
hét

1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Szerda Találkozás eü. – Trifón vt.
Csütörtök L Az Úr találkozása Simeonnal
Péntek Uü. – Simeon és Anna prk.
Szombat Uü. – Izidor szé.
Vasárnap Vámos és farizeus vasárnapja – Uü.
– (Ágota vtnő) – 5. hang
Hétfő Uü. – Bukolosz fp.
Kedd Uü. – Partheniosz fp., Lukács szé.
Szerda Uü. – Tivadar nvt., Zakariás pr.
Csütörtök D Találkozás ünz. – (Nikéforosz vt.)
Péntek Karalamposz fszvt.
Szombat Balázs fszvt.
Vasárnap Tékozló fiú vasárnapja – (Meletiosz fp.) – 6. hang
Hétfő Martiniánosz szé.
Kedd Auxentiosz szé.
Szerda Onezimusz ap.
Csütörtök Pamfilosz és tsai. vtk.
Péntek Tivadar nvt.
Szombat Halottak emlékezete – (Leó fp.)
Vasárnap Húshagyó vasárnap – (Arkhipposz ap.) – 7. hang
Hétfő Leó fp.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Kedd Timóteus szé., Eusztáthiosz fp.
Szerda Az eugénioszi vtk. ereklyéinek megtalálása
Csütörtök Polikárp fszvt.
Péntek P Ker. János pr. fejének I. és II. megtalálása
Szombat D A vezeklő atyák – (Taráziosz fp.)
Vasárnap Vajhagyó vasárnap – (Porfiriosz fp.) – 8. hang
Hétfő Prokópiosz szé. – A Nagyböjt kezdete – Szigorú böjt!
Kedd Bazil rem., Kasszián szé.

2017
Március
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Szerda Eudokia sza. – Böjt!
Csütörtök Teodótosz fszvt.
Péntek Eutrópiosz, Kleonikosz és Baziliszkosz vtk. – Böjt!
Szombat D Tivadar nagyvértanú – (Gerázimosz rem.)
Vasárnap Nagyböjt 1. vas.
– Az igazhitűség (ortodoxia) vasárnapja – (Konón vt.) – 1. hang
Hétfő Az amórioni 42 vt.
Kedd A kerszoni fszvtk.
Szerda Teofilaktosz hv. – Böjt!
Csütörtök P A szevasztei 40 vt.
Péntek Kodrátosz és tsai. vtk. – Böjt!
Szombat Halottak emlékezete – (Szofróniosz fp.)
Vasárnap Nagyböjt 2. vasárnapja – Palamasz Gergely főpap
– (Teofán szé., Dialógus Gergely fp.) – 2. hang
Hétfő Nikéforosz fp. ereklyéi
Kedd Benedek szé., Sándor fszvt.

15. Szerda Agápiosz és tsai. vtk. – Böjt! – Nemzeti ünnep
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

Csütörtök Szabin fszvt.
Péntek Elek szé. – Böjt!
Szombat Halottak emlékezete – (Cirill fp.)
Vasárnap Nagyböjt 3. vasárnapja – Kereszthódolás
– (Krizánt és Dária vtk.) – 3. hang
Hétfő A szávamonostori 20 vt.
Kedd Jakab hv.
Szerda Bazil fszvt. – Böjt!
Csütörtök Győző és tsai. vtk.
Péntek Az Örömhírvétel eü., Zakariás szé. – Böjt!
Szombat L Szűz Mária örömhírvétele
Vasárnap Nagyböjt 4. vasárnapja
– (Klimakosz (Létrás) János szé.) – Az Örömhírvétel ünz.,
Gábor főangyal – 4. hang
Hétfő Matróna vtnő
Kedd István és Hilárion szé. atyák
Szerda Márk és tsai. vtk. – Nagy hódolás – Böjt!
Csütörtök János szé.
Péntek Hipátiosz fp. – Böjt!

2017
Április
1. Szombat D Akathisztosz szombat – Halottak emlékezete
– (Egyiptomi Mária sza.)
2. Vasárnap Nagyböjt 5. vasárnapja – Egyiptomi Mária sza.
– (Titusz szé.) – 5. hang
3. Hétfő Nikétász szé.
16

Szabad
hét

4. Kedd Teodulosz és tsai. szé. atyák
– (György szé., Himnuszköltő József szé.)
5. Szerda Kolos és tsai. vtk. – Böjt!
6. Csütörtök Eutik fp.
7. Péntek Kalliopiosz vt. – Böjt!
8. Szombat D Lázár feltámasztása – (Heródion és tsai. apk.)
9. Vasárnap L Az Úr bevonulása Jeruzsálembe
(Virágvasárnap) – (Eupszikhiosz vt.)
10. Hétfő Nagyhétfő
11. Kedd Nagykedd
12. Szerda Nagyszerda
13. Csütörtök Nagycsütörtök – A titkos vacsora emléke
14. Péntek P Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalála
– Királyi imaórák – Szigorú böjt!
15. Szombat P Nagyszombat – Jézus Krisztus síri nyugalma
16. Vasárnap L HÚSVÉT – Jézus Krisztus feltámadása
17. Hétfő P Fényes hétfő
18. Kedd P Fényes kedd
19. Szerda P Fényes szerda
20. Csütörtök P Fényes csütörtök
21. Péntek P Fényes péntek
22. Szombat P Fényes szombat
23. Vasárnap P Tamás vasárnap – György nagyvértanú – 1. hang
24. Hétfő Erzsébet sza. – (Száva vt.)
25. Kedd D Márk ap., evta.
26. Szerda Bazil fszvt.
27. Csütörtök Simon fszvt.
28. Péntek Jázon és Szozipáter apk.
29. Szombat A küzikei 9 vt., Memnon szé.
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30. Vasárnap D Kenethozó asszonyok vasárnapja – Jakab ap.
– 2. hang

2017
Május
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
18

Hétfő Jeremiás pr.
Kedd D Atanáz fp.
Szerda Timóteus és Móra vtk.
Csütörtök Pelágia vtnő
Péntek Irén vtnő
Szombat Jób pr.
Vasárnap Inaszakadt vasárnapja
– (A Szent Kereszt jeruzsálemi megjelenése) – 3. hang
Hétfő P János ap., evta.
Kedd Izajás pr., Kristóf vt.
Szerda P Az Ötvened közepe – Simon ap.
Csütörtök P Uü. – Boldog Hopkó Bazil fszvt. – (Mókiosz fszvt.)
Péntek Uü. – Epifániosz és Germánosz fpk.
Szombat Uü. – Glikéria vtnő
Vasárnap Szamariai asszony vasárnapja – Uü. – (Izidor vt.)
– 4. hang
Hétfő Uü. – Nagy Pakhómiosz szé. – (Akhillész fp.)
Kedd Uü. – Tivadar rem.
Szerda D Az Ötvenedközép ünz. – (Andronikosz és Junia apk.)
Csütörtök Péter és tsai. vtk.
Péntek Patrik fszvt. és tsai.
Szombat Thalleleosz vt.

21. Vasárnap P Vakonszületett vasárnapja
– Konstantin és Ilona társapk. – 5. hang
22. Hétfő Baziliszkosz vt.
23. Kedd Mihály hv. fp.
24. Szerda D Húsvét ünnepzárása – (Simeon rem.)
25. Csütörtök L Az Úr mennybemenetele
– Ker. János pr. fejének III. megtalálása
26. Péntek Uü. – Kárpusz ap.
27. Szombat Uü. – Helládiosz fszvt.
28. Vasárnap Az első (nikeai) egyetemes zsinat igazhitű atyáinak
emléke – Uü. – (Eutik fszvt.) – 6. hang
29. Hétfő Uü. – Teodózia vtnő
30. Kedd Uü. – Izsák szé.
31. Szerda Uü. – Hermiász vt.

2017
Június

Szabad
hét

1.
2.
3.
4.

Csütörtök Uü. – Jusztinosz és tsai. vtk.
Péntek D Mennybemenetel ünz. – (Nikéforosz hv. fp.)
Szombat Halottak emlékezete – (Lukilliánosz és tsai. vtk.)
Vasárnap L Pünkösd vas. – A Szentlélek eljövetele
– (Metrofán fp.) – (7. hang)
5. Hétfő D Pünkösd hétfő – A Szenháromság tisztelete
– (Dorotheosz fszvt.)
6. Kedd Uü. – Visszárion és Hilárion szé.
7. Szerda Uü. – Teodotosz fszvt.
8. Csütörtök D Uü. – Tivadar nvt. ereklyéinek átvitele
9. Péntek D Uü. – Bertalan és Barnabás apk. – (Cirill fp.)

19

Szabad
hét
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10. Szombat D Pünkösd ünz. – (Sándor és tsai. vtk., Timóteus fszvt.)
11. Vasárnap Mindenszentek vasárnapja – 8. hang
12. Hétfő Onufriosz rem., Péter szé.
– Apostolfejedelmek bűnb. idő kezdete!
13. Kedd Akvilina vtnő
14. Szerda Elizeus pr., Metód hv.
15. Csütörtök Ámosz pr.
16. Péntek Tikhón fp.
17. Szombat Mánuel és tsai. vtk.
18. Vasárnap Pünkösd u. 2. vasárnap – Leontin vt. – 1. hang
19. Hétfő D Júdás ap.
20. Kedd Metód fszvt.
21. Szerda Julián vt.
22. Csütörtök Özséb fszvt.
23. Péntek Agrippin vtnő
24. Szombat P Keresztelő János pr. születése
25. Vasárnap Pünkösd u. 3. vasárnap – Uü. – Febrónia vtnő
– 2. hang
26. Hétfő Dávid szé.
27. Kedd Sámson szé.
28. Szerda Cirusz és János ingy. orv. vtk.
29. Csütörtök L Péter és Pál főapostolok
30. Péntek D A tizenkét apostol

2017
Július
1. Szombat P Kozma és Damján ingy. orv. vtk.
2. Vasárnap D Pünkösd u. 4. vasárnap – Az Istenszülő köntösének
elhelyezése – 3. hang
3. Hétfő Jácint vt., Anatoliosz fp.
4. Kedd András fp.
5. Szerda D Áthoszi Atanáz és Lampász szé. atyák
6. Csütörtök Sziszoész szé.
7. Péntek D Cirill és Metód fpk.
8. Szombat D Prokóp nvt.
9. Vasárnap Pünkösd u. 5. vasárnap – Pongrác fszvt. – 4. hang
10. Hétfő A nikápolyi 45 vt., Barlanglakó Antal szé.
11. Kedd D Eufémia vtnő
12. Szerda Proklosz és Hilárion szé.
13. Csütörtök D Gábor főangyal, István szé.
14. Péntek Akvilász ap., József szé.
15. Szombat Cirják és Julitta vtk.
16. Vasárnap Pünkösd u. 6. vasárnap – Az első hat egyetemes zsinat
igazhitű atyáinak emléke – (Athenogenész fszvt.) – 5. hang
17. Hétfő P Boldog Gojdics Pál fszvt. – (Marina vtnő)
18. Kedd Emilián vt.
19. Szerda Makrina sza., Diosz szé.
20.
21.
22.
23.

Csütörtök P Illés próféta
Péntek Simeon és János szé.
Szombat D Mária Magdolna társap., sza.
Vasárnap Pünkösd u. 7. vasárnap – Fókász fszvt. ereklyéi,
Ezekiel pr. – 6. hang
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24. Hétfő Krisztina nvtnő
25. Kedd D Anna elhunyta
26. Szerda P Magyar Mózes szé. – (Hermolaosz fszvt. és tsai.,
Piroska vtnő)
27. Csütörtök P Panteleimon ingy. orv. vt.
28. Péntek Prokhorosz és tsai. apk.
29. Szombat Kallinikosz vt., Teodóté vtnő
30. Vasárnap Pünkösd u. 8. vasárnap – Szilás és Szilvánusz apk.
– 7. hang
31. Hétfő A Szent Kereszt körülhordozásának eü., Evdokimosz szé.

2017
Augusztus
1. Kedd D A Szent Kereszt körülhordozása, Makkabeus vtk.
– Nagyboldogasszony bűnb. idő kezdete!
2. Szerda P István első vt. ereklyéinek átvitele
3. Csütörtök Izsák, Dalmátosz és Fausztosz szé. atyák
4. Péntek Az efezusi hét vt.
5. Szombat Úrszínváltozás eü. – Euszigniosz vt.
6. Vasárnap L Pünkösd u. 9. vasárnap – Úrszínváltozás – (8. hang)
7. Hétfő Uü. – Dometiosz vt.
8. Kedd Uü. – Emilián hv.
9. Szerda D Uü. – Mátyás ap.
10. Csütörtök Uü. – Lőrinc vt.
11. Péntek Uü. – Euplosz vt.
12. Szombat Uü. – Fótiosz és Anikétosz vtk., Maximosz szé. ereklyéi –
(Piroska sza., Ipoly fszvt.)
22

13. Vasárnap D Pünkösd u. 10. vasárnap – Úrszínváltozás ünz.
– 1. hang
14. Hétfő Nagyboldogasszony eü., Mikeás pr.
15. Kedd L A Legszentebb Istenszülő elszenderülése
(Nagyboldogasszony)
16. Szerda D Uü. – Jézus képe – Diomédész vt.
17. Csütörtök Uü. – Miron vt.
18. Péntek Uü. – Flórusz és Laurusz vtk.
19. Szombat Uü. – András és tsai. vtk.
20. Vasárnap L Pünkösd u. 11. vasárnap – Uü.
– István apostoli király – (Hierotheosz fp.) – (Sámuel pr.)
– 2. hang – Nemzeti ünnep
21. Hétfő Uü. – Tádé ap., Vassza vtnő
22. Kedd Uü. – Agathonikosz és tsai. vtk., Farkas vt.
23. Szerda D Nagyboldogasszony ünz.
24. Csütörtök Eutik fszvt.
25. Péntek D Bertalan és Titusz apk.
26. Szombat Adorján és Natália vtk.
27. Vasárnap Pünkösd u. 12. vasárnap – Poimén szé. – 3. hang
28. Hétfő Mózes rem.
29. Kedd P Keresztelő János pr. fejvétele – Böjti nap!
30. Szerda Ünz. – Sándor, János és Pál fpk.
31. Csütörtök D Az Istenszülő övének elhelyezése
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Előírások a Szent Liturgia végzéséhez
1. Vasárnapokon, ha ebben az Utasításban más előírás nincs: a húsvéti vagy az előábrázoló antifónák („Áldjad én lelkem az Urat…”). Tr.
ft., D. kont. ft., M. szokásosan. Prok. és alleluja a hangból. Apostol és
Evangélium a soros. Áldozási vers: „Dicsérjétek Istent”.
2. Hétköznapokon, ha más előírás nincs: hétköznapi antifónák (esetleg „Áldjad…”). Hétfőn, kedden és csütörtökön: Tr. a heti napé, D. kont.
a heti napé, M. szokásosan.
Szerdán, pénteken és szombaton: Tr. a heti napé, DM. kont. a heti
napé. Prok., al. és áldv. a heti napé. Ap. és Ev. a soros.
3. Ha a liturgiai előírásban a konták után ez áll: „M. szokásosan”,
akkor
a) ahol a templom az Úr vagy az Istenszülő valamelyik ünnepére
van szentelve, M.-re mindig a templom címünnepének a kontákját kell
venni.
b) ahol a templom valamelyik szentnek van ajánlva, a D.-re énekelt
konták hangjának megfelelő isz.-t vesszük M.-re, vagyis a vasárnapi Liturgia isz.-t. Az 5. és 7. hangú isz. esetén ezt énekeljük: „A keresztények
megszégyenülhetetlen pártfogója…”.
4. Ha a köznapi Liturgiában valamilyen különleges szándékról
kívánunk megemlékezni, a tropárok rendje ez: a heti nap tropárja, szándék
tropárja, hetinap kontákja, D. szándék kontákja, M. szokásosan. Prok., al.
és áldv. a heti napé és a szándéké. Ap. és Ev. a soros és a szándéké.
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5. Jeles hétköznapokon, amelyeknek különleges liturgiai előírásuk
van, csak az ekténiákat lehet a szándék szerint énekelni, minden más változó részt az előírás szerint kell mondani.
6. Az alábbi napokon a Szent Liturgián nem éneklünk gyászénekeket, csak ekténiát: vasár- és ünnepnapokon, a Nagyböjt IV. hetében,
amíg a kereszt ki van téve, Lázár szombatjától Mindenszentek vasárnapjáig, a polieleoszos (P) és a doxológiás (D) napokon, az előünnepeken,
valamint az összes utóünnep tartama alatt. Az ünnepi vagy változó részekkel végzett Liturgiát azonban fel lehet ajánlani az elhunytakért.
Pannichida minden nap végezhető – Húsvét hetében azonban fényes heti
szöveggel és fehér liturgikus színben. A húsvéti időszakban pannichida
és temetés fehér liturgikus ruhában is végezhető!
7. A „Minden jó kérés” szándékának megfelelő változó részeket csak
fontos közügyekben énekeljük, vagy akkor, ha a napnak nincs rendkívüli
előírása. Máskor a heti napnak vagy az előírásnak megfelelő változó részeket énekeljük, és csak az ekténiát vesszük a „minden jó kérés” szándékára.
8. A Szent Liturgián igen helyes és a liturgikus előíráshoz jól igazodik, ha a szentáldozás után az oltárra visszahelyezett Szent Eukharisztiát
megtömjénezzük, majd az előkészületi asztalhoz való átvitel után újra.
Ezzel a tisztelettel fejezzük ki hódolatunkat.
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Egyéb előírások
1. Liturgikus szín: A bizánci rítust követő egyházakban nincs a liturgikus színeknek egyetemesen érvényes rendszere. Nálunk a „világos”
jelzésnél használható: fehér, arany, ezüst, sárga, kék, zöld; a „böjti” jelzésnél használható: piros, bordó, lila, fekete.
2. „D.-i befoglalás, a két utolsó saját előversre”: Némely esetben a
reggeli istentisztelet dicséreti sztichiráiban az adott szent/ünnep „Dicsőség”-re való sztichiráját is énekeljük, és a saját előverseket az előesti
alkonyati istentisztelet előverses sztichiráiból kölcsönözzük.
3. Az imaóra általában nem énekes szertartás, recitálva végezzük. Ünnepélyesebb alkalmakkor lehet énekelve is végezni. Különösen ilyen a
királyi imaórák végzése, vagy más, rendkívüli alkalom, amikor nagyobb
számú hívek imádkozzák közösen. A zsoltárt azonban mindig egy vagy –
a zsoltárok számának megfelelően – három személy recitálja. Az órákat
(még a királyi imaórákat is) nem áldásadás, hanem a „Szent atyáink imái
által…” kezdetű mondat zárja. A kilencedik imaóra és a kis esti zsolozsma elbocsátó imájában sem a napi sajátosságokat, sem a napi szente(ke)t
nem említjük. Pap nélküli végzésnél néhány jelentősebb fennhang marad
el (Miatyánk utáni fennhang, az áldások és az elbocsátó ima).
4. Tömjénezőt kell használnunk a köznapi vecsernyén is, amikor arra
az énekelt zsoltárvers is utal („Uram, tehozzád…” alatt). Ekkor a pap
epitrachelionban nagy tömjénezést végez a templomban.
5. Hétköznapra eső D szentek emléknapjain a Szent Liturgián a [ ]
zárójelben lévő soros szakaszok elhagyhatók. Amikor a D szent emlékezete vasárnapra esik, akkor viszont a soros szakaszt vesszük, és a [ ] zá26

rójelben a szentnek előírt szakaszok találhatók, amelyek elhagyhatók. A
Triódion időszakának szombatjain és a Pünkösd előtti szombaton, valamint a zsinati atyák nyári és őszi vasárnapján mindkét szakaszt olvassuk.
Amikor vasárnap P szent emléknapja van, a soros szakaszok mellett a
szentét is vesszük, hétköznapra eső P szent emléknapján pedig csak a
szent szakaszait olvassuk.
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Szeptember

2016

2016. év
SZEPTEMBER
P 1. Csütörtök – Az egyházi év kezdete (Indiktion) – Oszlopos Simeon szentéletű atya
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. indiktion
és szé., D. kont. szé., M. kont. indiktion – Prok., al., áldv. indiktion – Ap.
Tim 282. (1Tim 2,1-7) és Kol 258. (Kol 3,12-16) – Ev. Lk 13. (Lk 4,1622) és Jn 36. (Jn 10,9-16) – Elb. a szent említésével.
2. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Ef 217. (Ef 1,7-17) – Ev. Mk 32. (Mk 8,1-10).
3. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 146. (1Kor 10,23-28) – Ev. Mt 101. (Mt 24,34-37.42-44).
A Hajdúdorogi Főegyházmegyében és a Nyíregyházi Egyházmegyében:
P Szent (X.) Piusz pápa, a Hajdúdorogi Egyházmegye alapítója
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. fp., D.
kont. fp., M. szokásosan – Prok., al., áldv. fp. – Ap. Zsid 335. (Zsid 13,1721) – Ev. Lk 24. (Lk 6,17-23a) – Elb. a szent említésével.
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2016

Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, Babilasz fszvt. 3, Mózes pr. 3, D. fszvt.,
M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv.
szt.: a hangból, D. fszvt., M. isz. – Most bocs. u. tr. ft. és fszvt., D. pr., M.
isz. – Nagy elb. vas.

Szeptember

4. Vasárnap – Pünkösd u. 16. vasárnap – Babilasz fölszentelt vértanú,
Mózes próféta – 7. hang

Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft. és fszvt., D. pr., M. isz. – Leül.
ft. – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 5. ft. – Látv. Kr.
– Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Keresztet jelezvén – III. óda
u. kont. és ik. fszvt., leül. fszvt., D. pr., M. isz. – VI. u. kont. és ik. ft. –
IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének:
ft., D. fszvt., M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. az ötödik ev. szt., M.
Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Hívekért – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr.
ft., D. kont. ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Kor 181. (2Kor
6,1-10) – Ev. Mt 105. (Mt 25,14-30).
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: a
hangból 3, Zakariás pr. 3, D. pr., M. isz. – Prok. vas. – Előv. szt.: a hangból (vagy pr.), D. pr., M. isz. – Most bocs. u. tr. pr., DM. isz. – Elb. közn.
5. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Ef 219. (Ef 1,22-2,3) – Ev. Mk 48. (Mk 10,46b-52).
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Szeptember

2016

D 6. Kedd – Mihály arkangyal kolosszei csodája
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad vagy hétközn. antif. – Tr. főangy., D.
kont. főangy., M. szokásosan – Prok., al., áldv. főangy. – Ap. [Ef 222. (Ef
2,19-3,7) és] Zsid 305. (Zsid 2,2-10) – Ev. [Mk 50. (Mk 11,11-23) és] Lk
51/a (Lk 10,16-21) – Elb. a főangyal említésével.

7. Szerda – Az Istenszülő születésének előünnepe – Szózon vértanú –
(Himnuszköltő Kassziáni)
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. eü., DM.
kont. eü. – Prok., al., áldv. szerdai – Ap. Ef 223. (Ef 3,8-21) – Ev. Mk 51.
(Mk 11,22-26).
L 8. Csütörtök – A Legszentebb Istenszülő születése (Kisboldogasszony)
Liturgikus szín: világos
Szerdán éjjel, csütörtökre virradóan nagy alkonyati istentisztelet,
lítia és kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Boldog ember… I. antif. –
Uram, teh. u. 8 szt.: ün., DM. ün. – Körmenet – Prok. szerdai – Olvk. ün.
(Ter 28,10-17; Ez 43,27-44,4; Péld 9,1-11) – Lit. szt.: ün. – Előv. szt.: ün.
– Most bocs. u. tr. ün. egyszer a pap, kétszer a nép – Kenyéráldás – Áldott
legyen – 33. zsoltár első része – Az Úr áldása… és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün. 2-szer, DM. ugyanaz harmadszor – Leül. ün. – Sokirgalmú – Magasztalás ün. – Leül. ün. – Ifjúságomtól – Prok. ün. – Ev. Lk 4. (Lk 1,39-49.56) – 50. zsolt. u. ev. csók. ün.
renddel – Kánon ün., katav. Keresztet jelezvén – III. óda u. ipak. ün. – VI.
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Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. ün. – Bemv.: Jertek… aki szenteidben
– Tr. ün., DM. kont. ün. – Prok., al., áldv. ün. – Ap. Fil 240. (Fil 2,5-11)
– Ev. Lk 54. (Lk 10,38-42; 11,27-28) – Valóban m. h. ün. előének ün. és
IX. irm. – Elb. ün. – Olajkenet.

Szeptember

u. kont. és ik. ün. – IX. e. ün. előének – IX. u. fényének ün. – Dics.-re 4
szt.: ün., DM. ün. – Nagy dox. u. tr. ün. – Nagy elb. ün.

Csütörtökön du. köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram,
teh. u. 6 szt.: ün. 3, Joákim és Anna istenősök 3, DM. istenősök – Prok.
csütörtöki – Előv. szt.: istenősök (uo.), DM. istenősök – Most bocs. u. tr.
istenősök, DM. ün. – Közn. elb. ün., a szentek említésével.
Megjegyzés:
Köznapi Szent Liturgiákon ünz.-ig: Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… aki szenteidben – Tr. ün., DM. kont. ün. – Prok., al., áldv. ün. –
Ap. és Ev. a soros – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb. ün.
9. Péntek – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Ef 226. (Ef 4,17-25a) – Ev. Mk 53. (Mk 12,1-12).
10. Szombat – Keresztfelmagasztalás előtti szombat – Utóünnep –
Minodóra, Mitrodóra és Nimfodóra vértanúnők
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.: Jertek… aki szenteidben – Tr. ün., DM. kont. ün. – Prok. és al. Kfm. e. szombat
(Prok. 3. hangú ft., Al. 5. hang ft.) – Ap. Kor 126. (1Kor 2,6-9) – Ev. Mt 39.
(Mt 10,37-11,1) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Áldv. ün. – Elb. ün.
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Szeptember

2016

11. Vasárnap – Pünkösd u. 17. (Keresztfelmagasztalást megelőző)
vasárnap – Utóünnep – Teodóra szentéletű anya – (Autonomosz
fölszentelt vértanú) – 8. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, ün. 3, Teodóra sza. 3, D. ün., M. a
folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a
hangból, DM. ün. – Most bocs. u. tr. ft., D. sza., M. ün. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. sza., M. ün. – Leül. ft. –
Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 6. ft. – Látv. Kr. – Ev.
csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Keresztet jelezvén – III. óda u. kont.
és ik. ün., leül. sza., DM. ün. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e. Magasztalja…
ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., DM. ün. – Dics.-re
8 szt.: a hangból 4, ün. (D.-i befogl., a két utolsó saját előversre) 4, D. a
hatodik ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Feltámadván – Nagy
elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… vas. karverssel – Tr. ft. és ün., D. kont. ft., M. kont. ün. – Prok.
és al. Ker. felm. e. vas. (Prok. 6. hangú ft., Al. 1. hang ft.) és ün. – Ap.
Gal 215. (Gal 6,11-18) – Ev. Jn 9. (Jn 3,13b-17) – Áldv.: Dicsérjétek…
és ün. – Elb. vas.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: ün.,
DM. ün. – Prok. vas. – Előv. szt.: ün. – Most bocs. u. tr. ün. – Elb. ün.
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Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Minden változó rész úgy, mint az ünnepen –
Ap. Ef 227. (Ef 4,25-32) – Ev. Lk 10. (Lk 3,19-22).

Szeptember

D 12. Hétfő – A Legszentebb Istenszülő születésének ünnepzárása

P 13. Kedd – A Feltámadás templomának felszentelése – Keresztfelmagasztalás előünnepe – Kornél fölszentelt vértanú
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. templomszentelés és eü., D. kont. templomszentelés, M. kont. eü. – Prok.,
al., áldv. templomszentelés – Ap. Zsid 307. (Zsid 3,1-4) – Ev. Mt 67. (Mt
16,13-18).
L 14. Szerda – A Szent és Életadó Kereszt felmagasztalása – Böjti
nap!
Liturgikus szín: böjti
Kedden éjjel, szerdára virradóan nagy alkonyati istentisztelet, lítia és
kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.:
ün., DM. ün. – Körmenet – Prok. keddi – Olvk. ün. (Kiv 15,22-16,1; Péld
3,11-18; Iz 60,11-16) – Lit. sz.: ün. – Előv. szt.: ün. – Most bocs. u. tr. ün.
egyszer a pap, kétszer a nép – Kenyéráldás – 33. zsoltár első része – Az
Úr áldása… és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün. 2-szer, DM. ugyanaz harmadszor – Leül. ün. (2-szer) – Sokirgalmú – Magasztalás ün. – Leül. ün.
– Ifjúságomtól – Prok. ün. – Ev. Jn 42/b (Jn 12,28-36a) – Látv. Kr. – 50.
zsolt. u. ev. csók. ün. renddel – Kánon és katav. ün. – III. óda u. leül. ün.
(2-szer) – VI. u. kont. és ik. ün. – IX. e. ün. előének – IX. u. fényének
ün. (3-szor) – Dics.-re 4 szt.: ün., DM. ün. – A pap a nagy dox.-ra teljes
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liturgikus díszt ölt, és a tömjénezővel az oltár elé lép. A Háromszorszent
éneklése alatt megtömjénezi a szent keresztet, majd a diszkosszal együtt
a feje fölé emeli, és az oltárt jobbról megkerülve az ikonosztázion északi ajtaján át az ambonra viszi. A királyi ajtó előtt megállva fennhangon
mondja: Bölcsesség igazhívők! – Tr. ün. – Ezalatt a pap az előkészített
tetrapodhoz megy, ráhelyezi a keresztet, négy oldalról megtömjénezi,
majd három metániát végez előtte. Kezébe veszi a keresztet, és kelet felé
fordulva hangosan kezdi az ekténiát. – A nép minden könyörgésre az ekkorra előírt „Uram, irgalmazz”-okat énekli (3 vagy 100). – A nép éneke alatt a pap a keresztet kezében tartva lassan, mélyen meghajol, majd
fölemelkedik és áldást ad. – Ugyanilyen renddel következnek a további
ekténiák, melyeket a pap a tetrapod déli, keleti, majd északi oldaláról végez. – Az ötödik könyörgést visszatérve szintén kelet felé fordulva énekli.
– Az „Uram, irgalmazz”-ok után nyomban következik az ünnepi konták
(Aki önként…), miközben a pap megáldja a kereszttel a népet, majd vis�szahelyezi azt a tetrapodra. – A pap és a nép három hódolást végez (A te
kereszted előtt…) – Keresztcsókolási szt. – Teljesítsük ekt. – Nagy elb.
ün.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. és bemv. ün. – Tr. ün., DM. kont. ün.
– Háromszorszent h. A te kereszted előtt – Prok., al., áldv. ün. – Ap. Kor
125. (1Kor 1,18-24) – Ev. Jn 60. (Jn 19,6-11.13-20.25-28a.30b-35) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb. ün. – Olajkenet.
Szerdán du. nagy alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u.
6 szt.: ün. 3, Nikétász nvt. 3, D. nvt., M. ün. – Körmenet – Nagy prok. A
mi Istenünk – Előv. szt.: ün., D. nvt., M. ün. – Most bocs. u. tr. nvt., DM.
ün. – Nagy elb. ün., a szent említésével.
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Köznapi Szent Liturgiákon ünz.-ig: Liturgikus szín: böjti
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… kit testileg – Tr. ün., DM. kont. ün. – Háromszorszent h. A te
kereszted előtt – Prok., al., áldv. ün. – Ap. és Ev. a soros – Valóban m. h.
ün. előének és IX. irm. – Elb. ün.

Szeptember

Megjegyzés:

15. Csütörtök – Utóünnep
Liturgikus szín: böjti
Ap. Ef 232. (Ef 5,33-6,9) – Ev. Lk 13. (Lk 4,16-22).
16. Péntek – Utóünnep
Liturgikus szín: böjti
Ap. Ef 234. (Ef 6,18-24) – Ev. Lk 14. (Lk 4,22b-30).
17. Szombat – Keresztfelmagasztalás utáni szombat – Utóünnep –
Zsófia és leányai: Hit, Remény, Szeretet vtnők
Liturgikus szín: böjti
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… kit testileg – Tr. ün., DM. kont. ün. – Háromszorszent h. A te
kereszted előtt – Prok., al., áldv. ün. – Ap. Kor 125/b (1Kor 1,26-2,5) –
Ev. Jn 30. (Jn 8,21-30) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb. ün.
18. Vasárnap – Pünkösd u. 18. (Keresztfelmagasztalás utáni) vasárnap – Utóünnep – Eumeniosz főpap – 1. hang
Liturgikus szín: böjti
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, ün. 3, Eumeniosz fp. 3, D. ün., M. a
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folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.:
a hangból, DM. ün. – Most bocs. u. tr. ft., D. fp., M. ün. – Nagy elb. ün.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. fp., M. ün. – Leül ft. –
Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 7. ft. – Látv. Kr. – Ev.
csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. ün. (Keresztet jelezvén) – III. óda
u. kont. és ik. ün. és fp., leül. fp., DM. ün. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX.
e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft.,
DM. ün. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4, ün. (D.-i befogl., a két utolsó saját
előversre) 4, D. a hetedik ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma
lett – Nagy elb. ün.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok –
Bemv.: Jertek… kit testileg – Tr. ft. és ün., D. kont. ft., M. kont. ün. –
Háromszorszent h. A te kereszted előtt – Prok., al., áldv. ft. és ün. – Ap.
Gal 203. (Gal 2,16-20) – Ev. Mk 37. (Mk 8,34-9,1) – Valóban m. h. ün.
előének és IX. irm. – Elb. ün.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: ün.
3, Trofimosz, Szavvátiosz és Dorimedón vtk. 3, DM. ün. – Prok. vas. –
Előv. szt.: ün. – Most bocs. u. tr. vtk., DM. ün. – Elb. ün.
19. Hétfő – Utóünnep
Liturgikus szín: böjti
Ap. Fil 235. (Fil 1,1-7) – Ev. Lk 16. (Lk 4,38b-44).
20. Kedd – Utóünnep
Liturgikus szín: böjti
Ap. Fil 236. (Fil 1,8-14) – Ev. Lk 18. (Lk 5,12-16).
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Liturgikus szín: böjti
Ar. Szt. János Liturgiája – Minden változó rész úgy, mint az ünnepen –
Ap. Fil 237. (Fil 1,12-20a) – Ev. Lk 21. (Lk 5,33b-39) – Áldás u. a pap a
keresztet megtömjénezi, és a tr. éneklése közben a helyére teszi.

Szeptember

D 21. Szerda – Keresztfelmagasztalás ünnepzárása

22. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Fil 238. (Fil 1,20b-27a) – Ev. Lk 23. (Lk 6,12b-19).
D 23. Péntek – Keresztelő János próféta fogantatása
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. pr., D.
kont. pr., M. szokásosan – Prok., al., áldv. pr. – Ap. [Fil 239. (Fil 1,27-2,4)
és] Gal 210/b (Gal 4,22-27) – Ev. [Lk 24. (Lk 6,17-23a) és] Lk 2. (Lk 1,525) – Elb. a szent említésével.
24. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 164. (1Kor 15,58-16,3) – Ev. Lk 19. (Lk 5,17b-26).
25. Vasárnap – Pünkösd u. 19. vasárnap – Eufrozina szentéletű anya
– 2. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 7, Eufrozina sza. 3, D. sza., M. a folyó
hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból – Most bocs. u. tr. ft., D. sza., M. isz. – Nagy elb. vas.
37

Szeptember

2016

Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. sza., M. isz. – Leül. ft. –
Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 8. ft.
– Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III.
óda u. kont. és ik. sza., leül. sza., DM. isz. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX.
e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft.,
D. sza., M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. a nyolcadik ev. szt., M.
Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Feltámadván – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. kont.
ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Kor 194. (2Kor 11,31-12,9)
– Ev. Lk 26. (Lk 6,31-36).
Vasárnap du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… I. antif.
– Uram, teh. u. 6 szt.: János ap. evta. elhunyta, D. ap. evta., M. az ennek
megf. (2.) hangú nagy dogmatikon – Körmenet – Prok. vas. – Olvk. ap.
evta. (1Ján 3,21-4,6a; 1Ján 4,11-16; 1Ján 4,20-5,5) – Előv. szt.: ap. evta.,
D. ap. evta., M. isz. – Most bocs. u. tr. ap. evta., DM. az ennek megf. (2.)
hangú ft. elb. isz. – Nagy elb. a szent említésével.
P 26. Hétfő – János apostol és evangélista elhunyta
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. ap., D.
kont. ap., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ap. – Ap. Ján 73/b (1Ján 4,1219) – Ev. Jn 61. (Jn 19,25-27; 21,24-25) – Elb. a szent említésével.
27. Kedd
Liturgikus szín: világos
Ap. Fil 242. (Fil 2,16b-23) – Ev. Lk 27. (Lk 6,37-45).
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Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. szé., D.
kont. szé., M. szokásosan – Prok., al., áldv. szé. – Ap. [Fil 243. (Fil 2,2430) és] Kor 176. (2Kor 4,6-15) – Ev. [Lk 28. (Lk 6,46-7,1) és] Lk 24. (Lk
6,17-23a) – Elb. a szent említésével.
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D 28. Szerda – Karitón szentéletű atya

29. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Fil 244. (Fil 3,1-8) – Ev. Lk 31. (Lk 7,17-30).
30. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Fil 245. (Fil 3,8-19) – Ev. Lk 32. (Lk 7,31-35).
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2016. év
OKTÓBER
P 1. Szombat – A Legszentebb Istenszülő oltalma
Liturgikus szín: világos
Pénteken du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… I. antif.
– Uram, teh. u. 8 szt.: ün., DM. ün. – Körmenet – Prok. pénteki – Olvk.
ün. (Ter 28,10-17; Ez 43,27-44,4; Péld 9,1-11) – Előv. szt.: ün., DM. ün.
– Most bocs. u. tr. ün. – Nagy elb. ün.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün. 2-szer, DM. ugyanaz harmadszor – Leül. ün. – Sokirgalmú – Magasztalás ün. – Leül. ün. – Ifjúságomtól – Prok. ün. – Ev. Lk 4. (Lk 1,39-49.56) – 50. zsolt. u. ev. csók. ün.
renddel – Kánon és katav. ün. – III. óda u. leül. ün. – VI. u. kont. és ik.
ün. – IX. e. ün. előének – IX. u. fényének ün. – Dics.-re 4 szt.: ün., DM.
ün. – Nagy dox. u. tr. ün. – Nagy elb. ün.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. ün., DM.
kont. ün. – Prok., al., áldv. ün. – Ap. Zsid 320. (Zsid 9,1-7) – Ev. Lk 54.
(Lk 10,38-42; 11,27-28) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb.
ün.
2. Vasárnap – Pünkösd u. 20. vasárnap – Ciprián fölszentelt vértanú,
Jusztina vértanúnő – 3. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 7, Ciprián fszvt. 2, Jusztina vtnő 1, D.
fszvt., M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. –
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Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. fszvt., M. isz. – Leül.
ft. – Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 9.
ft. – Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III.
óda u. kont. és ik. fszvt., leül. fszvt., DM. isz. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX.
e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft.,
D. fszvt., M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. a kilencedik ev. szt., M.
Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. vas.

Október

Előv. szt.: a hangból, D. fszvt., M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. fszvt., M.
isz. – Nagy elb. vas.

Ar. Szt. János Liturgiája – Hívekért – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr.
ft., D. kont. ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Gal 200. (Gal
1,11-19) – Ev. Lk 30. (Lk 7,11-16).
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.:
a hangból 3, Areopagita Dénes fszvt. 3, D. fszvt., M. isz. – Prok. vas.
– Előv. szt.: a hangból, D. fszvt., M. isz. – Most bocs. u. tr. fszvt., DM.
isz. – Elb. közn.
3. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Fil 248. (Fil 4,10-23) – Ev. Lk 33. (Lk 7,36-50).
4. Kedd
Liturgikus szín: világos
Ap. Kol 249. (Kol 1,1-3a.6c-11) – Ev. Lk 34. (Lk 8,1-3).

41

Október

2016

5. Szerda
Liturgikus szín: világos
Ap. Kol 251. (Kol 1,18-23) – Ev. Lk 37. (Lk 8,22b-25).
D 6. Csütörtök – Tamás apostol
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. ap., D.
kont. ap., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ap. – Ap. [Kol 252. (Kol 1,242,1a) és] Kor 131. (1Kor 4,9-16a) – Ev. [Lk 41. (Lk 9,7-11) és] Jn 65. (Jn
20,19-31) – Elb. a szent említésével.
7. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Kol 253. (Kol 2,1-7) – Ev. Lk 42. (Lk 9,12-18).
8. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 174. (2Kor 3,12-18) – Ev. Lk 22. (Lk 6,1-10).
D 9. Vasárnap – Pünkösd u. 21. vasárnap – Jakab apostol, Alfeus fia
– (Andronikosz és felesége szé.) – 4. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, Jakab ap. 4, D. ap., M. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, D.
ap., M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. ap., M. isz. – Nagy elb. vas.
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Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. ap., M. isz. – Leül. ft. –
Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 10. ft.
– Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III.
óda u. kont. és ik. ap., leül. ap., DM. isz. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e.
Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., D.
ap., M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4, ap. (D.-i befogl., a két utolsó
saját előversre) 4, D. a tizedik ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr.
Feltámadván – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft. és ap.,
Kont. ft., D. kont. ap., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. és ap. – Ap. Gal
203. (Gal 2,16-20) [és Kor 131. (1Kor 4,9-16a)] – Ev. Lk 35. (Lk 8,5-15)
[és Mt 34. (Mt 9,36-10,8)] – Elb. vas., a szent említésével.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: a
hangból 3, Evlampiosz és Evlampia vtk. 3, D. vtk., M. isz. – Prok. vas.
– Előv. szt.: a hangból, D. vtk., M. isz. – Most bocs. u. tr. vtk., DM. isz.
– Elb. közn.
10. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Kol 255. (Kol 2,13-20) – Ev. Lk 43. (Lk 9,18-22).
11. Kedd
Liturgikus szín: világos
Ap. Kol 256. (Kol 2,20-3,3) – Ev. Lk 44. (Lk 9,23-27).
12. Szerda
Liturgikus szín: világos
Ap. Kol 259. (Kol 3,17-4,1) – Ev. Lk 47. (Lk 9,44-50).
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13. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Kol 260. (Kol 4,2-9) – Ev. Lk 48. (Lk 9,49-56).
14. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Kol 261. (Kol 4,10-18) – Ev. Lk 50. (Lk 10,1-15).
15. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 178. (2Kor 5,1-10a) – Ev. Lk 29. (Lk 7,1b-10).
16. Vasárnap – Pünkösd u. 22. vasárnap – A hetedik egyetemes zsinat
igazhitű atyáinak emléke – (Longinusz vt.) – 5. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, zsinati atyák 6, D. atyák, M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Olvk. atyák
(Ter 14,14-20a; MTörv összetett: 1,1a.6a.8-11.15-17a; MTörv 10,14-21)
– Előv. szt.: a hangból, D. atyák, M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. atyák,
M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. atyák, M. isz. – Leül. ft.
– Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 11.
ft. – Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III.
óda u. kont. és ik. ft., leül. atyák, D. atyák (ua.), M. isz. – VI. u. kont. és
ik. atyák – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr –
Fényének: ft., D. atyák, M. isz. (uo.) – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4, zsinati
atyák (a két utolsó saját előversre) 4, D. atyák, M. Áldásteljes – Nagy dox.
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Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft. és atyák,
Kont. ft., D. kont. atyák, M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. és atyák –
Ap. Gal 215. (Gal 6,11-18) és Tit 302/b (Tit 3,8-15) – Ev. Lk 83. (Lk
16,19-31) és Mt 11. (Mt 5,14-19).

Október

u. tr. Ma lett – Nagy elb. vas. – Áldás u. DM.-re a tizenegyedik ev. szt.

Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.:
Ozeás pr. 3, András vt. 3, DM. isz. – Prok. vas. – Előv. szt.: a hangból –
Most bocs. u. tr. pr., D. vt., M. isz. – Elb. közn.
17. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Tessz 262. (1Tessz 1,1-5) – Ev. Lk 52. (Lk 10,22-24).
D 18. Kedd – Lukács apostol és evangélista
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. ap., D.
kont. ap., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ap. – Ap. [Tessz 263. (1Tessz
1,6-10) és] Kol 260/b (Kol 4,5-11.14-18) – Ev. [Lk 55. (Lk 11,1-10) és]
Lk 51/a (Lk 10,16-21) – Elb. a szent említésével.
19. Szerda
Liturgikus szín: világos
Ap. Tessz 264. (1Tessz 2,1-8) – Ev. Lk 56. (Lk 11,9-13).
20. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Tessz 265. (1Tessz 2,9-14a) – Ev. Lk 57. (Lk 11,14-23).
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21. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Tessz 266. (1Tessz 2,14-20) – Ev. Lk 58. (Lk 11,23-26).
22. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 185. (2Kor 8,1-5) – Ev. Lk 36. (Lk 8,16-21).
D 23. Vasárnap – Pünkösd u. 23. vasárnap – Jakab apostol, az Úr
rokona – 6. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, Jakab ap. 4, D. ap., M. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, D.
ap., M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. ap., M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. ap., M. isz. – Leül. ft. –
Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 1. ft. –
Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III. óda
u. kont. és ik. ap., leül. ap., D. ap., M. isz. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e.
Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., D.
ap., M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4, ap. (D.-i befogl., a két utolsó
saját előversre) 4, D. az első ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr.
Feltámadván – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft. és ap.,
Kont. ft., D. kont. ap., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. és ap. – Ap. Ef
220. (Ef 2,4-10) [és Gal 200. (Gal 1,11-19)] – Ev. Lk 38. (Lk 8,26-39) [és
Mt 56. (Mt 13,54-58)] – Elb. vas., a szent említésével.
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Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: a
hangból 3, Aretász és tsai. nvtk. 3, D. nvtk., M. isz. – Prok. vas. – Előv.
szt.: a hangból, D. nvtk., M. isz. – Most bocs. u. tr. nvtk., DM. isz. – Elb.
közn.
24. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Tessz. 267. (1Tessz 2,20-3,8) – Ev. Lk 59. (Lk 11,29-33).
25. Kedd
Liturgikus szín: világos
Ap. Tessz 268. (1Tessz 3,8b-13) – Ev. Lk 60. (Lk 11,34-41).
P 26. Szerda – Demeter nagyvértanú
Liturgikus szín: piros
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad vagy hétköznapi antif. – Tr. nvt., D.
kont. nvt., M. szokásosan – Prok. al., áldv. nvt. – Ap. Tim 292. (2Tim
2,1-10) – Ev. Jn 52. (Jn 15,17-16,2) és Mt 27. (Mt 8,23-27) – Elb. a szent
említésével.
27. Csütörtök – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Tessz. 271. (1Tessz 4,18-5,10) – Ev. Lk 62. (Lk 11,47-12,1).
28. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Tessz 272. (1Tessz 5,9-13.24-28) – Ev. Lk 63. (Lk 12,2-12).
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29. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 191. (2Kor 11,1-6) – Ev. Lk 40. (Lk 9,1-6).
30. Vasárnap – Pünkösd u. 24. vasárnap – Zénó és Zenóbia vértanúk
– 7. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 7, Zénó és Zenóbia vtk. 3, D. vtk., M. a
folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a
hangból – Most bocs. u. tr. ft., D. vtk., M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. vtk., M. isz. – Leül. ft. –
Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 2. ft.
– Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III.
óda u. kont. és ik. vtk., leül. vtk., DM. isz. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX.
e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft.,
D. vtk., M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. a második ev. szt., M.
Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. kont.
ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Ef 221/b (Ef 2,14-22) – Ev.
Lk 39. (Lk 8,41-56)
Vasárnap du. nagy alkonyati istentisztelet – Liturgikus szín: piros
Boldog ember… I. antif. – Uram, teh. u. 8 szt.: Boldog Romzsa Tódor
fszvt., D. fszvt., M. az ennek megf. (6.) hangú nagy dogmatikon – Körmenet – Prok. vas. – Olvk. fszvt. (Bölcs 3,1-9; Bölcs 5,15-6,3; Bölcs 4,715) – Előv. szt.: fszvt., D. fszvt., M. isz. – Most bocs. u. tr. fszvt., DM. az
ennek megf. (4.) hangú ft. elb. isz. – Nagy elb. a szent említésével.
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Liturgikus szín: piros
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. fszvt., D.
kont. fszvt., M. szokásosan – Prok., al., áldv. fszvt. – Ap. Zsid 311. (Zsid
4,14-5,6) – Ev. Jn 36. (Jn 10,9-16) – Elb. a szent említésével.
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P 31. Hétfő – Boldog Romzsa Tódor fölszentelt vértanú – (Sztákisz és
tsai. apk., Epimakhosz vt.)
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2016. év
NOVEMBER
D 1. Kedd – Kozma és Damján ingyenes orvosok
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. ingy.
orvk., D. kont. ingy. orvk., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ingy. orvk.
– Ap. [Tessz 274/b (2Tessz 1,10-2,2) és] Kor 153. (1Kor 12,27-13,8a)
– Ev. [Lk 68. (Lk 12,42-48) és] Mt 34/b (Mt 10,1.5-8) – Elb. a szentek
említésével.
2. Szerda
Liturgikus szín: világos
Ap. Tessz 275. (2Tessz 2,1-12) – Ev. Lk 69. (Lk 12,48b-59).
3. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Tessz 276. (2Tessz 2,13-3,5) – Ev. Lk 70. (Lk 13,1-9).
4. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Tessz 277. (2Tessz 3,6-18) – Ev. Lk 73. (Lk 13,31-35).
5. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Gal 199. (Gal 1,3-10) – Ev. Lk 46. (Lk 9,37-43a).
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Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, Pál hv. fp. 4, D. hv. fp., M. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, D.
hv. fp., M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. hv. fp., M. isz. – Nagy elb. vas.

November

6. Vasárnap – Pünkösd u. 25. vasárnap – Pál hitvalló főpap – 8. hang

Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. hv. fp., M. isz. – Leül. ft.
– Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 3. ft. –
Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III. óda
u. kont. és ik. hv. fp., leül. hv. fp., D. hv. fp., M. isz. – VI. u. kont. és ik. ft.
– IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének:
ft., D. hv. fp., M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. a harmadik ev. szt.,
M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Feltámadván – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Hívekért – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr.
ft., D. kont. ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Ef 224. (Ef 4,17) – Ev. Lk 53. (Lk 10,25-37).
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: a
melitinéi 33 vt. 3, Lázár szé. 3, D. szé., M. isz. – Prok. vas. – Előv. szt.:
a hangból, D. szé., M. isz. – Most bocs. u. tr. vtk., D. szé., M. isz. – Elb.
közn.
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7. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Tim 278. (1Tim 1,1-7) – Ev. Lk 75. (Lk 14,1a.12-15).
P 8. Kedd – Mihály és Gábor főangyalok, és a többi égi erők
Liturgikus szín: világos
Hétfőn du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… I. antif.
– Uram, teh. u. 6 szt.: Mihály főangy. 3, Gábor főangy. 3, D. Mihály
főangy., M. isz. – Körmenet – Prok. hétfői – Olvk. főangy. (Józs 5,13-16;
Bir összetett: 6,2a.6b-7a.11-24ab; Dán 10,1-21) – Előv. szt.: főangy., DM.
főangy. – Most bocs. u. tr. főangy., DM. az ennek megf. hangú ft. elb. isz.
(Az örök) – Nagy elb. ün. (a hétfői napról).
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. főangy. (2-szer), DM. az ennek
megf. hangú ft. elb. isz. (Az örök) – Leül. főangy. – Sokirgalmú – Magasztalás főangy. – Leül. főangy. – Ifjúságomtól – Prok. angy. – Ev. Mt
52. (Mt 13,24-30.36-43) – 50. zsolt. u. ev. csók. angy. – Kánon főangy.,
katav. Fölnyitom – III. óda u. leül. főangy., DM. isz. (uo.) – VI. u. kont.
és ik. főangy. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. fényének:
főangy., DM. isz. – Dics.-re 4 szt.: főangy., D. főangy., M. isz. – Nagy
dox. u. tr. főangy., DM. az ennek megf. hangú ft. elb. isz. (Az örök) –
Nagy elb. ün. (a hétfői napról).
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. főangy.,
D. kont. főangy., M. szokásosan – Prok., al., áldv. főangy. – Ap. Zsid 305.
(Zsid 2,2-10) – Ev. Lk 51/a (Lk 10,16-21) – Elb. ün. (a hétfői napról).
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Kedden du. köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. a soros (XVIII.
kath.) – Uram, teh. u. 6 szt.: Onéziforosz és Porfiriosz vtk. 3, Matróna
sza. 3, DM. fisz. – Prok. keddi – Előv. szt.: a hangból, DM. fisz. – Most
bocs u. tr. vtk., D. sza., M. fisz. – Elb. közn.
9. Szerda
Liturgikus szín: világos
Ap. Tim 281. (1Tim 1,18-20; 2,8-15) – Ev. Lk 78. (Lk 15,1-10).
10. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Tim 283. (1Tim 3,1-13) – Ev. Lk 80. (Lk 16,1-9).
11. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Tim 285. (1Tim 4,4-8.16) – Ev. Lk 82. (Lk 16,15-18; 17,1-4).
12. Szombat – János fp., Nílus szé. – D Jozafát fszvt., ahol nyilvánosan megünneplik
Megjegyzés: Nagy Szent Bazil rendjében Jozafát fszvt. tisztelete P -os.
A tiszteletét a Közös Méneából vesszük.
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. fszvt., D.
kont. fszvt., M. szokásosan – Prok., al., áldv. fszvt. – Ap. [Gal 205. (Gal
3,8-12) és] Zsid 311. (Zsid 4,14-5,10) – Ev. [Lk 49. (Lk 9,57-62) és] Jn
36. (Jn 10,9-16).
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P 13. Vasárnap – Pünkösd u. 26. vasárnap – Aranyszájú János főpap
– 1. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, Aranyszájú János fp. 6, D. fp., M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Olvk. fp. (Péld
összetett: 10,7.6; 3,13-16; 8,6.34-35.4.12.14.17.5-9; 1,23; 15,4; Bölcs
összetett: Péld 10,32; 11,2b.4b.6a.17a 13,2a.9a; 15,2a; 14,34a; 22,11 és
Bölcs 6,12a.13.12b.14a.15b-16a; 7,30b; 8,2ab.3b-4.7b-8.17c.18d.21e;
9,1-3a.4-5a.10-11.14; Bölcs összetett: Péld 29,2a és Bölcs 4,1b-c;
6,11.18a.21b.22b; 7,15c.16a.21b.22a.26.27d.29.; 10,9-10a.10d.12.; 7,30b;
1,8c; 2,1a.10-11a.12ab.d.13-17.19-22; 16,13a; 16,8 és Péld 3,34) – Előv.
szt.: a hangból, D. fp., M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. fp., M. isz. – Nagy
elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. fp., M. isz. – Leül. ft.
– Sokirgalmú – Magasztalás fp. (DM. nélkül) – Angy. gyül. – Ipak. a
hangból – Leül. fp. (I.-II., D. III., M. ennek isz.-je) – Felm. é. és prok. a
hangból – Ev. 4. ft. – Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav.
Fölnyitom – III. óda u. kont. és ik. fp., leül. fp., DM. isz. – VI. u. kont. és
ik. ft. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., D. fp., M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4, fp. (a két utolsó
saját előversre) 4, D. a negyedik ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr.
Ma lett – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft. és fp.,
Kont. ft., D. kont. fp., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. és fp. – Ap. Ef.
229. (Ef 5,8b-19) és Zsid 318. (Zsid 7,26-8,2) – Ev. Lk 66. (Lk 12,16-21)
és Jn 36. (Jn 10,9-16) – Elb. vas.
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D 14. Hétfő – Fülöp apostol

November

Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.:
Fülöp ap., D. ap., M. isz. – Prok. vas. – Előv. szt.: a hangból (vagy ap.),
D. ap., M. isz. – Most bocs. u. tr. ap., DM. isz. – Elb. közn.

Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy hétközn. antif. – Tr. ap., D.
kont. ap., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ap. – Ap. [Tim 285/c (1Tim
5,1-10) és] Csel 20. (ApCsel 8,26-39) – Ev. [Lk 86. (Lk 17,20-25) és] Jn
5. (Jn 1,43-51) – Elb. a szent említésével.
Megjegyzés:
Holnap kezdődik az Üdvözítő Krisztus születésének ünnepét megelőző bűnbánati időszak. Hétköznapokon a liturgikus szín: böjti, az
ünnepkörök kivételével (vagy amennyiben az Utasítás mást jelez).
15. Kedd
Liturgikus szín: böjti
Ap. Tim 286. (1Tim 5,11-21) – Ev. Lk 87. (Lk 17,26-37; 18,8b).
D 16. Szerda – Máté apostol és evangélista
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. ap., D.
kont. ap., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ap. – Ap. [Tim 287. (1Tim
5,22-6,11a) és] Kor 131. (1Kor 4,9-16a) – Ev. [Lk 90. (Lk 18,15-17.2630) és] Mt 30. (Mt 9,9-13) – Elb. a szent említésével.
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17. Csütörtök
Liturgikus szín: böjti
Ap. Tim 289. (1Tim 6,17-21) – Ev. Lk 92. (Lk 18,31-34).
18. Péntek
Liturgikus szín: böjti
Ap. Tim 290/a (2Tim 1,1-2.8-18) – Ev. Lk 95. (Lk 19,12-28).
19. Szombat
Liturgikus szín: böjti
Ap. Gal 213. (Gal 5,22-6,2) – Ev. Lk 51/b (Lk 10,19-21).
20. Vasárnap – Pünkösd u. 27. vasárnap – Az Istenszülő templomba
vezetésének előünnepe – Gergely szentéletű atya – (Proklosz főpap) –
2. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, eü. 3, Gergely szé. 3, D. eü., M. a
folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a
hangból, DM. eü. – Most bocs. u. tr. ft., D. szé., M. eü. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. szé., M. eü. – Leül. ft. –
Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 5. ft.
– Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III.
óda u. kont. és ik. eü., leül. szé., DM. eü. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX.
e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft.,
DM. eü. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4, eü. (D-i befogl., a két utolsó saját
előversre) 4, D. az ötödik ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Feltámadván – Nagy elb. vas.
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L 21. Hétfő – A Legszentebb Istenszülő templombavezetése

November

Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft. és eü., D.
kont. ft., M. kont. eü. – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Ef 233. (Ef 6,10-17) – Ev.
Lk 71. (Lk 13,10-17).

Liturgikus szín: világos
Megjegyzés: A reggeli istentiszteleten és a Szent Liturgián az ün. előének
helyes szövege: „Magasztald, én lelkem, az Úr templomába bevezetett, és
főpap kezeivel megáldott Szüzet”.
Vasárnap éjjel, hétfőre virradóan nagy alkonyati istentisztelet, lítia
és kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Boldog ember… I. antif. – Uram,
teh. u. 8 szt.: ün., DM. ün. – Körmenet – Prok. vas. – Olvk. ün. (Kiv
összetett: 40,1-5.9-10.16.32-33; 1Kir összetett: 8,1.3-7.9-11; Ez 43,2744,4) – Lit. szt.: ün. – Előv. szt.: ün. – Most bocs. u. tr. ün. egyszer a pap,
kétszer a nép – Kenyéráldás – Áldott legyen – 33. zsoltár első része – Az
Úr áldása… és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün. 2-szer, DM. ugyanaz harmadszor – Leül. ün. – Sokirgalmú – Magasztalás ün. – Leül. ün. – Ifjúságomtól – Prok. ün. – Ev. Lk 4. (Lk 1,39-49.56) – 50. zsolt. u. ev. csók. ün.
renddel – Kánon ün., katav. Krisztus születik – III. óda u. leül. ün. – VI. u.
kont. és ik. ün. – IX. e. ün. előének – IX. u. fényének ün. (3-szor) – Dics.re 4 szt.: ün., DM. ün. – Nagy dox. u. tr. ün. – Nagy elb. ün.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. ün. (a II. antif. karverse: aki
szenteidben…) – Bemv.: Jertek… hétközn. karverssel – Tr. ün., DM.
kont. ün. – Prok., al., áldv. ün. – Ap. Zsid 320. (Zsid 9,1-7) – Ev. Lk 54.
(Lk 10,38-42; 11,27-28) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb.
ün. – Olajkenet.
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Hétfőn du. köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u.
6 szt.: uü. 3, Filemon és tsai. apk. 3, D. apk., M. ün. – Prok. hétfői – Előv.
szt.: ün. (vagy Cecília vtnő), DM. ün. – Most bocs. u. tr. apk., DM. ün. –
Elb. ün., a szentek említésével.
Megjegyzés:
Köznapi Szent Liturgiákon ünz.-ig: Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… aki szenteidben – Tr. ün., DM. kont. ün. – Prok., al., áldv. ün. –
Ap. és Ev. a soros – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb. ün.
22. Kedd – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Tim 297. (2Tim 3,16-4,4) – Ev. Lk 98. (Lk 19,45-48).
23. Szerda – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Tim 299. (2Tim 4,9-22) – Ev. Lk 99. (Lk 20,1-8).
24. Csütörtök – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Tit 300/b (Tit 1,5b-14) – Ev. Lk 100. (Lk 20,9-18).
P 25. Péntek – Katalin nagyvértanúnő – A templombavezetés ünnepzárása – (Merkuriosz vt.)
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. ün. (a II. antif. karverse: aki
szenteidben…) – Bemv.: Jertek… hétközn. karverssel – Tr. ün. és nvtnő,
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26. Szombat

November

D. kont. nvtnő, M. kont. ün. – Prok. és al. nvtnő – Ap. Gal 208. (Gal
3,23-4,5) – Ev. Mk 21. (Mk 5,24-34) – Valóban m. h. ün. előének és IX.
irm. – Áldv. ün. és nvtnő – Elb. ün., a szent említésével.

Liturgikus szín: böjti
Ap. Ef. 218. (Ef 1,16-23) – Ev. Lk 67. (Lk 12,32-40).
27. Vasárnap – Pünkösd u. 30. vasárnap – Jakab nagyvértanú – 3.
hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 7, Jakab nvt. 3, D. nvt., M. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, D.
nvt., M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. nvt., M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. nvt., M. isz. – Leül. ft. –
Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 6. ft.
– Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Krisztus születik
– III. óda u. kont. és ik. nvt., leül. nvt., DM. isz. – VI. u. kont. és ik. ft.
– IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének:
ft., D. nvt., M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. a hatodik ev. szt., M.
Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. kont.
ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Kol 258. (Kol 3,12-16) – Ev.
Lk 91. (Lk 18,18-27).
Köznapi alkonyati istentisztelet – Liturgikus szín: böjti
Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: István és tsai. vtk. 3, Irénarkhosz vt. 3,
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D. vtk., M. isz. – Prok. vas. – Előv. szt.: a hangból, D. vtk., M. isz. – Most
bocs. u. tr. vtk., D. vt., M. isz. – Elb. közn.
Megjegyzés:
A következő héten a P. u. 29. hét olvasmányait vesszük.
28. Hétfő
Liturgikus szín: böjti
Ap. Zsid 308. (Zsid 3,5-11.17-19) – Ev. Lk 102. (Lk 20,27-44).
29. Kedd
Liturgikus szín: böjti
Ap. Zsid 310. (Zsid 4,1-13) – Ev. Lk 106. (Lk 21,12-19).
P 30. Szerda – András apostol
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. ap., D.
kont. ap., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ap. – Ap. Kor 131. (1Kor 4,916a) – Ev. Jn 4. (Jn 1,35-51) – Elb. a szent említésével.

60

2016

DECEMBER

December

2016. év

1. Csütörtök
Liturgikus szín: böjti
Ap. Zsid 315. (Zsid 7,1-6) – Ev. Lk 107. (Lk 21,28b-33).
2. Péntek
Liturgikus szín: böjti
Ap. Zsid 317. (Zsid 7,18-25) – Ev. Lk 108/a (Lk 21,37-22,8).
3. Szombat
Liturgikus szín: böjti
Ap. Ef 221. (Ef 2,11-13) – Ev. Lk 72. (Lk 13,19-29).
D 4. Vasárnap – Pünkösd utáni 29. vasárnap
– Borbála nagyvértanúnő, Damaszkuszi János szentéletű atya
– 4. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, Borbála nvtnő 3, János szé. 3, D. nvtnő,
M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv.
szt.: a hangból, D. szé., M. isz. – Most bocs. u. tr. ft. és nvtnő, D. szé., M.
isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft. és nvtnő, D. szé., M. isz. –
Leül. ft. – Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból –
Ev. 7. ft. – Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Krisztus
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születik – III. óda u. kont. és ik. szé. és nvtnő, leül. nvtnő, D. szé., M.
isz. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX.
u. Szent az Úr – Fényének: ft. és nvtnő, D. szé., M. isz. – Dics.-re 8 szt.:
a hangból 4, nvtnő 4, D. a hetedik ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u.
tr. Feltámadván – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Hívekért – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr.
ft., nvtnő és szé., Kont. ft. és nvtnő, D. kont. szé., M. szokásosan – Prok.,
al., áldv. ft. és szé. – Ap. Kol 250. (Kol 1,12-18) (P. u. 28. vas.) [és Gal
208. (Gal 3,23-4,5)] – Ev. Lk 85. (Lk 17,12-19) (P. u. 29. vas.) [és Mk 21.
(Mk 5,24-34)] – Elb. vas., a szentek említésével.
Vasárnap du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… I. antif.
– Uram teh. u. 6 szt.: Száva szé., D. szé., M. az ennek megf. hangú nagy
dogmatikon – Körmenet – Prok. vas. – Olvk. szé. (Bölcs 3,1-9; Bölcs
5,15-6,3a; Bölcs 4,7-15) – Előv. szt.: szé., D. szé., M. az ennek megf.
hangú kis dogmatikon – Most bocs. u. tr. szé., DM. az ennek megf. hangú
ft. elb. isz. – Nagy elb.
Megjegyzés:
A következő héten a P. u. 30. hét olvasmányait vesszük.
P 5. Hétfő – Száva szentéletű atya
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. szé., D.
kont. szé., M. szokásosan – Prok. al., áldv. szé. – Ap. Gal 213. (Gal 5,226,2) – Ev. Mt 43. (Mt 11,27-30) – Elb. a szent említésével.
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Liturgikus szín: világos
Hétfőn éjjel, keddre virradóan nagy alkonyati istentisztelet, lítia és
kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Boldog ember… I. antif. – Uram,
teh. u. 8 szt.: Miklós fp., D. fp., M. eü. (uo.) – Körmenet – Prok. hétfői –
Olvk. fp. (Péld összetett: 10,7a.6a; 3,13-16; 8,32-35.4.12.14.17.5-9; 1,23;
15,4; Péld 10,31-11,12; Bölcs 4,7-15) – Lit. szt.: a templom védőszentjének 1 és fp., D. fp., M. eü. – Előv. szt.: fp., D. fp., M. eü. (uo.) – Most
bocs. u. tr. fp. (2-szer) és Üdvözlégy, Istenszülő (1-szer) – Kenyéráldás
– Áldott legyen – 33. zsoltár első része – Az Úr áldása… és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. fp. (2-szer), DM. az ennek megf.
hangú ft. elb. isz. (Az örök) – Leül. fp., DM. isz. – Sokirgalmú – Magasztalás fp. – Leül. fp., DM. isz. – Ifjúságomtól – Prok. fp. – Ev. Jn 36.
(Jn 10,9-16) – 50. zsolt. u. ev. csók. fp. – Kánon az Istenszülőé és fp.,
katav. Krisztus születik – III. óda u. leül. fp., DM. isz. – VI. u. kont. és
ik. fp. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. fényének: fp., DM.
isz. – Dics.-re 6 szt.: fp., D. fp., M. eü. (uo.) – Nagy dox. u. tr. fp., DM. az
ennek megf. hangú ft. elb. isz. (Az örök) – Nagy elb. a szent említésével.

December

L 6. Kedd – Csodatevő Miklós főpap (A Nyíregyházi Egyházmegye
védőszentjének ünnepe)

Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. fp., D.
kont. fp., M. szokásosan – Prok., al., áldv. fp. – Ap. Zsid 335. (Zsid 13,1721) – Ev. Lk 24. (Lk 6,17-23a) – Valóban méltó – Elb. a szent említésével
– Olajkenet.
Kedden du. köznapi alkonyati istentisztelet – Liturgikus szín: böjti
Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: Ambrus fp., DM. fisz. – Prok. keddi
– Előv. szt.: a hangból, DM. fisz. – Most bocs. u. tr. fp., DM. fisz. – Elb.
közn.
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7. Szerda
Liturgikus szín: böjti
Ap. Zsid 323. (Zsid 10,1-18) – Ev. Mk 36. (Mk 8,30-34).
8. Csütörtök
Liturgikus szín: böjti
Ap. Zsid 326. (Zsid 10,35-11,7) – Ev. Mk 39. (Mk 9,10-15).
P 9. Péntek – A Szeplőtelen Istenszülő édesanyjának, Annának csodálatos foganása
Liturgikus szín: világos
Csütörtökön du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… I.
antif. – Uram, teh. u. 6 szt.: Anna foganása, DM. Anna foganása – Körmenet – Prok. csütörtöki – Olvk. ün. (Ter 28,10-17; Ez 43,27-44,4; Péld
9,1-11) – Előv. szt.: Anna foganása, DM. Anna foganása – Most bocs. u.
tr. Anna foganása – Nagy elb. a szent említésével.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. Anna foganása – Leül. Anna foganása, DM. Anna foganása – Sokirgalmú – Magasztalás Anna foganása
– Leül. Anna foganása, DM. Anna foganása (ua.) – Ifjúságomtól – Prok.
ün. – Ev. Lk 4. (Lk 1,39-49.56) – 50. zsolt. u. ev. csók. ün. renddel – Kánon ün., katav. Krisztus születik – III. óda u. leül. Anna foganása, DM.
Anna foganása – VI. u. kont. és ik. Anna foganása – IX. e. ün. előének
– IX. u. fényének: Anna foganása, DM. Anna foganása – Dics.-re 6 szt.:
Anna foganása, DM. Anna foganása – Nagy dox. u. tr. Anna foganása –
Nagy elb. a szent említésével.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Bemv.: Jertek… hétközn. karverssel – Tr. Anna foganása, DM. kont. Anna foganása
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Pénteken du. köznapi alkonyati istentisztelet – Liturgikus szín: böjti
Kath. a soros (XVIII. kath.) – Uram, teh. u. 6 szt.: a hangból 3, Ménász, Hermogenész és Evgrafosz vtk. 3, D. vtk., M. a folyó hang nagy
dogmatikonja (hangzárás) – Prok. pénteki – Előv. szt.: a hangból, D. vtk.,
M. isz. – Most bocs. u. tr. vtk., DM. isz. – Elb. közn.

December

– Prok., al., áldv. ün. – Ap. Gal 210/b (Gal 4,22-31) – Ev. Lk 36. (Lk 8,1621) – Valóban méltó h. ün. előének és IX. irm. – Elb. a szent említésével.

10. Szombat
Liturgikus szín: böjti
Ap. Ef 228. (Ef 5,1-8a) – Ev. Lk 74. (Lk 14,1-11).
11. Vasárnap – Ősatyák vasárnapja – (Dániel szé.) – 5. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, ősatyák 4, D. ősatyák, M. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból,
D. ősatyák, M. az ennek megf. hangú kis dogmatikon – Most bocs. u. tr.
ft., DM. ősatyák – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft. (2-szer), DM. ősatyák – Leül.
ft. – Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak. a hangból és leül. ősatyák, DM.
isz. – Felm. é. és prok. a hangból – Ev. 8. ft. – Látv. Kr. – Ev. csók. vas
renddel – Kánon ft. és ősatyák, katav. Krisztus születik – III. óda u. ipak.
ősatyák – VI. u. kont. és ik. ősatyák – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., D. ősatyák, M. isz. (uo.) – Dics.re 8 szt.: a hangból 4, ősatyák (a két utolsó saját előversre) 4, D. ősatyák,
M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. vas. – Áldás u. DM.re a nyolcadik ev. szt.
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Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. ősatyák, M. kont. ősatyák – Prok. és al. ősatyák – Ap. Kol 257. (Kol 3,4-11)
– Ev. Lk 76. (Lk 14,16-24) – Áldv. Dicsérjétek… és ősatyák.
Vasárnap du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… I. antif.
– Uram, teh. u. 6 szt.: Szpiridon fp., D. fp., M. eü. – Körmenet – Prok.
vas. – Olvk. fp. (Péld összetett: 10,7a.6a; 3,13-16; 8,32-35.4.12.14.17.5-9;
1,23; 15,4; Péld 10,31-11,12; Bölcs 4,7-15) – Előv. szt.: fp., D. fp., M.
eü. – Most bocs. u. tr. fp., DM. az ennek megf. hangú ft. elb. isz. – Nagy
elb. a szent említésével.
Megjegyzés:
A következő héten a P. u. 31. hét olvasmányait vesszük.
P 12. Hétfő – Szpiridon főpap
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. fp., D.
kont. fp., M. szokásosan – Prok., al., áldv. fp. – Ap. Ef 229. (Ef 5,8b-19)
– Ev. Jn 36. (Jn 10,9-16) – Elb. a szent említésével.
13. Kedd
Liturgikus szín: böjti
Ap. Zsid 333. (Zsid 12,25-27; 13,22-25) – Ev. Mk 43. (Mk 10,2-12).
14. Szerda
Liturgikus szín: böjti
Ap. Jak 50. (Jak 1,1-18) – Ev. Mk 44. (Mk 10,11-16).
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Liturgikus szín: böjti
Ap. Jak 51. (Jak 1,19-27) – Ev. Mk 45. (Mk 10,17-27).

December

15. Csütörtök

16. Péntek
Liturgikus szín: böjti
Ap. Jak 52. (Jak 2,1-13) – Ev. Mk 46. (Mk 10,24-32a).
17. Szombat
Liturgikus szín: böjti
Ap. Kol 249. (Kol 1,1-6) – Ev. Lk 81. (Lk 16,10-15).
18. Vasárnap – Ószövetségi szentatyák vasárnapja – Karácsony előtti
vasárnap – (Sebestyén és tsai. vtk.) – 6. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, szentatyák 4, D. szentatyák, M. a folyó
hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Olvk. szentatyák
(Ter 14,14-20a; MTörv összetett: 1,8-11.15-17a; MTörv 10,14-21) – Előv.
szt.: a hangból, D. szentatyák, M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. szentatyák, M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. szentatyák, M. isz. – Leül.
ft. – Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 9.
ft. – Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft. és szentatyák, katav.
Krisztus születik – III. óda u. ipak. szentatyák – VI. óda u. kont. és ik.
szentatyák – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr
– Fényének: ft., D. szentatyák, M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4,
szentatyák (a két utolsó saját előversre) 4, D. szentatyák, M. Áldásteljes
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– Nagy dox. u. tr. Feltámadván – Nagy elb. vas. – Áldás u. DM.-re a kilencedik ev. szt.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft. és szentatyák, DM. kont. szentatyák – Prok. és al. szentatyák – Ap. Zsid 328.
(Zsid 11,9-10.32-40) – Ev. Mt 1. (Mt 1,1-25) – Áldv. Dicsérjétek… és
szentatyák.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Liturgikus szín: böjti
Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: a hangból 3, Bonifác vt. 3, DM. isz. –
Prok. vas. – Előv. szt.: a hangból – Most bocs. u. tr. vt., DM. isz. – Elb.
közn.
Megjegyzés:
A következő héten a P. u. 32. hét olvasmányait vesszük.
19. Hétfő
Liturgikus szín: böjti
Ap. Jak 53. (Jak 2,14-26) – Ev. Mk 48. (Mk 10,46b-52).
Megjegyzés:
December 20-23. között Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a
hétközn. antif. – Tr. eü., DM. kont. eü. – Prok., al., áldv. a heti napé – Ap.
és Ev. a soros.
20. Kedd – Előünnep
Liturgikus szín: böjti
Ap. Jak 54. (Jak 3,1-10) – Ev. Mk 50. (Mk 11,11-23).
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Liturgikus szín: böjti
Ap. Jak 55. (Jak 3,11-4,6) – Ev. Mk 51. (Mk 11,22b-26).

December

21. Szerda – Előünnep

22. Csütörtök – Előünnep
Liturgikus szín: böjti
Ap. Jak 56. (Jak 4,7-5,9) – Ev. Mk 52. (Mk 11,27-33).
23. Péntek – Előünnep – Királyi imaórák – A krétai tíz vértanú –
Böjti nap!
Liturgikus szín: böjti
Pénteken reggel nagy (királyi) imaórák és déli istentisztelet:
I. imaóra – A pap epitrachelionban, a bezárt kir. ajtó előtt: Áldott a mi
Istenünk – Felolvasó vagy a nép: Ámen. – Szokásos kezdet, 5., 44. és 45.
zsoltár, DM. Alleluja 3-szor, Uram irg. 3-szor – Utána énekelve: D. A
szeplőtelen terhességben lévő Mária – Olvasva: M. Minek nevezzünk –
Sztichirák, melyek alatt a pap tömjénezi a templomot – A pap felont ölt,
kinyitja a kir. ajtót és intonál: Figyelmezzünk! – Prok. saját – Bölcsesség!
– Ószövetségi olv.: Mik 5,1-3 – Ugyanígy: Ap. Zsid 303. (Zsid 1,1-12) –
Rögtön erre: Bölcsesség igazhívők! Ev. az ambonon: Mt 2. (Mt 1,18-25)
– Felolvasó vagy a nép: Lépteimet – Háromszorszent stb. – Kont. énekelve: eü. (Ma a Szűz az örök Igét) – Uram irg. 40-szer – Pap: Ki minden
időben – Nép: Uram irg. 3-szor, DM. Ki a keruboknál. Az Úr nevében
– Pap: Könyörüljön rajtunk – Nép: Ámen – Pap: záróima (Krisztus igaz
világosság), és nyomban kezdődik a
III. imaóra – Jertek, imádjuk u. 66., 86. és 50. zsoltár – DM. Alleluja
3-szor, Uram irg. 3-szor – Utána énekelve: D. A szeplőtelen terhességben
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lévő Mária – Olvasva: M. Istenszülő te vagy a valódi – Sztichirák (tömjénezés nincs) – Olv. Bár 3,36-4,4 – Ap. Gal 208. (Gal 3,23-29) – Ev. Lk
5. (Lk 2,1-20) – Áldott legyen az Úr – Háromszorszent stb., mint az I.
órán – Pap: záróima (Mindeneket fenntartó), majd kezdődik a
VI. imaóra – Jertek, imádjuk u. 71., 131. és 90. zsoltár – Utána, mint az
előző órákon az ide való szövegekkel (tömjénezés nincs) – Olv. Iz 7,1016; 8,1-4.8c-10 – Ap. Zsid 304. (Zsid 1,10-2,4) – Ev. Mt 3. (Mt 2,1-12) –
Hamar előzzön meg – Háromszorszent stb., mint az előző órákon – Pap:
záróima (Erők Ura, Istene), majd kezdődik a
IX. imaóra – Jertek, imádjuk u. 109., 110. és 85. zsoltár – Utána, mint
az előző órákon, az ide való szövegekkel, de a sztichirák alatt tömjénezés
(mint az első órán) – Olv. Iz 9,5-6 – Ap. Zsid 306. (Zsid 2,11-18) – Ev.
Mt 4. (Mt 2,13-23) – A királyi ajtó bezárul – Kérünk, ne adj kézbe –
Háromszorszent stb., mint az előző órákon – Pap: záróima (Uralkodó Úr
Jézus), majd kezdődik a
Déli istentisztelet – A IX. imaóra záróimája után minden bevezetés nélkül olvassuk a 102. és D.-re a 145. zsoltárt – M. Istennek egyszülött Fia
– Boldogságok – A mennyei kar, Járuljatok hozzá, A mennyei kar, D. A
szent angyalok, M. Hiszekegy – Töröld el, stb. – Miatyánk – Pap: Mert
tied – Nép: Ámen. – Kont. énekelve: eü. (Ma a Szűz az örök Igét) – Uram
irg. 40-szer – DM. Ki a keruboknál – Papi záróima a kir. ajtó előtt: Legszentebb Háromság – Áldott legyen – 33. zsoltár – Valóban m. – Kis elb.
ün. – Pap: „Szent atyáink imái által…” (áldásadás nincs).
Megjegyzés:
Azon a délelőttön, amikor az imaórákat végezzük, Szent Liturgia végzése
nincs előírva.
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Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. eü., DM.
kont. eü. – Prok., al., áldv. szombati – Ap. Gal 205. (Gal 3,8-12) – Ev. Lk
72. (Lk 13,19-29).

December

24. Szombat – Karácsony előtti szombat – Karácsony előestje – Eugénia vértanúnő

L 25. Vasárnap – A mi Urunk, Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus test szerinti születése – Karácsony – (7. hang)
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. csonka nagy alkonyati istentisztelet – Kath. nincs –
Uram, teh. u. 6 szt.: ün., DM. ün. – Körmenet tömjénezővel és evangéliumos könyvvel – Prok. szombati – Olvk. (a kir. ajtó bezárul): ün. – Az
első olvasmánycsoport (Ter 1,1-13; Szám 24,2b-3.5-9.17b-18; Mik 4,6-7.
5,1-3) után (a kir. ajtó kinyílik) a pap az oltárnál énekli a közbevetett
tropárt: „Titokban születtél”, a nép a közepétől megismétli: „mely bölcseket vezetett Hozzád”, majd az ünnepi előversekre megismétli a tr. végét, DM.-re újra az egész tr. – Ugyanezzel a renddel olvassák a második
olvasmánycsoportot (Iz 11,1-10; Bár 3,36-4,4; Dán 2,31-36.44b-45) – Tr.
„Feltündököltél a Szűztől”, az előző rend szerint (előversek a hétköznapi
Liturgia II. antifónájából) – A harmadik olvasmánycsoport (Iz 9,5-6; Iz
7,10-16, 8,1-4.8c-10) u. prok. Az Úr (Zslm. IV./20.) – Ap. Zsid 303. (Zsid
1,1-2,3a) – Al. a VI. óra prokimenje, az előversekkel (Zslm. IV./27.) – Ev.
Lk 5. (Lk 2,1-20) – Hármas ekt. – Add Urunk – Teljesítsük ekt. – Nagy
elb. ün. – Áldás után a pap, kezében égő gyertyával az ambonon énekli:
tr. ün. (A Te születésed), DM. kont. ün. (Ma a Szűz).

71

December

2016

Éjfélkor nagy esti zsolozsma, lítia és kenyéráldás, reggeli istentisztelet
– A pap epitrachelionba és felonba öltözik. A diakónus kinyitja a kir. ajtót,
s égő gyertyával kezében kíséri a tömjénező papot. Az oltárasztal megtömjénezése után mindketten kimennek a királyi ajtón át az ambonra. A
diakónus felszólítása után a pap a tömjénezővel kelet felé keresztet jelezve
énekli: Dicsőség a szent, egyvalóságú… (ha a nagy esti zsolozsmát külön
végezzük, tömjénezés nincs, csak a lítián; a kezdő áldás epitrachelionban,
a zárt kir. ajtó előtt: Áldott a mi Istenünk) – A diakónus visszamegy a
szentélybe – Szokásos kezdet, alatta nagy tömjénezés, melynek végeztével a kir. ajtót bezárják, és a pap leveszi a felont – Jertek, imádjuk u. a 4.,
6. és 12. zsoltár – DM. Alleluja 3-szor, Uram irg. 3-szor, DM. – 24., 30.
és 90. zsoltár – DM. Alleluja 3-szor, Uram irg. 3-szor, DM. – A királyi
ajtó kinyílik, majd a pap az ambonon Izaiás énekét kezdi: „Velünk az Isten”, a nép ezt kétszer megismétli, majd az előversekre úgyszintén; végül
a pap egyszer, a nép kétszer énekli azt – A pap bemegy a szentélybe, a
kir. ajtó bezárul, a felolvasó pedig az imákat olvassa (Eltöltvén a napot,
stb.) – A szentekhez végzett könyörgés után Háromszorszent, stb. – A kir.
ajtó kinyílik, és a tropár énekelve: „A te születésed”, melynek végén a kir.
ajtót bezárják – Uram irg. 40-szer – DM. Ki a keruboknál – Az Úr nevében – Pap (az ambonon): Szent atyáink – Nagy Szent Bazil imája (Uram,
Uram, ki megszabadítottál) – Jertek, imádjuk – 50. és 101. zsoltár – Pap
(az ambonon): Manasszesz király imája (Mindenható Urunk, Ábrahámnak) – Háromszorszent stb. – A kir. ajtó kinyílik, és a kont. énekelve: „Ma
a Szűz”, melynek végén a kir. ajtót bezárják – Uram irg. 40-szer – DM. Ki
a keruboknál – Szent atyáink imái által – Záróima: Mindeneket fenntartó
– Jertek, imádjuk u. a 69. és 142. zsoltár – Dox. olvasva – Közvetlenül
utána lítiai sztichirák (a pap közben felont ölt, a diakónus kinyitja a kir.
ajtót és tömjénezi a templomot): ün., D. ün., M. ün. – Ekténiák u. előv.
szt.: ün., D. ün., M. ün. – Most bocs. u. tr. ün. egyszer a pap, kétszer a nép
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(ezalatt a pap a diakónussal szokott módon háromszor körbetömjénezi a
tetrapod oldalait) – Kenyéráldás – Áldott legyen – A diakónus kezébe veszi az ötkenyértartót, és a déli ajtón át a szentélybe viszi – 33. zsoltár első
része – Az Úr áldása… (ennek végén a pap a szentélybe megy, s leveszi
a felont), és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün. (3-szor) – Leül. ün. (2-szer) –
Sokirgalmú – Magasztalás ün. – Leül. ün. (2-szer) – Ifjúságomtól – Prok.
ün. – Ev. Mt 2. (Mt 1,18-25) – 50. zsoltár u. ev. csók. ün. renddel – Kánon
és katav. ün. – III. óda u. ipak. ün. – VI. u. kont. és ik. ün. – IX. e. ün.
előének – IX. u. fényének ün. (3-szor) – Dics.-re 4 szt.: ün., D. ün., M.
ün. – Nagy dox. u. tr. ün. – Nagy elb. ün.
Nagy Szt. Bazil Liturgiája – Hívekért – Antif. és bemv. ün. – Tr. ün.,
DM. kont. ün. – Háromszorszent h. Akik Krisztusban – Prol., al., áldv.
ün. – Ap. Gal 209. (Gal 4,4-7) – Ev Mt 3. (Mt 2,1-12) – Valóban m. h. ün.
előének és IX. irm. (Különös…) – Elb. ün. – Olajkenet.
Megjegyzés: Január 4-ig szabad napok.
D 26. Hétfő – Az Istenszülő emlékezete – Az Úr rokonai – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Vasárnap du. nagy alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u.
6 szt: ün. 3, az Úr rokonai 3, D. az Úr rokonai, M. ün. – Körmenet – Nagy
prok.: Kicsoda oly nagy – Előv. szt.: ün., D. az Úr rokonai, M. ün. – Most
bocs. u. tr. ün., D. az Úr rokonai, M. ün. – Nagy elb. ün.
Reggeli istentisztelet doxológiás – Isten az Úr u. tr. ün., D. az Úr rokonai,
M. ün. – XIII. és XIV. kath. ün. leülőkkel – Uram irg. 3-szor, DM. 50.
zsoltár – Kánon ün. és az Úr rokonai, katav. ün. – III. óda u. kont. és ik.
dec. 26-ról (Jézus a hajnali) – Leül. az Úr rokonai, DM. ün. – VI. u. kont.
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és ik. az Úr rokonai – IX. e. ün. előének – IX. u. fényének: az Úr rokonai,
DM. ün. – Dics.-re 4 szt.: ün., D. az Úr rokonai, M. ün. – Nagy dox. u. tr.
az Úr rokonai, DM. ün. – Nagy elb. ün.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. ün. – Bemv.: Jertek… ki a Szűztől
– Tr. ün. és az Úr rokonai, D. kont. az Úr rokonai, M. kont. dec. 26-ról
(Jézus a hajnali) – Háromszorszent – Prok. dec. 26-ról és az Úr rokonai
– Ap. Gal 200. (Gal 1,11-19) – Al. dec. 26-ról – Ev. Mt 4. (Mt 2,13-23) –
Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. (Veszélytelen…) – Áldv. ün. – Elb.
ün.
P 27. Kedd – István fődiakónus és első vértanú (A Hajdúdorogi Főegyházmegye védőszentjének ünnepe) – (Tivadar szé.) – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Megjegyzés: A Miskolci és a Nyíregyházi Egyházmegyé(k)ben D ünnep.
Hétfőn du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… I. antif. –
Uram, teh. u. 8 szt.: ün. 3, István vt. 5, D. vt., M. ün. – Körmenet – Prok.
hétfői – Olvk. vt. (Iz 43,9-14; Bölcs 3,1-9; Bölcs 5,15-6,3a) – Előv. szt.:
ün., D. vt., M. ün. – Most bocs. u. tr. vt., DM. ün. – Nagy elb. ün., a szent
említésével.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün., D. vt., M. ün. – Leül. I. ün.,
II. vt., DM. ün. – Sokirgalmú – Magasztalás vt. – Leül. ün. – Ifjúságomtól
– Prok. vt. – Ev. Jn 52. (Jn 15,17-16,2) – 50. zsolt. u. ev. csók. vt. – Kánon
ün. és vt., katav. ün. – III. óda u. kont. és ik. ün., leül. vt., DM. ün. – VI. u.
kont. és ik. vt. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. fényének:
vt., DM. ün. – Dics.-re 6 szt.: vt., D. vt., M. ün. – Nagy dox. u. tr. vt., DM.
ün. – Nagy elb. ün., a szent említésével.
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Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… ki a Szűztől – Tr. ün. és vt., D. kont. vt., M. kont. ün. –
Háromszorszent – Prok., al., áldv. ün. és vt. – Ap. Csel 17. (ApCsel 6,87,5a.47-60) – Ev. Mt 87. (Mt 21,33-42) – Valóban m. h. ün. előének és IX.
irm. (Különös…) – Elb. ün., a szent említésével.
Kedden du. köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. a soros (IX. kath.)
– Uram, teh. u. 6 szt.: ün. 3, a nikomédiai vtk. 3, DM. ün. – Prok. keddi –
Előv. szt.: ün. – Most bocs. u. tr. vtk., DM. ün. – Elb. ün.
Megjegyzés:
Köznapi Szent Liturgiákon ünz.-ig: Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… ki a Szűztől – Tr. ün., DM. kont. ün. – Háromszorszent – Prok.,
al., áldv. ün. – Ap. és Ev. a soros – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm.
– Elb. ün.
28. Szerda – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Pét 61. (1Pét 4,1-11) – Ev. Mk 56. (Mk 12,28-37).
29. Csütörtök – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Pét 62. (1Pét 4,12-5,5) – Ev. Mk 57. (Mk 12,38-44).
30. Péntek – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Pét 64. (2Pét 1,1-10) – Ev. Mk 58. (Mk 13,1-8).
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D 31. Szombat – Karácsony utáni és Vízkereszt előtti szombat – Karácsony ünnepzárása
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… ki a Szűztől – Tr. ün., DM. kont. ün. – Háromszorszent – Prok.
és al. Kar. u. szombat (Zslm. IV./50.) – Ap. Tim 288. (1Tim 6,11b-16)
és Tim 284. (1Tim 3,13-4,5) – Ev. Mt 46/b (Mt 12,15b-21) és Mt. 5. (Mt
3,1-12) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. (Különös…) – Áldv. ün.
– Elb. ün.

2017. év

Január

2017

2017. év
Január
L 1. Vasárnap – Vízkeresztet megelőző vasárnap – Az Úr körülmetélése – Nagy Szent Bazil főpap – 8. hang – Polgári újév
Liturgikus szín: világos
Megjegyzés: Ha az ünnep vasárnapra esik, virrasztással üljük meg, s
ilyenkor lítiát és kenyéráldást is végzünk.
Szombaton éjjel, vasárnapra virradóan nagy alkonyati istentisztelet,
lítia és kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 3, ün. 3, Nagy Szent Bazil fp. 4, D. fp.,
M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Prok. szomb. – Olvk. ün. 2. és fp.
1. (Ter 17,1-14; Péld 8,22-30; Péld összetett: 10,31-32; 11,4.7.19; 13,2.9;
8,17; 15,2; 14,33; 22,11; Préd 8,1; Bölcs 6,13.12.14-16; 7,30; 8,2-4,79,17-18,21; 9,1-5.10-11,14) – Lit. szt.: a templom védőszentjéé 1, a többi
fp., D. fp., M. ün. – Előv. szt.: a hangból, D. fp., M. ün. – Most bocs. u.
tr. fp. (2-szer), és Üdvözlégy, Istenszülő (1-szer) – Kenyéráldás – Áldott
legyen – 33. zsoltár első része – Az Úr áldása… és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. fp., M. ün. – Leül. ft. –
Sokirgalmú – Magasztalás ün. és fp. felváltva (DM. nélkül) – Angy. gyül.
– Ipak. a hangból – Leül. fp. (I.-II., D. III., M. ün.) – Felm. é. és prok. a
hangból – Ev. 11. ft. – Látván Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft.,
ün. és fp., katav. vízkereszti (Megnyitá) – III. óda u. kont. és ik. ün., leül.
fp., D. fp., M. ün. – VI. u. kont. és ik. fp. – IX. e. Magasztalja… ki a
keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének ft., D. fp., M. ün. – Dics.-re
8 szt.: a hangból 4, fp. (a két utolsó saját előversre) 4, D. a tizenegyedik
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Nagy Szt. Bazil Liturgiája – Hívekért – Antif. ün. – Bemv. Jertek… ki
testileg – Tr. ft., ün. és fp., D. kont. fp., M. kont. ün. – Prok., al., áldv.
Vízk. e. vas. (6. hangú ft., Al. 4. hangú ft.) és fp. – Ap. Tim 298. (2Tim
4,5-8) és Kol 254. (Kol 2,8-12) – Ev. Mk 1. (Mk 1,1-8) és Lk 6. (Lk 2,2021.40-52) – Valóban m. h. Tebenned örvendez – Elb. ün. – Olajkenet.

Január

ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Feltámadván – Nagy elb. ün., a
fp. említésével.

Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: eü.
3, Szilveszter fp. 3, DM. eü. – Prok. vas. – Előv. szt.: eü., DM. eü. – Most
bocs. u. tr. fp., DM. eü. (Készülj, Zabulon…) – Elb. közn.
Megjegyzések:
Január 4-ig szabad napok.
Ezen a héten – amikor nincs más előírás – a P. u. 29. hét olvasmányait
vesszük.
Hétköznapokon, szerdáig bezárólag: Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. eü., DM.
kont. eü. – Prok., al., áldv. a heti napé – Ap. és Ev. a soros.
2. Hétfő – Előünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Zsid 308. (Zsid 3,5-11.17-19) – Ev. Lk 102. (Lk 20,27-44).
3. Kedd – Előünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Zsid 310. (Zsid 4,1-13) – Ev. Lk 106. (Lk 21,12-19).
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4. Szerda – Előünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Zsid 312. (Zsid 5,11-6,8) – Ev. Lk 104. (Lk 21,5-8a.10b-11.20-24).
5. Csütörtök – Vízkereszt előestje – Királyi imaórák – Teopemptosz
és Teonász vértanúk, Szinklétika szentéletű anya – Böjti nap!
Liturgikus szín: böjti
Reggel nagy (királyi) imaórák és déli istentisztelet:
I. imaóra – A pap epitrachelionban, a bezárt kir. ajtó előtt: Áldott a mi
Istenünk – Felolvasó vagy a nép: Ámen. – Szokásos kezdet, 5., 22. és
26. zsoltár, DM. Alleluja 3-szor, Uram irg. 3-szor – Utána énekelve: D.
Fölvitetvén Illés – Olvasva: M. Minek nevezzünk – Sztichirák, melyek
alatt a pap tömjénezi a templomot – A pap felont ölt, kinyitja a kir. ajtót és intonál: Figyelmezzünk! – Prok. saját – Bölcsesség! – Ószövetségi
olv.: Iz 35,1-10 – Ugyanígy: Ap. Csel 33. (ApCsel 13,25-33a) – Rögtön
erre: Bölcsesség igazhívők! Ev. az ambonon: Mt 5. (Mt 3,1-12) – Felolvasó vagy a nép: Lépteimet – Háromszorszent stb. – Kont. énekelve: eü.
(Jordán habjaira) – Uram irg. 40-szer – Pap: Ki minden időben – Nép:
Uram irg. 3-szor, DM. Ki a keruboknál. Az Úr nevében – Pap: Könyörüljön rajtunk – Nép: Ámen – Pap: záróima (Krisztus igaz világosság), és
nyomban kezdődik a
III. imaóra – Jertek, imádjuk u. 28., 41. és 50. zsoltár – DM. Alleluja
3-szor, Uram irg. 3-szor – Utána énekelve: D. Fölvitetvén Illés – Olvasva:
M. Istenszülő te vagy a valódi – Sztichirák (tömjénezés nincs) – Olv. Iz
1,16-20 – Ap. Csel 42. (ApCsel 19,1-8) – Ev. Mk 1. (Mk 1,1-8) – Áldott
legyen az Úr – Háromszorszent stb., mint az I. órán – Pap: záróima (Mindeneket fenntartó), majd kezdődik a
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VI. imaóra – Jertek, imádjuk u. 73., 76. és 90. zsoltár – Utána, mint az
előző órákon az ide való szövegekkel (tömjénezés nincs) – Olv. Iz 12,3-6
– Ap. Róm 91. (Róm 6,3b-11) – Ev. Mk 2. (Mk 1,9-11) – Hamar előzzön
meg – Háromszorszent stb., mint az előző órákon – Pap: záróima (Erők
Ura, Istene), majd kezdődik a
IX. imaóra – Jertek, imádjuk u. 92., 113. és 85. zsoltár – Utána, mint az
előző órákon, az ide való szövegekkel, de a sztichirák alatt tömjénezés
(mint az első órán) – Olv. Iz 49,8-15 – Ap. Tit 302. (Tit 2,11-14; 3,4-7)
– Ev. Lk 9. (Lk 3,1-18) – A királyi ajtó bezárul – Kérünk, ne adj kézbe –
Háromszorszent stb., mint az előző órákon – Pap: záróima (Uralkodó Úr
Jézus), majd kezdődik a
Déli istentisztelet – A IX. imaóra záróimája után minden bevezetés nélkül olvassuk a 102. és D.-re a 145. zsoltárt – M. Istennek egyszülött Fia
– Boldogságok – A mennyei kar, Járuljatok hozzá, A mennyei kar, D. A
szent angyalok, M. Hiszekegy – Töröld el, stb. – Miatyánk – Pap: Mert
tied – Nép: Ámen. – Kont. énekelve: eü. (Jordán habjaira) – Uram irg. 40szer – DM. Ki a keruboknál – Papi záróima a kir. ajtó előtt: Legszentebb
Háromság – Áldott legyen – 33. zsoltár – Valóban méltó – Kis elb. ün.
– Pap: „Szent atyáink imái által…” (áldásadás nincs).
Megjegyzés:
Azon a délelőttön, amikor az imaórákat végezzük, Szent Liturgia végzése
nincs előírva.

81

Január

2017

L 6. Péntek – Istenjelenés (Vízkereszt)
Liturgikus szín: világos
Csütörtökön du. nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szt. Bazil Liturgiájával – A pap elmondja a kir. ajtó előtt Nagy Szt. Bazil Liturgiájának szokásos előkészületi imáit. Teljes liturgikus díszt ölt, az oltár elé
járul és megkezdi a Szent Liturgiát: Áldott az Atya – Nép: Ámen. Jertek,
imádjuk – 103. zsoltár, DM. Alleluja 3-szor, stb. az alkonyati istentisztelet rendje szerint. A 103. zsoltár olvasása idején a pap a zárt kir. ajtó
előtt elmondja a nyolc esti imát, ezért ne siessenek, és ne is rövidítsék
azt! – Nagy ekt. – Kath. nincs – Uram, teh. u. 8 szt.: ün., DM. ün. – Az
Uram, teh. alatt tömjénezés, utána a pap az előkészületi asztalhoz megy,
és elvégzi a proszkomídiát, de ezúttal a végén elbocsátót nem mond –
DM.-re visszamegy az oltárhoz, és körmenetre indul a tömjénezővel és
az evangéliumos könyvvel; a körmenet alatt a Szent Liturgia kis bemeneti
imáját mondja – Enyhe világossága – Prok. csütörtöki – Olvk. (a kir. ajtó
bezárul): ün. (Ter 1,1-13; Kiv 14,15-18.21-23.27-29a; Kiv 15,22-16,1) –
Az első olvasmánycsoport után (a kir. ajtó kinyílik) és a pap az oltárnál
énekli a közbevetett tropárt: „Megjelentél a világnak”, a nép a közepétől
megismétli: „hogy megvilágosítsd”, majd az ünnepi előversekre megismétli a tr. végét, DM.-re újra az egész tr. (előversek a húsvéti Liturgia
II. antifónájának versei) – Ugyanezzel a renddel olvassák a második
olvasmánycsoportot (Józs 3,7-8.15-17; 2Kir 2,6-14; 2Kir 5,9-14) – Tr.
„A bűnösöknek és vámszedőknek”, az előző rend szerint (előversek a
hétköznapi Liturgia II. antifónájából) – A harmadik olvasmánycsoport
(Iz 1,16-20; Ter 32,2-11b; Kiv 2,5-10) utolsó olvasmánya alatt a pap a
Háromszorszent imáját mondja a Szent Liturgiából – Olvk. u. kis ekt.,
melynek fennhangja: Mert szent vagy – A Háromszorszent éneklésével
áttérünk a Liturgia rendjére – Prok., al., áldv. ün. – Ap. Kor 143. (1Kor
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9,19-27) – Ev. Lk 9. (Lk 3,1-18) – Valóban m. h. Tebenned örvendez –
Amboni ima u. Előesti vízszentelés a Szerkönyv előírása szerint – Nagy
elb. ün. – Áldás után a pap, kezében égő gyertyával az ambonon énekli:
tr. ün. (A Jordánban való), DM. kont. ün. (Kijelentéd magadat).
Pénteken reggel nagy esti zsolozsma, lítia és kenyéráldás, reggeli istentisztelet – A pap epitrachelionba és felonba öltözik. A diakónus kinyitja a kir. ajtót, s égő gyertyával kezében kíséri a tömjénező papot.
Az oltárasztal megtömjénezése után mindketten kimennek a királyi ajtón
át az ambonra. A diakónus felszólítása után a pap a tömjénezővel kelet
felé keresztet jelezve énekli: Dicsőség a szent, egyvalóságú… (ha a nagy
esti zsolozsmát külön végezzük, tömjénezés nincs, csak a lítián; a kezdő
áldás epitrachelionban, a zárt kir. ajtó előtt: Áldott a mi Istenünk) – A
diakónus visszamegy a szentélybe – Szokásos kezdet, alatta nagy tömjénezés, melynek végeztével a kir. ajtót bezárják, és a pap leveszi a felont
– Jertek, imádjuk u. a 4., 6. és 12. zsoltár – DM. Alleluja 3-szor, Uram
irg. 3-szor, DM. – 24., 30. és 90. zsoltár – DM. Alleluja 3-szor, Uram
irg. 3-szor, DM. – A királyi ajtó kinyílik, majd a pap az ambonon Izaiás
énekét kezdi: „Velünk az Isten”, a nép ezt kétszer megismétli, majd az
előversekre úgyszintén; végül a pap egyszer, a nép kétszer énekli azt – A
pap bemegy a szentélybe, a kir. ajtó bezárul, a felolvasó pedig az imákat olvassa (Eltöltvén a napot, stb.) – A szentekhez végzett könyörgés
után Háromszorszent, stb. – A kir. ajtó kinyílik, és a tropár énekelve:
„A Jordánban…”, melynek végén a kir. ajtót bezárják – Uram irg. 40szer – DM. Ki a keruboknál – Az Úr nevében – Pap (az ambonon): Szent
atyáink – Nagy Szent Bazil imája (Uram, Uram, ki megszabadítottál) –
Jertek, imádjuk – 50. és 101. zsoltár – Pap (az ambonon): Manasszesz
király imája (Mindenható Urunk, Ábrahámnak) – Háromszorszent stb.
– A kir. ajtó kinyílik, és a kont. énekelve: „Kijelentéd…”, melynek végén
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a kir. ajtót bezárják – Uram irg. 40-szer – DM. Ki a keruboknál – Szent
atyáink imái által – Záróima: Mindeneket fenntartó – Jertek, imádjuk u.
a 69. és 142. zsoltár – Dox. olvasva – Közvetlenül utána lítiai sztichirák
(a pap közben felont ölt, a diakónus kinyitja a kir. ajtót és tömjénezi a
templomot): ün., D. ün., M. ün. – Ekténiák u. előv. szt.: ün. – Most bocs.
u. tr. ün. egyszer a pap, kétszer a nép (ezalatt a pap a diakónussal szokott
módon háromszor megtömjénezi a tetrapod oldalait) – Kenyéráldás – Áldott legyen – A diakónus kezébe veszi az ötkenyértartót, és a déli ajtón át
a szentélybe viszi – 33. zsoltár első része – Az Úr áldása… (ennek végén
a pap a szentélybe megy, s leveszi a felont), és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün. 2-szer, DM. ugyanaz harmadszor – Leül. ün. – Sokirgalmú – Magasztalás ün. – Leül. ün. – Ifjúságomtól – Prok. ün. – Ev. Mk 2. (Mk 1,9-11) – 50. zsolt. u. ev. csók. ün.
renddel – Kánon és katav. ün. – III. óda u. ipak. ün. – VI. u. kont. és ik.
ün. – IX. e. ün. előének – IX. u. fényének ün. (3-szor) – Dics.-re 6 szt.:
ün., D. ün., M. ün. – Nagy dox. u. tr. ün. – Nagy elb. ün.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. és bemv. ün. – Tr. ün., DM. kont. ün. –
Háromszorszent h.: Akik Krisztusban – Prok., al., áldv. ün. – Ap. Tit 302.
(Tit 2,11-14; 3,4-7) – Ev. Mt 6. (Mt 3,13-17) – Valóban m. h. ün. előének
és IX. irm. – Az amboni ima Ámen-je u. közvetlenül: „Az Úr szava…”,
és indul a vízszentelési körmenet – Nagy vízszentelés a Szerkönyv előírása szerint – Utána a körmenet visszatér a templomba – Áldott legyen
az Úr neve, majd ün. elb.-val a Liturgia rendes befejezése – Olajkenet.
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Pénteken du. nagy alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6
szt.: uü. 3, Ker. János pr. 3, D. pr., M. a folyó hang (8.) nagy dogmatikonja
(hangzárás) – Körmenet – Nagy prok.: A mi Istenünk – Előv. szt.: ün., D.
pr., M. ün. – Most bocs. u. tr. ün. és pr. (Dicsőségteljes), DM. ün. – Nagy
elb. ün., a szent említésével.
Megjegyzések:
Köznapi Szent Liturgiákon ünz.-ig: Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… ki a Jordánban – Tr. ün., DM. kont. ün. – Háromszorszent –
Prok., al., áldv. ün. – Ap. és Ev. a soros – Valóban m. h. ün. előének és
IX. irm. – Elb. ün.
Ezen a héten a P. u. 29. hét olvasmányait vesszük.
D 7. Szombat – Vízkereszt utáni szombat – Keresztelő János próféta
– Utóünnep – (A Miskolci Egyházmegye védőszentjének ünnepe)
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… ki a Jordánban – Tr. ün. és pr., D. kont. pr., M. kont. ün. –
Háromszorszent – Prok. és al. Vízk. u. szomb. (Zslm. V./59.) és pr. – Ap.
[Ef 233. (Ef 6,10-17) és] Csel 42. (ApCsel 19,1-8) – Ev. [Mt 7. (Mt 4,111) és] Jn 3. (Jn 1,29-34) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Áldv.
ün. és pr. – Elb. ün.
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8. Vasárnap – Vízkereszt utáni vasárnap – Utóünnep – György szentéletű atya – (Domnika szentéletű anya) – 1. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, ün. 3, György szé. 3, D. ün., M. a
folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a
hangból, DM. ün. – Most bocs. u. tr. ft., D. szé., M. ün. – Nagy elb. ün.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. szé., M. ün. – Leül. ft. –
Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 1. ft. – Látv. Kr. – Ev.
csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. vízkereszti – III. óda u. kont. és
ik. ün., leül. ün. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., DM. ün. – Dics.-re 8 szt.: a
hangból 4, ün. (D-i befogl., a két utolsó saját előversre) 4, D. az első ev.
szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. ün.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… ki a Jordánban – Tr. ft. és ün., D. kont. ft., M. kont. ün. – Prok. és
al. Vízk. u. vas. (1. hangú ft., Al. 5. hangú ft.) – Ap. Ef 224/b (Ef 4,7-13)
– Ev. Mt 8. (Mt 4,12-17) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Áldv.
ft. és ün. – Elb. ün.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: uü.
3, Polieuktosz vt. 3, D. vt., M. ün. – Prok. vas. – Előv. szt.: ün. – Most
bocs. u. tr. vt., DM. ün. – Elb. ün.
9. Hétfő – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Zsid 319. (Zsid 8,7-13) – Ev. Mk 33. (Mk 8,11-21).
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Liturgikus szín: világos
Ap. Zsid 321. (Zsid 9,8-23). – Ev. Mk 34. (Mk 8,22-26).

Január

10. Kedd – Utóünnep

P 11. Szerda – Teodóziosz szentéletű atya – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… ki a Jordánban – Tr. ün. és szé., D. kont. szé., M. kont. ün. –
Háromszorszent – Prok., al., áldv. ün. és szé. – Ap. Zsid 334. (Zsid 13,716) – Ev. Mt. 43. (Mt 11,27-30) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm.
– Elb. ün., a szent említésével.
12. Csütörtök – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Zsid 326. (Zsid 10,35-11,7) – Ev. Mk 39. (Mk 9,10-15).
13. Péntek – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Zsid 327. (Zsid 11,8-16) – Ev. Mk 41. (Mk 9,33-41).
D 14. Szombat – Az Istenjelenés ünnepzárása
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Minden változó rész úgy, mint az ünnepen,
de bemv.: Jertek… ki a Jordánban, és Háromszorszent – Ap. Ef 228. (Ef
5,1-8a) – Ev. Lk 74. (Lk 14,1-11).
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15. Vasárnap – Pünkösd u. 30. vasárnap – Pál remete, János remete
– 2. hang
Liturgikus szín: világos
Megjegyzés: Ha a Közös Méneát használjuk, az ismétlés elkerülése végett János rem. sztichiráit az Énekeskönyv 865. oldaláról, a szé. tiszteletéből is vehetjük.
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, Pál rem. 3, János rem. 3, D. János rem.,
M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv.
szt. a hangból, D. Pál rem., M. isz. – Most bocs. u. tr. ft. és Pál rem., D.
János rem., M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft. és Pál rem., D. János rem.,
M. isz. – Leül. ft. – Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a
hangból – Ev. 2. ft. – Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav.
találkozási (gyertyaszentelői) – III. óda u. kont. és ik. remeték, leül. Pál
rem., D. János rem., M. isz. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e. Magasztalja…
ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., DM. isz. – Dics.-re
8 szt.: a hangból, D. a második ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr.
Feltámadván – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. kont.
ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Kol 258. (Kol 3,12-16) – Ev.
Lk 91. (Lk 18,18-27).
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.:
Péter ap. bilincsei, D. ap., M. isz. – Prok. vas. – Előv. szt.: ap., D. ap.,
M. isz. – Most bocs. u. tr. ap., DM. isz. – Elb. közn., a szent említésével.
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Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. ap., D.
kont. ap., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ap. – Ap. [Zsid 329. (Zsid
11,17-31) és] Csel 29. (ApCsel 12,1-11) – Ev. [Mk 42. (Mk 9,42-10,1) és]
Jn 67. (Jn 21,14-25) – Elb. a szent említésével.
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D 16. Hétfő – Péter apostol bilincsei

P 17. Kedd – Nagy Antal remete
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. rem., D.
kont. rem., M. szokásosan – Prok., al., áldv. rem. – Ap. Zsid 335. (Zsid
13,17-21) – Ev. Lk 24. (Lk 6,17-23a) – Elb. a szent említésével.
P 18. Szerda – Alexandria nagy érsekei: Atanáz és Cirill főpapok
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. fpk., D.
kont. fpk., M. szokásosan – Prok., al., áldv. fpk. – Ap. Zsid 334. (Zsid
13,7-16) – Ev. Mt 11. (Mt 5,14-19) – Elb. a szentek említésével.
19. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Jak 51. (Jak 1,19-27) – Ev. Mk 45. (Mk 10,17-27).
P 20. Péntek – Nagy Eutim szentéletű atya
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. szé., D.
kont. szé., M. szokásosan – Prok., al., áldv. szé. – Ap. Kor 176. (2Kor 4,615) – Ev. Lk 24. (Lk 6,17-23a) – Elb. a szent említésével.
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21. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Kol 249. (Kol 1,1-6) – Ev. Lk 81. (Lk 16,10-15).
22. Vasárnap – Pünkösd u. 31. vasárnap – Timóteus apostol,
Anasztáziosz vértanú – (Mánuel fszvt.) – 3. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, Timóteus ap. 3, Anasztáziosz vt. 3,
D. ap, M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. –
Előv. szt.: a hangból 4, ap. (saját előversre) 1, D. vt., M. isz. – Most bocs.
u. tr. ft. és ap., D. vt., M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft. és ap., D. vt., M. isz. – Leül.
ft. – Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 3.
ft. – Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel. – Kánon ft., katav. találkozási –
III. óda u. kont. és ik. ap., leül. ap., D. vt., M. isz. – VI. u. kont. és ik. ft.
– IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének:
ft., D. ap., M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. a harmadik ev. szt., M.
Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. kont.
ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Tim 280/b (1Tim 1,15-17)
– Ev. Lk 93. (Lk 18,35-43).
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: Kelemen fszvt. 3, Agatangelosz vt. 3, D. fszvt., M. isz. – Prok. vas. – Előv.
szt.: a hangból, D. fszvt., M. isz. – Most bocs. u. tr. fszvt., D. vt., M. isz.
– Elb. közn.
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Liturgikus szín: világos
Ap. Jak 53. (Jak 2,14-26) – Ev. Mk 48. (Mk 10,46b-52).

Január

23. Hétfő

24. Kedd
Liturgikus szín: világos
Ap. Jak 54. (Jak 3,1-10) – Ev. Mk 50. (Mk 11,11-23).
P 25. Szerda – Nazianzi Gergely főpap
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. fp., D.
kont. fp., M. szokásosan – Prok., al., áldv. fp. – Ap. Zsid 318. (Zsid 7,268,2) – Ev. Jn 36. (Jn 10,9-16) – Elb. a szent említésével.
26. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Jak 56. (Jak 4,7-5,9) – Ev. Mk 52. (Mk 11,27-33).
P 27. Péntek – Aranyszájú János főpap ereklyéinek átvitele
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. fp., D.
kont. fp., M. szokásosan – Prok., al., áldv. fp. – Ap. Zsid 318. (Zsid 7,268,2) – Ev. Jn 36. (Jn 10,9-16).
28. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Tessz 273. (1Tessz 5,14-23) – Ev. Lk 84. (Lk 17,3-10).
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29. Vasárnap – Pünkösd u. 32. (Zakeus) vasárnap – Ignác fölszentelt
vértanú ereklyéinek átvitele – 4. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 7, Ignác fszvt. ereklyéinek átvitele 3, D.
fszvt., M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. –
Előv. szt.: a hangból, D. fszvt., M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. fszvt., M.
isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. fszvt., M. isz. – Leül. ft.
– Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 4. ft.
– Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. találkozási – III.
óda u. kont. és ik. fszt., leül. fszvt., DM. isz. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX.
e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft.,
D. fszvt., M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. a negyedik ev. szt., M.
Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Feltámadván – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. kont.
ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Tim 285/b (1Tim 4,9-15) –
Ev. Lk 94. (Lk 19,1-10).
P 30. Hétfő – A három főpap – (Ipoly fszvt.)
Liturgikus szín: világos
Vasárnap du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… I. antif.
– Uram, teh. u. 8 szt.: fpk., D. fpk., M. az ennek megf. (6.) hangú nagy
dogmatikon – Körmenet – Prok. vas. – Olvk. fpk. (MTörv 1,8-11.15-17a;
MTörv 10,14-18.20-21; Bölcs 3,1-9) – Előv. szt.: fpk., D. fpk., M. isz.
(uo.) – Most bocs. u. tr. fpk., DM. az ennek megf. (4.) hangú ft. elb. isz.
– Nagy elb. a szentek említésével.
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Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. fpk., DM. az ennek megf. hangú
ft. elb. isz. – Leül. fpk. – Sokirgalmú – Magasztalás fpk. – Leül. fpk. –
Ifjúságomtól – Prok. fpk. – Ev. Jn 36. (Jn 10,9-16) – 50. zsolt. u. ev. csók.
fpk. – Kánon az Istenszülőé, katav. találkozási – III. óda u. leül. fpk., D.
fpk., M. isz. – VI. u. kont. és ik. fpk. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. fényének: fpk., DM. isz. – Dics.-re 4 szt.: fpk., D. fpk., M.
isz. – Nagy dox. u. tr. fpk., DM. az ennek megf. hangú ft. elb. isz. – Nagy
elb. a szentek említésével.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. fpk., D.
kont. fpk., M. szokásosan – Prok., al., áldv. fpk. – Ap. Zsid 334. (Zsid
13,7-16) – Ev. Mt 11. (Mt 5,14-19) – Valóban méltó – Elb. a szentek említésével.
Hétfőn du. köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. a soros (XVIII.
kath.) – Uram, teh. u. 6 szt.: a hangból 3, Cirusz és János ingy. orv. vtk. 3,
D. ingy. orv., M. isz. – Prok. hétfői – Előv. szt.: a hangból, D. ingy. orv.,
M. isz. – Most bocs. u. tr. ingy. orv., DM. isz. – Elb. közn.
31. Kedd
Liturgikus szín: világos
Ap. Pét. 60. (1Pét 3,10-22) – Ev. Mk 55. (Mk 12,18-27).
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FEBRUÁR
1. Szerda – A Találkozás előünnepe – Trifón vértanú
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. eü., DM.
kont. eü. – Prok., al., áldv. szerdai – Ap. Pét 61. (1Pét 4,1-11) – Ev. Mk
56. (Mk 12,28-37).
L 2. Csütörtök – Az Úr találkozása Simeonnal
Liturgikus szín: világos
Szerdán éjjel, csütörtökre virradóan nagy alkonyati istentisztelet, lítia és kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Boldog ember… I.
antif. – Uram, teh. u. 8 szt.: ün., DM. ün. – Körmenet – Prok. szerdai
– Olvk. ün. (összetett: Kiv 12,50-13,16 és Szám 8,16-17; Iz 6,1-12; Iz
19,1b.3a.4a.4c.5.12.16.19-21) – Lit. szt.: ün. – Előv. szt.: ün. – Most bocs.
u. tr. ün. egyszer a pap, kétszer a nép – Kenyéráldás – Áldott legyen – 33.
zsoltár első része – Az Úr áldása… és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün. 2-szer, DM. ugyanaz harmadszor – Leül. ün. – Sokirgalmú – Magasztalás ün. – Leül. ün. – Ifjúságomtól – Prok. ün. – Ev. Lk 8. (Lk 2,25-32) – 50. zsolt. u. ev. csók. ün.
renddel – Kánon és katav. ün. – III. óda u. leül. ün. – VI. u. kont. és ik.
ün. – IX. e. ün. előének – IX. u. fényének ün. (3-szor) – Dics.-re 4 szt.:
ün., DM. ün. – Nagy dox. u. tr. ün. – Nagy elb. ün.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. és bemv. ün. – Tr. ün., DM. kont. ün. –
Prok., al., áldv. ün. – Ap. Zsid 316. (Zsid 7,7-17) – Ev. Lk 7. (Lk 2,22-40)
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Csütörtökön du. köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram,
teh. u. 6 szt.: ün. 3, Simeon és Anna prk. 3, DM. ün. – Prok. csütörtöki –
Előv. szt.: ün, DM. ün. – Most bocs. u. tr. ün. – Elb. ün.

Február

– Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Gyertyaszentelés a Szerkönyv
előírása szerint – Elb. ün. – Olajkenet.

Megjegyzés:
Köznapi Szent Liturgiákon ünz.-ig: Liturgikus szín: világos.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… kit az igaz Simeon – Tr. ün., DM. kont. ün. – Prok., al., áldv.
ün. – Ap. és Ev. a soros – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb. ün.
3. Péntek – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Pét 64. (2Pét 1,1-10) – Ev. Mk 58. (Mk 13,1-8).
4. Szombat – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Tim 293. (2Tim 2,11-19) – Ev. Lk 88. (Lk 18,2-8a).
5. Vasárnap – Vámos és farizeus vasárnapja – Utóünnep – (Ágota
vértanúnő) – 5. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, triód 3, ün. 3, D. triód, M. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, D.
triód, M. ün. – Most bocs. u. tr. ft., DM. ün. – Nagy elb. ün.
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Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft. (2-szer), DM. ün. – Leül. ft.
– Sokirgalmú – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 5. ft.
– Látv. Kr. – Ev. csók.: A bűnbánat ajtaját – Kánon ft., katav. találkozási
– III. óda u. kont. és ik. ün., leül. triód, DM. ün. – VI. u. kont. és ik. triód
– IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének:
ft., D. triód, M. ün. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4, triód 4, D. triód, M.
Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. ün. – Áldás u. DM.-re
az ötödik ev. szt.
Ar. Szt. János Liturgiája – Hívekért – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok
– Bemv.: Jertek… kit az igaz Simeon – Tr. ft. és ün., D. kont. triód, M.
kont. ün. – Prok., al., áldv. ft. és ün. – Ap. Tim 296. (2Tim 3,10-15) – Ev.
Lk 89. (Lk 18,10-14) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb. ün.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: ün.
3, Bukolosz fp. 3, DM. ün. – Prok. vas. – Előv. szt.: ün. – Most bocs. u.
tr. fp., DM. ün. – Elb. ün.
Megjegyzések:
Szabad hét következik. Böjti nap nincs.
Kezdődik a Triódion használata. Mindenszentek vasárnapjáig a vasárnapokra (a Nagyböjt 2., 4. és 5. vasárnapjának kivételével) és a Triódionnal
teljesen lefoglalt napokra eső szentek tiszteletét (a naptárban zárójelben
vannak) – nagyobb szenteket kivéve – rendszerint az előző pénteki (illetve előesti) esti szolgálaton (apodipnon) végezzük. Ugyanez érvényes
a más okból akadályozott (a naptárban szintén zárójelben lévő) szentek
ünneplésére is.
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Liturgikus szín: világos
Ap. Pét 66. (2Pét 1,20-2,9) – Ev. Mk 59. (Mk 13,9-13).

Február

6. Hétfő – Utóünnep

7. Kedd – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Pét 67. (2Pét 2,9-22) – Ev. Mk 60. (Mk 13,14-23).
8. Szerda – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Pét 68. (2Pét 3,1-18) – Ev. Mk 61. (Mk 13,24-31).
D 9. Csütörtök – A Találkozás ünnepzárása – (Nikéforosz vt.)
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Minden változó rész úgy, mint az ünnepen,
de a bemv.: Jertek… kit az igaz Simeon – Ap. Ján. 69. (1Ján 1,8-2,6) –
Ev. Mk 62. (Mk 13,31-14,2).
10. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Ján 70. (1Ján 2,7-17) – Ev. Mk 63. (Mk 14,3-9).
11. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Tim 288. (1Tim 6,11b-16) – Ev. Lk 103. (Lk 20,46-21,4).
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12. Vasárnap – Tékozló fiú vasárnapja – (Meletiosz fp.) – 6. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10. szt.: a hangból 6, triód 4, D. triód, M. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, D.
triód, M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., DM. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft. (2-szer), DM. isz. – Leül. ft.
– Sokirgalmú – Babilon folyóvizei – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok.
a hangból – Ev. 6. ft. – Látv. Kr. – Ev. csók.: A bűnbánat ajtaját – Kánon
ft., katav. Mózes énekét – III. óda u. leül. triód szerint – VI. u. kont. és
ik. triód – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr –
Fényének: ft., DM. triód – Dics.-re 8 szt.: a hangból 5, triód 3, D. triód,
M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Feltámadván – Nagy elb. vas. – Áldás u.
DM.-re a hatodik ev. szt.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. kont.
triód, M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap Kor 135. (1Kor 6,12-20)
– Ev. Lk 79. (Lk 15,11-32).
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: a
hangból 3, Martiniánosz szé. 3, D. szé., M. isz. – Prok. vas. – Előv. szt.:
a hangból, D. szé., M. isz. – Most bocs. u. tr. szé., DM. isz. – Elb. közn.
13. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Ján 71. (1Ján 2,18-3,8) – Ev. Mk 49. (Mk 11,1-11).
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Liturgikus szín: világos
Ap. Ján 72. (1Ján 3,9-22a) – Ev. Mk 64. (Mk 14,10-42).

Február

14. Kedd

15. Szerda
Liturgikus szín: világos
Ap. Ján 73. (1Ján 3,21-4,11) – Ev. Mk 65. (Mk 14,43-15,1).
16. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Ján 74. (1Ján 4,20-5,21) – Ev. Mk 66. (Mk 15,1-15).
17. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Ján 75. (2Ján 1,1-13) – Ev. Mk 68. (Mk 15,20b.22.25.33-41).
18. Szombat – Halottak emlékezete – (Leó fp.)
Liturgikus szín: böjti
Megjegyzés: A halottak szombati emlékszertartásokra kolliva is készíthető. Ilyenkor a halotti említéseket az asztalkára kitett kolliva előtt végzik, majd ennek végén áldóima a Liturgikonból (Liturgikon, 213. o.).
Pénteken du. nagy alkonyati istentisztelet – A szokásos kezdet és a 103.
zsoltár u. halotti nagy ekt. – XVIII. kath. – Kis ekt. – Uram, teh. u. 6
szt.: a hang vértanúi szt. 3, triód 3, D. triód, M. a folyó hang (6.) nagy
dogmatikonja (hangzárás) – Menet nincs – Prok. h. Alleluja 8. hang,
„Boldog az, ki kiválasztasz… És emlékük…” versekkel – Add, Urunk –
Teljesítsük ekt. – Előv. szt.: a hangból, D. triód, M. triód – Most bocs. u.
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tr. Mélységes, DM. Te vagy védfalunk – Hármas ekt. a halottakért – Elb.
halotti – Adj, Urunk.
Reggeli istentisztelet – Rendes köznapi kezdet – Halotti nagy ekt. – Isten
az Úr h. Alleluja – Tr. Mélységes, DM. Te vagy védfalunk – XVI. kath. a
hang leülőjével – XVII. kath. – A szentek kara – Halotti kis ekt. – Leül.:
Nyugtasd meg – Uram irg. 3-szor, DM. 50. zsoltár – Kánon a templomé
és a soros hangé, katav. triód – III. óda u. leül. triód szerint – VI. u. halotti
kont. és ik. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Valóban m.
– Kis ekt. – Fényének: triód – Dics.-re 4 szt.: triód, D. triód, M. triód –
Dox. olvasva – Teljesítsük ekt. – Előv. szt.: a hangból, D. triód, M. triód –
Jó az Urat dicsérni stb. u. tr. Mélységes, DM. Te vagy védfalunk – Halotti
hármas ekt. – Elb. halotti – Adj, Urunk.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. Mélységes, D. kont. Szenteiddel, M. Te vagy védfalunk – Prok., al., áldv.
szombati és halotti – Ap. Kor 146. (1Kor 10,23-28) és Tessz 270. (1Tessz
4,13-17) – Ev. Lk 105. (Lk 21,8-9.25-27.33-36) és Jn 16. (Jn 5,24-30) –
Valóban m. h. Üdvözítsd a benned bízókat – Amboni ima u. pannichida
– Elb. halotti.
19. Vasárnap – Húshagyó vasárnap – (Arkhipposz ap.) – 7. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, triód 4, D. triód, M. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, D.
triód, M. isz – Most bocs. u. tr. ft., DM. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft. (2-szer), DM. isz. – Leül ft.
– Sokirgalmú – Babilon folyóvizei – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok.
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a hangból – Ev. 7. ft. – Látv. Kr. – Ev. csók.: A bűnbánat ajtaját – Kánon
ft., katav. Segítőm – III. óda u. leül. triód szerint – VI. u. kont. és ik. triód
– IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének:
ft., D. triód, M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4, triód (a két utolsó saját
előversre) 4, D. triód, M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy
elb. vas. – Áldás u. DM.-re a hetedik ev. szt.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. kont.
triód, M. szokásosan – Prok., al., áldv. triód – Ap. Kor 140. (1Kor 8,89,2) – Ev. Mt. 106. (Mt 25,31-46).
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.:
hangból 3, Leó fp. 3, DM. isz. – Prok. vas. – Előv. szt.: triód, DM. isz. (a
triódé) – Most bocs. u. tr. fp., DM. isz. – Elb. közn.
Megjegyzések: E hét szerdája aliturgikus nap, Szent Liturgia végzése
nincs előírva.
Pénteken, Keresztelő János fejének I. és II. megtalálása napján viszont
Szent Liturgiát végzünk.
Ezeken a napokon a zsolozsmát már böjti renddel imádkozzuk.
20. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Ján 76. (3Ján 1,1-15) – Ev. Lk 96. (Lk 19,29-40; 22,7-39).
21. Kedd
Liturgikus szín: világos
Ap. Jud 77. (Júd 1,1-10) – Ev. Lk 109. (Lk 22,39-42.45-23,1).
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23. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Jud 78. (Júd 1,11-25) – Ev. Lk 110. (Lk 23,1-31.33a.44-56).
P 24. Péntek – Keresztelő János próféta fejének I. és II. megtalálása
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. pr., D.
kont. pr., M. szokásosan – Prok., al., áldv. pr. – Ap. Kor 176. (2Kor 4,615) – Ev. Mt 40. (Mt 11,2-15) – Elb. a szent említésével.
D 25. Szombat – A vezeklő atyák emléke – (Taráziosz fp.)
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. atyák, D.
kont. atyák, M. szokásosan – Prok., al., áldv. atyák – Ap. Róm 115. (Róm
14,19-23; 16,25-27) és Gal 213. (Gal 5,22-6,2) – Ev. Mt 16. (Mt 6,1-13)
és Mt 43. (Mt 11,27-30) – Elb. az atyák említésével.
26. Vasárnap – Vajhagyó vasárnap – (Porfiriosz fp.) – 8. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, triód 4, D. triód, M. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, D.
triód, M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., DM. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft. (2-szer), DM. isz. – Leül. ft.
– Sokirgalmú – Babilon folyóvizei – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok.
a hangból – Ev. 8. ft. – Látv. Kr. – Ev. csók.: A bűnbánat ajtaját – Kánon
ft., katav. Mint a szárazon – III. óda u. leül. triód szerint – VI. u. kont.

102

2017

Február

és ik. triód – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr
– Fényének: ft., D. triód, M. triód – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4, triód (a
két utolsó saját előversre) 4, D. triód, M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr.
Feltámadván – Nagy elb. vas. – Áldás u. DM.-re a nyolcadik ev. szt.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad vagy a húsv. antif. – Tr. ft., DM. kont.
triód – Prok. és al. triód – Ap. Róm 112. (Róm 13,11b-14,4) – Ev. Mt 17.
(Mt 6,14-21) – Áldv.: Dicsérjétek – Elb. vas.
Vasárnap du. böjti nagy alkonyati istentisztelet – Liturgikus szín: böjti
Szokásos kezdet – Nagy ekt. – Kath. nincs – Uram, teh. u. 10 szt.: a soros hang (most a 8.) bűnbánati énekei 4, triód 3, a napi szentnek (most
Prokópiosz szé.) 3, DM. a szent isz. éneke – Körmenet – Prok. böjti (most:
Ne fordítsd el) – Prok. u. a pap bezárja a kir. ajtót és leveszi a felont – A
nép azonnal: Add, Urunk – Előv. szt.: triód, DM. a triód isz. éneke –
Most bocs. u. Mi Atyánkra a pap a kir. ajtó elé megy, és a néppel együtt
a következő tropárokat énekli: Üdvözlégy, D. Krisztus keresztelője, M.
Könyörögjetek – Minden tropár u. metánia – A pap olvassa: A te oltalmad – Nép: Uram irg. 40-szer, DM. Ki a keruboknál, Az Úr nevében adj
áldást atya! – Pap: Legyen áldott – Nép: Ámen – Pap: Mennyei Királyunk
– Nép: Ámen, Uram irg. 3-szor, DM. Ki a keruboknál, Az Úr nevében
adj áldást atya! – Pap: Könyörüljön – Nép: Ámen – Szent Efrém fohászai
metániákkal – Nyomban utána kis elb. vas. esti, a szent említésével.
27. Hétfő – A szent nagyböjti időszak kezdete – Szigorú böjt!
A Nagyböjt első hetében a Nagy esti zsolozsmát a Krétai-kánon olvasásával végezhetjük nyilvánosan, böjti renddel, hétfőtől csütörtökig.
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Megjegyzések:
A Nagyböjt hétköznapjai hétfőtől péntekig aliturgikus napok. Ezeken a
napokon Ar. Szt. János Liturgiája nincs előírva! Az aliturgikus napokon
– amikor nincs Előszenteltek Liturgiája – az alkonyati vagy a reggeli istentiszteletet, illetve a Trithekti (III-VI.) vagy a IX. imaórát és a déli istentiszteletet végezhetjük nyilvánosan, böjti renddel.
Liturgikus szín: böjti (az egész időszakban, kivéve, ha az Utasítás
mást jelez).
Az Előszenteltek Liturgiájának általános végzési rendje a nagyböjti
időben:
A pap teljes liturgikus díszbe öltözik, de a beöltözési imák h. csak ennyit
mond: „Könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmazz!” – Az oltárhoz lépve
halkan mondja: Áldott a mi Istenünk, Mennyei Király, Dicsőség a magasságban, Uram nyisd meg – Fennhangon kezdi: Áldott az Atya – Jertek,
imádjuk – 103. zsoltár, DM. Alleluja 3-szor – A zsoltározás alatt a pap a
szokásos esti papi imákból az utolsó 5-öt olvassa a zárt királyi ajtó előtt,
ezért ne rövidítsék a zsoltárt! – Nagy ekt. – XVIII. kath. három antifónára
osztva, minden szakasz DM.-sel végződik, és kis ekt. követi. – A kath. 1.
része alatt a pap elmondja az 1. antif. imáját. Az ima befejezése után széthajtja az antimenziont, a proszkomídia asztaláról áthozza a diszkoszt és
az antimenzionra teszi. Nagy metániát tesz, majd a szentségtartóból kiveszi a megszentelt Bárányt és a diszkoszra helyezi. – A kath. 2. része alatt
elmondja a 2. antif. imáját, és háromszor körültömjénezi az oltárt (ezalatt
a diakónus égő gyertyával a kezében mindig a pappal szemben, az oltár
túlsó oldalán van). – A kath. 3. része alatt a pap elmondja a 3. antif. imáját. Az ima befejezése után (a diakónussal együtt) nagy metániát tesz az
oltár előtt, majd a diszkoszt feje fölé emeli, és az oltárt jobbról megkerül-
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ve a proszkomídia asztalára viszi át. (A diakónus égő gyertyával kezében,
a diszkosz felé fordulva tömjénez, miközben hátrálva halad a pap előtt.)
Ott a kehelybe bort és vizet önt, de közben semmit sem mond. Megtömjénezi a csillagot, a takarókat és befedi az adományokat. (Ha kathizmát
nem olvasunk, akkor az imákat a pap a sztichirák alatt mondja el, és a
Szentséget is akkor viszi át.) – Kis ekt. – Uram, teh. u. 10 szt.: az előírás
szerint (a Méneabeli rész a másnapi szent emlékére szól), DM. isz. (erre
a kir. ajtó kinyílik) – Körmenet tömjénezővel (ha ev. olvasás lesz, akkor
evangéliumos könyvvel is) – Enyhe világossága – Prok. triód, utána 1. olv.
(erre a kir. ajtó bezárul), ennek befejezése u. (a kir. ajtó kinyílik) nyomban
következik a 2. prok., majd a diakónus énekli: „Parancsolj, Uram!” – A
pap az oltár előtt áll, kezében tömjénezőt és égő gyertyát tartva azzal keresztet jelez, és fennhangon mondja: Bölcsesség, igazhívők! Majd a nép
felé fordulva a tömjénezővel és az égő gyertyával áldást ad, fennhangon
mondva: Krisztus világossága – 2. olv. címe – Figyelmezzünk! – 2. olv.,
alatta a pap tömjénezi a népet, majd a kir. ajtó bezárul – Az olv. u. (a kir.
ajtó kinyílik) a pap a felolvasóhoz csöndesen: Békesség néked! – A pap
az oltár előtt áll, az előénekes, a diakónus vagy ő maga kezdi: Igazodjék
fel – A versek alatt az éneklők állnak, a nem éneklők térdepelnek felváltva. – Ha van diakónus, akkor a versek éneklése alatt ő tömjénez is, a
refrén alatt pedig maga a pap. – A versekre énekelt feleletek után az előénekes vagy a pap kezdi: „Igazodjék fel…”, s a közepétől („kezeimnek”)
a nép folytatja. – Teljes leborulás 3-szor (mialatt a pap Szt. Efrém imáját
mondja) – Egyes alkalmakkor ezután ev. olvasás következik. – A kir. ajtó
bezárul, és a „Mondjuk mindnyájan…” ekt., stb. a Liturgikon szerint (itt
vehetők az alkalmi ekténiák) – „Most az égi erők…” éneke alatt a kir.
ajtó kinyílik, és a pap (vagy ha van, a diakónus) a szokott módon megtömjénezi az oltárt (mialatt az 50. zsoltárt mondja), az ikonosztáziont és
a népet, majd a proszkomídia asztalához megy, ahol tömjénezés és három
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metánia után megkezdi a nagy bemenetet. Előtte hátrálva haladva tömjénezőt és égő gyertyát visznek. (Ha diakónus is van, ő vállán az aérionnal,
bal kezében égő gyertyával, jobbjában pedig a tömjénzővel hátrálva a
pap előtt halad, és tömjénezi a Szentséget.) – A bemenet alatt nem állnak
meg, és nincsenek megemlékezések. – Miután a Bárányt az oltárra tette,
csak a nagy takaróval betakarta és megtömjénezte, három teljes leborulást
végez (alatt ismét Szt. Efrém imáját mondja). Ezután a kir. ajtó bezárul.
– Teljesítsük ekt. – Mi Atyánk – „Közeledjetek” felszólításra a kir. ajtó
kinyílik – Áldv.: Ízleljétek – Áldott, aki h. Áldom az Urat – Üdvözítsd
Isten, stb. elmarad – Teljenek be ajkaink h. Hálát adunk néked – Amboni
ima u. Áldott legyen, teljes leborulás 3-szor – 33. zsolt. – Valóban m. első
fele – Bölcsesség! Ki a keruboknál – Elb. a Liturgikon szerint.
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MÁRCIUS
1. Szerda – Nagyböjt első szerdája – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Előszenteltek Liturgiája – Uram, teh. u. 10 szt.: triód 6, Teodótosz fszvt.
4, DM. isz. – Prokk. és olvk. (Ter 1,24-2,3; Péld 2,1-22) a triódból.
3. Péntek – Nagyböjt első péntekje – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Előszenteltek Liturgiája – Uram, teh. u. 10 szt.: triód, D. triód, M. a
folyó hang (8.) nagy dogmatikonja (hangzárás) – Prokk. és olvk. (Ter
2,20-3,20; Péld 3,19-34) a triódból – Ha a kollivaáldást a szertartáson
belül végezzük, akkor az amboni ima után következik az áldóima.
(Liturgikon, 213. o.) – Elb. az Elősz. Lit. rendje szerint, a szent említésével.
Külön végzett kollivaáldás – A pap: Áldott a mi Istenünk – Felolvasó
vagy a nép: Ámen. Elmondjuk a szokásos kezdetet és a 142. zsoltárt, és
kitesszük az asztalkára a kollivát – DM. Alleluja 3-szor – Isten az Úr –
Tr. Tivadar nvt., D. ugyanaz, M. isz. (2. hang: Mind értelem fölött) – 50.
zsoltár – Kánon nvt. – VI. óda u. kont. nvt. – Háromszorszent stb. – Tr.
nvt., D. kont. nvt., M. isz. (Meleg pártfogásod) – Kollivaáldás (Ima a
Liturgikonból: 213. o.) – 33. zsolt. végig – Kis elb. a szent említésével –
Pap: „Szent atyáink imái által…” (áldásadás nincs).
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D 4. Szombat – Tivadar nagyvértanú – (Gerázimosz rem.)
Liturgikus szín: böjti
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. nvt., D.
kont. nvt., M. szokásosan – Prok., al., áldv. nvt. – Ap. Zsid 303. (Zsid
1,1-12) és Tim 292. (2Tim 2,1-10) – Ev. Mk 10. (Mk 2,23-3,5) és Jn 52.
(Jn 15,17-16,2) – Elb. a szent említésével.
5. Vasárnap – Nagyböjt első vasárnapja – Az igazhitűség (ortodoxia)
vasárnapja – (Konón vt.) – 1. hang
Liturgikus szín: böjti
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, triód 4, D. triód, M. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból,
D. triód, M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. A te szent képed, M. isz. – Nagy
elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. A te szent képed, M.
isz. – Leül. ft. – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 9.
ft. – Látv. Kr. – Ev. csók.: A bűnbánat ajtaját – Kánon ft., katav. A Vöröstenger mélységén (4. hang) – III. óda u. leül. triód szerint – VI. u. kont.
és ik. triód – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr
– Fényének: ft., D. triód, M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 5, triód (az
utolsó saját előversre) 3, D. triód, M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma
lett – Nagy elb. vas. – Áldás u. DM.-re a kilencedik ev. szt.
Nagy Szt. Bazil Liturgiája – Hívekért – Antif. triód – Bemv.: Jertek…
vas. karverssel – Tr. ft. és triód, DM. kont. triód – Prok., al., áldv. triód –
Ap. Zsid 329/b (Zsid 11,24-26.32-40) – Ev. Jn 5. (Jn 1,43-51) – Valóban
m. h. Tebenned örvendez.
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Böjti nagy alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 10 szt.:
a hang bűnbánati szt. 4, triód 3, az amórioni 42 vt. 3, DM. isz. – Prok.
Örökséget – Előv. szt.: a triód szerint, D. vtk., M. isz. – Folytatás a vajhagyó vasárnapon ismertetett böjti renddel.
8. Szerda – Nagyböjt második szerdája – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Előszenteltek Liturgiája – Uram, teh. u. 10 szt.: triód 6, a szevasztei
vtk. 4, D. vtk., M. triód – Prokk. és olvk. (Ter 4,16-26; Péld 5,15-6,3a) a
triódból.
P 9. Csütörtök – A szevasztei 40 vértanú
Liturgikus szín: böjti
Csütörtökön este Előszenteltek Liturgiája – Uram, teh. u. 10 szt.: triód
6, a szevasztei vtk. 4, D. vtk., M. triód – Körmenet evangéliummal és
tömjénezővel – Enyhe világossága – Prokk. és olvk. (Ter 5,1-24; Péld
6,3-20) a triódból – Igazodjék fel – Prok. vtk. (Te, Uram, megtartasz minket) – Ap. Zsid 331. (Zsid 12,1-10) – Al. vtk. (2. hang) – Ev. Mt 80. (Mt
20,1-16) – Folytatás a szokott rendben – Áldv. Ízleljétek és vtk. – Elb. az
Elősz. Lit. rendje szerint, a szentek említésével.
10. Péntek – Nagyböjt második péntekje – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Előszenteltek Liturgiája – Uram, teh. u. 10 szt.: triód 6, Szofróniosz fp.
4, D. a folyó hang (1.) halotti szt., M. a folyó hang (1.) nagy dogmatikonja
(hangzárás) – Prokk. és olvk. (Ter 5,32-6,8; Péld 6,20-7,2) a triódból.
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11. Szombat – Halottak emlékezete – (Szofróniosz fp.)
Liturgikus szín: böjti
A reggeli istentisztelet és Ar. Szt. János Liturgiája úgy végzendő, mint
február 18-án, a soros hang változásainak figyelembevételével (soros
hang az első) – Ap. Zsid 309. (Zsid 3,12-16) és Tessz 270. (1Tessz 4,1317) – Ev. Mk 6. (Mk 1,35-44) és Jn 16. (Jn 5,24-30).
12. Vasárnap – Nagyböjt második vasárnapja – Palamasz Gergely
főpap – (Teofán szé., Dialógus Gergely fp.) – 2. hang
Liturgikus szín: böjti
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, Gergely fp. 4, D. fp., M. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, D.
fp., M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. fp., M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. fp., M. isz. – Leül. ft. –
Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 10. ft. – Látv. Kr. – Ev.
csók.: A bűnbánat ajtaját – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III. óda u. leül.
fp., D. fp., M. isz. – VI. u. kont. és ik. triód – IX. e. Magasztalja… ki a
keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., D. fp., M. isz. – Dics.re 8 szt.: a hangból 5, triód 3, D. triód, M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr.
Feltámadván – Nagy elb. vas. – Áldás u. DM.-re a tizedik ev. szt.
Nagy Szt. Bazil Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft. és fp.,
Kont. triód, D. kont. fp., M. szokásosan – Prok. (Zslm. 667. o.), al., áldv.
ft. – Ap. Zsid 304. (Zsid 1,10-2,3) – Ev. Mk 7. (Mk 2,1-12) – Valóban m.
h. Tebenned örvendez – Elb. vas., a szent említésével.
Böjti nagy alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 10 szt.: a
hang bűnbánati szt. 4, triód 3, Nikéforosz fp. ereklyéi 3, DM. isz. – Prok.:

110

2017

15. Péntek – Nagyböjt harmadik szerdája – Böjt!

Március

Ne fordítsd el – Előv. szt.: a triód szerint – Folytatás a már jelzett böjti
renddel.

Liturgikus szín: böjti
Előszenteltek Liturgiája – Uram, teh. u. 10 szt.: triód 6, Szabin fszvt. 4,
DM. isz. – Prokk. és olvk. (Ter 7,6-9; Péld 9,12-18) a triódból.
17. Péntek – Nagyböjt harmadik péntekje – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Előszenteltek Liturgiája – Uram, teh. u. 10 szt.: triód 6, Cirill fp. 4, D.
a folyó hang (2.) halotti szt., M. a folyó hang (2.) nagy dogmatikonja
(hangzárás) – Prokk. és olvk. (Ter 8,4-21a; Péld 10,31-11,12) a triódból.
18. Szombat – Halottak emlékezete – (Cirill fp.)
Liturgikus szín: böjti
A reggeli istentisztelet és Ar. Szt. János Liturgiája úgy végzendő, mint
február 18-án, a soros hang változásainak figyelembevételével (soros
hang a második) – Ap. Zsid 325. (Zsid 10,32-37) és Tessz 270. (1Tessz
4,13-17) – Ev. Mk 8. (Mk 2,14-17) és Jn 16. (Jn 5,24-30).
19. Vasárnap – Nagyböjt harmadik, kereszthódoló vasárnapja –
(Krizánt és Dária vtk.) – 3. hang
Liturgikus szín: böjti
Megjegyzés: A Szent Keresztnek szentelt templomokban a reggeli istentiszteleten a Sokirgalmú-éneket is énekeljük.
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, triód 4, D. triód, M. a folyó hang nagy
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dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, DM.
triód – Most bocs. u. tr. ft., D. Üdvözítsd, Uram, M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. Üdvözítsd, Uram, M. isz.
– Leül. ft. – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 11. ft. –
Látv. Kr. – Ev. csók.: A bűnbánat ajtaját – Kánon ft., katav. triód – III.
óda u. leül. triód szerint – VI. u. kont. és ik. triód – IX. e. Magasztalja…
ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., D. triód, M. isz. –
Dics.-re 8 szt.: a hangból 4, triód (az elsőt megismételve, a két utolsó saját
előversre) 4, D. triód, M. Áldásteljes – A nagy dox. kezdetére a pap teljes
liturgikus díszbe öltözik, fogja a tömjénezőt, körültömjénezi az oltárt és
az azon diszkoszra helyezett keresztet. A Háromszorszent éneklése alatt
a keresztet a diszkosszal együtt a feje fölé emeli, s az oltárt jobbról megkerülve az ikonosztázion északi ajtaján át a templomhajóba, a kir. ajtó elé
viszi, és intonálja: Bölcsesség, igazhívők! – Tr. Üdvözítsd, Uram – A pap
ezalatt a keresztet elhelyezi a tetrapodon, négy oldalról megtömjénezi,
majd három hódolást végez előtte, és énekli: A te kereszted előtt... – A
nép kétszer megismétli – A hívek hódolásra a kereszthez járulnak, közben a kereszthódolási szt. éneklik – Következik a két ekténia és a nagy
elb. vas. renddel – Áldás u. DM.-re a tizenegyedik ev. szt.
Nagy Szt. Bazil Liturgiája – Antif. triód – Bemv.: Jertek… vas. karverssel – Tr. ft. és triód, DM. kont. triód – Háromszorszent h. A te kereszted
előtt – Prok., al., áldv. triód – Ap. Zsid 311. (Zsid 4,14-5,6) – Ev. Mk 37.
(Mk 8,34-9,1) – Valóban m. h. Tebenned örvendez – Elb. vas., a kereszt
említésével.
Böjti nagy alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 10 szt.: a
hang bűnbánati szt. 4, triód 3, a szávamonostori 20 vt. 3, DM. isz. – Prok.
Örökséget – Előv. szt.: a triód szerint – Folytatás a már jelzett böjti renddel.
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A keresztet pénteken a IX. imaóra után, tömjénezés és a tr. éneklése közben a helyére tesszük.
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Megjegyzések: Kereszthódolást hétfőn, szerdán és pénteken, az első
imaórán, a „Lépteimet igazgasd…” kezdetű ima helyett végzünk.

A szombatra eső Halottak emlékezetét idén az Örömhírvétel ünnepe miatt április 1-re helyezzük át.
22. Szerda – Nagyböjt negyedik szerdája – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Előszenteltek Liturgiája – Uram, teh. u. 10 szt.: triód 6, Győző és tsai.
vtk. 4, DM. isz. – Prokk. és olvk. (Ter 9,18-10,1; Péld 12,23-13,9.13b) a
triódból – Mától kezdve ekténia a felvilágosulandókért is.
24. Péntek – Nagyböjt negyedik péntekje – Az Örömhírvétel
előünnepe – Zakariás szé. – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Előszenteltek Liturgiája – Kath. nincs – Uram, teh. u. 10 szt.: triód 2,
ün. 8, DM. ün. – Prokk. és olvk. a triódból (Ter 12,1-7; Péld 14,15-26) és
ün. 5. (Ter 28,10-17; Ez 43,27-44,4; Péld 9,1-11; Kiv 3,2-13; Péld 8,2231) – Igazodjék fel… és tovább az Előszenteltek Lit. rendje szerint – Elb.
ün.
L 25. Szombat – Szűz Mária örömhírvétele
Liturgikus szín: világos
Szombaton hajnalban vagy kora reggel nagy esti zsolozsma, lítia és
kenyéráldás, reggeli istentisztelet – A pap epitrachelionba és felonba
öltözik. A diakónus kinyitja a kir. ajtót, s égő gyertyával kezében kíséri a tömjénező papot. Az oltárasztal megtömjénezése után mindketten
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kimennek a királyi ajtón át az ambonra. A diakónus felszólítása után a
pap a tömjénezővel kelet felé keresztet jelezve énekli: Dicsőség a szent,
egyvalóságú… (ha a nagy esti zsolozsmát külön végezzük, tömjénezés
nincs, csak a lítián; a kezdő áldás epitrachelionban, a zárt kir. ajtó előtt:
Áldott a mi Istenünk) – A diakónus visszamegy a szentélybe – Szokásos
kezdet, alatta nagy tömjénezés, melynek végeztével a kir. ajtót bezárják,
és a pap leveszi a felont – Jertek, imádjuk u. a 4., 6. és 12. zsoltár – DM.
Alleluja 3-szor, Uram irg. 3-szor, DM. – 24., 30. és 90. zsoltár – DM.
Alleluja 3-szor, Uram irg. 3-szor, DM. – A királyi ajtó kinyílik, majd a
pap az ambonon Izaiás énekét kezdi: „Velünk az Isten”, a nép ezt kétszer
megismétli, majd az előversekre úgyszintén; végül a pap egyszer, a nép
kétszer énekli azt – A pap bemegy a szentélybe, a kir. ajtó bezárul, a felolvasó pedig az imákat olvassa (Eltöltvén a napot, stb.) – A szentekhez
végzett könyörgés után Háromszorszent, stb. – A kir. ajtó kinyílik, és a
tropár énekelve: „Ma van a mi üdvösségünk kezdete…”, melynek végén
a kir. ajtót bezárják – Uram irg. 40-szer – DM. Ki a keruboknál – Az Úr
nevében – Pap (az ambonon): Szent atyáink – Nagy Szent Bazil imája
(Uram, Uram, ki megszabadítottál) – Jertek, imádjuk – 50. és 101. zsoltár
– Pap (az ambonon): Manasszesz király imája (Mindenható Urunk, Ábrahámnak) – Háromszorszent stb. – A kir. ajtó kinyílik, és a kont. énekelve:
„Mint bátor hadvezérnek…”, melynek végén a kir. ajtót bezárják – Uram
irg. 40-szer – DM. Ki a keruboknál – Szent atyáink imái által – Záróima:
Mindeneket fenntartó – Jertek, imádjuk u. a 69. és 142. zsoltár – Dox.
olvasva – Közvetlenül utána lítiai sztichirák (a pap közben felont ölt, a
diakónus kinyitja a kir. ajtót és tömjénezi a templomot): ün., DM. ün. –
Ekténiák u. előv. szt.: ün. – Most bocs. u. tr. ün. egyszer a pap, kétszer a
nép (ezalatt a pap a diakónussal szokott módon háromszor megtömjénezi
a tetrapod oldalait) – Kenyéráldás – Áldott legyen – A diakónus kezébe
veszi az ötkenyértartót, és a déli ajtón át a szentélybe viszi – 33. zsoltár
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Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün. kétszer, DM. ugyanaz
harmadszor – Leül. ün. – Sokirgalmú – Magasztalás ün. – Leül. ün. –
Ifjúságomtól – Prok. ün. – Ev. Lk 4. (Lk 1,39-49.56) – Ev. csók. ün.
renddel – Kánon és katav. ün. – A III. óda u. leül. ün. – VI. u. kont. és ik.
ün. – IX. e. ün. előének – IX. u. fényének ün. – Dics.-re 4 szt.: ün., DM.
ün. – Nagy doxológia énekelve – Tr. ün. – Nagy elb. ün.
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első része – Az Úr áldása… (ennek végén a pap a szentélybe megy, s
leveszi a felont), és kezdődik a

Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. és bemv. ün. – Tr. ün., DM. kont.
ün. – Prok., al., áldv. ün. – Ap. Zsid 306. (Zsid 2,11-18) – Ev. Lk 3. (Lk
1,24-38) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb. ün. – Olajkenet.
26. Vasárnap – Nagyböjt negyedik vasárnapja – (Klimakosz (Létrás)
János szentéletű atya) – Az Örömhírvétel ünnepzárása, Gábor főangyal – 4. hang
Liturgikus szín: böjti
Megjegyzés: Klimakosz (Létrás) János szentéletű atya tiszteletét ma az
esti zsolozsmában végezzük.
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, ün. 3, Gábor főangy. (az utolsó saját
előversre) 3, D. ün., M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet –
Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, DM. ün. – Most bocs. u. tr. ft., D.
főangy., M. ün. – Nagy elb. ün., vasárnapi renddel.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. főangy., M. ün. – Leül.
ft. – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 1. ft. – Látv. Kr.
– Ev. csók.: A bűnbánat ajtaját – Kánon ft. és ün., katav. Fölnyitom – III.
óda u. kont. és ik. főangy., leül. főangy., DM. ün. – VI. u. kont. és ik. ün.
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– IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének:
ft., DM. ün. – Dics.-re 9 szt.: a hangból 4, ün. (D-i befogl., a két utolsó
saját előversre) 4 és a „Kelj fel…” előversre a triódból 1, D. triód, M.
Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Feltámadván – Nagy elb. ün., vasárnapi
renddel – Áldás u. DM.-re az első ev. szt.
Nagy Szt. Bazil Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft. és ün.,
D. kont. triód (Uram, miután…), M. kont. ün. – Prok., al., áldv. ft. és ün.
– Ap. Zsid 314. (Zsid 6,13-20) – Ev. Mk 40. (Mk 9,17-31) – Valóban m.
h. Tebenned örvendez – Elb. vas.
Böjti nagy alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 10 szt.:
a hang bűnbánati szt. 4, triód 3, Matróna vtnő 3, DM. isz. – Prok. Ne fordítsd el – Előv. szt.: a triód szerint – Folytatás a már jelzett böjti renddel.
29. Szerda – Nagyböjt ötödik szerdája – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Előszenteltek Liturgiája – VII. kath. – Uram, teh. u. 30 szt.: triód 6,
majd saját énekversek a triódból 24, D. triód, M. triód – Prokk. és olvk.
(Ter 17,1-9; Péld 15,20-16,9) a triódból.
30. Csütörtök – Krétai Szent András bűnbánati nagy kánonja – (János szé.)
Liturgikus szín: böjti
Szerdán éjjel vagy csütörtökön kora hajnalban reggeli istentisztelet
– A pap a bezárt kir. ajtó előtt, epitrachelionban kezdi köznapi renddel a
reggeli istentiszteletet – Isten az Úr h. al. a soros (most a 4.) hangon, az ennek megfelelő Szentháromság-énekekkel – VIII. kath. – Kis ekt. – Leül. a
hangból – Uram irg. 3-szor, DM. 50. zsoltár – Üdvözítsd ekténia elmarad
– A pap felont ölt, kinyitja a kir. ajtót, és az ambonra megy, mialatt a nép a
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nagy kánon első irmoszát kezdi: Segítőm és pártfogóm – Az irm. éneklése u. a kánon tropárjai következnek. A nép énekli az előverset: Könyörülj
rajtunk, Urunk…, a pap pedig az egyes tropárokat – Az előversek alatt
metániák (a triód kánonjának előverseire nincs metánia) – Katav. (a nép
meghajlásaival) csak a III., VI., VIII. és IX. óda u. (az adott óda irmosza
tér vissza katavásziaként) – III. óda u. leül. triód – VI. u. kont. és ik. triód,
és a Boldogságok metániákkal – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál
(alatta nagy tömjénezés) – IX. u. Valóban m. – Kis ekt. – A pap bezárja a
kir. ajtót – Fényének: triód, a soros hang szerint – Dics. zsoltárok olvasva
– Ezek végén a pap epitrachelionban a bezárt kir. ajtó elé megy: Dicséret
illet… Dicsőség néked… – Doxológia olvasva – Teljesítsük ekt. – Előv.
szt.: a triód szerint – Jó az Urat dicsérni (2-szer), Háromszorszent, stb. –
Tr. Dicsőséged templomában – Uram irg. 40-szer, DM. Ki a keruboknál.
Az Úr nevében. Legyen áldott. – Mennyei Királyunk – Uram irg. 3-szor,
DM. Ki a keruboknál. Az Úr nevében. Könyörüljön – Három leborulás
Szent Efrém fohászaival – Kis elb. közn.
Előszenteltek Liturgiája – XII. kath. – Uram, teh. u. 10 szt.: triód 6,
Hipátiosz fp. 4, DM. fisz. – Prokk. és olvk. (Ter 18,20-33; Péld 16,1717,17) a triódból.
31. Péntek – Nagyböjt ötödik péntekje – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Előszenteltek Liturgiája – Uram, teh. u. 10 szt.: triód, DM. triód – Prokk.
és olvk. (Ter 22,1-18; Péld 17,17-18,5) a triódból.
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ÁPRILIS
D 1. Szombat – Akathisztosz szombat – Halottak emlékezete – (Egyiptomi Mária sza.)
Liturgikus szín: világos
Megjegyzés: A Halottak emlékezetét az Örömhírvétel ünnepe miatt a
mai napra helyezzük át.
Reggeli istentisztelet – A triód szerint, az Istenszülő tiszteletére írt
Akathisztosszal – A IX. óda u. fényének: ün. (3-szor) – Dics.-re 4 szt.:
triód, DM. triód – Nagy dox. u. tr. ün. – Elb. közn.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. akath.
szombat, DM. kont. akath. szomb. – Prok., al., áldv. akath. szomb. – Ap.
Zsid 322. (Zsid 9,24-28) és Zsid 320. (Zsid 9,1-7) – Ev. Mk 35. (Mk 8,2731) és Lk 54. (Lk 10,38-42; 11,27-28) – Elb. közn. – Áldás u. pannichida
a halotti említésekkel.
2. Vasárnap – Nagyböjt ötödik vasárnapja – Egyiptomi Mária szentéletű anya – (Titusz szé.) – 5. hang
Liturgikus szín: böjti
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 7, Mária sza. 3, D. sza., M. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, D.
sza., M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. sza., M. isz. – Nagy elb. vas.
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Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. sza., M. isz. – Leül. ft. –
Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 2. ft. – Látv. Kr. – Ev.
csók.: A bűnbánat ajtaját – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III. óda u. kont.
és ik. sza., leül. triód szerint – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e. Magasztalja…
ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., D. sza., M. triód –
Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. triód, M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma
lett – Nagy elb. vas. – Áldás u. DM.-re a második ev. szt.
Nagy Szt. Bazil Liturgiája – Hívekért – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr.
ft. és sza., Kont. triód (A szellemi tél…), D. kont. sza., M. szokásosan
– Prok., al., áldv. ft. – Ap. Zsid 321/b (Zsid 9,11-14) – Ev. Mk 47. (Mk
10,32b-45) – Valóban m. h. Tebenned örvendez – Elb. vas., a szent említésével.
Böjti nagy alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 10 szt.: a
hang bűnbánati szt. 4, triód 3, Nikétász szé. 3, DM. isz. – Prok. Örökséget
– Előv. szt.: a triód szerint – Folytatás a már jelzett böjti renddel.
5. Szerda – Nagyböjt hatodik szerdája – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Előszenteltek Liturgiája – Uram, teh. u. 10 szt.: triód 6, Eutik fp. 4, DM.
isz. – Prokk. és olvk. (Ter 43,26-31a; 45,1-16; Péld 21,23-22,4) a triódból.
7. Péntek – Nagyböjt hatodik péntekje – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Előszenteltek Liturgiája – Uram, teh. u. 10 szt.: triód, D. triód, M. triód
– Prokk. és olvk. (Ter 49,33-50,26; Péld 31,8-31) a triódból.
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D 8. Szombat – Lázár feltámasztása
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. ün., DM.
kont. ün. – Háromszorszent h. Akik Krisztusban – Prok., al., áldv. ün. –
Ap. Zsid 333/b (Zsid 12,28-13,8) – Ev. Jn 39. (Jn 11,1-45) – Valóban m.
h. a IX. irm. – Elb. ün.
L 9. Vasárnap – Az Úr bevonulása Jeruzsálembe (Virágvasárnap)
Liturgikus szín: világos
Szombaton éjjel, vasárnapra virradóan nagy alkonyati istentisztelet,
lítia és kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: ün., DM. ün. – Körmenet – Prok. szomb. – Olvk. ün.
(Ter 49,1-2.8-12; Szof 3,14-19; Zak 9,9-15a) – Lit. szt.: ün. – Előv. szt.:
ün. – Most bocs. u. tr. ün. (Az általános 2-szer, DM. Veled temetkezvén)
– Kenyéráldás – Áldott legyen – 33. zsoltár első része – Az Úr áldása…
és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün. (Az általános 2-szer, DM.
Veled temetkezvén) – Leül. ün. – Sokirgalmú – Magasztalás ün. – Leül.
ün. – Ifjúságomtól – Prok. ün. – Ev. Mt 83/a (Mt 21,1-11.15-17) – Látv.
Kr. elmarad – 50. zsolt. u. barkaszentelés (a pap az ambonra megy, körültömjénezi a barkákat, majd elmondja a szentelés imáit) – Ev. csók. ün.
renddel, eközben barkaosztás – Kánon és katav. ün. – III. óda u. ipak. ün.
– VI. u. kont. és ik. ün. – IX. e. ün. előének – IX. u. Szent az Úr – Fényének nincs – Dics.-re 6 szt.: ün., DM. ün. – Nagy dox. u. tr.: Az általános
– Nagy elb. ün.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. és bemv. ün. – Tr. Az általános, D.
Veled temetkezvén, M. kont. ün. – Háromszorszent – Prok., al., áldv. ün.
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Böjti nagy alkonyati istentisztelet – Liturgikus szín: böjti
Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: triód, D. triód, M. triód – Prok. vas.
– Előv. szt.: a triód szerint – Folytatás a már jelzett böjti renddel – Elb.
nagyheti.

Április

– Ap. Fil 247. (Fil 4,4-9) – Ev. Jn 41/a (Jn 12,1-18) – Valóban m. h. ün.
előének és IX. irm. – Elb. ün. – Olajkenet.

10. Hétfő – Nagyhétfő – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Reggeli istentisztelet – Minden a triódból – Ev. Mt 84. (Mt 21,18-43).
Előszenteltek Liturgiája – Minden a triódból – Körmenet evangéliummal – Olvk. Kiv 1,1-20; Jób 1,1-12 – Olvk. u. Hogy a szent evangélium...
– Békesség mindnyájatoknak – Ev. Mt 98. (Mt 24,3-35).
11. Kedd – Nagykedd – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Reggeli istentisztelet – Minden a triódból – Ev. Mt 90. (Mt 22,15-23,39).
Előszenteltek Liturgiája – Minden a triódból – Körmenet evangéliummal – Olvk. Kiv 2,5-10; Jób 1,13-22 – Olvk. u. Hogy a szent evangélium... – Békesség mindnyájatoknak – Ev. Mt 102. (Mt 24,36-26,2).
12. Szerda – Nagyszerda – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Reggeli istentisztelet – Minden a triódból – Ev. Jn 41/b (Jn 12,17-50).
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Előszenteltek Liturgiája – Minden a triódból – Körmenet evangéliummal – Olvk. Kiv 2,11-22 és 18,4; Jób 2,1-10 – Olvk. u. Hogy a szent
evangélium... – Békesség mindnyájatoknak – Ev. Mt 108. (Mt 26,6-16).
13. Csütörtök – Nagycsütörtök – A titkos vacsora emléke
Liturgikus szín: böjti
Reggeli istentisztelet – Minden a triódból – Ev. Lk 108/b (Lk 22,1-39).
Csütörtökön du. nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szt. Bazil Liturgiájával – A pap elmondja a kir. ajtó előtt Nagy Szt. Bazil Liturgiájának szokásos
előkészületi imáit. Teljes liturgikus díszt ölt, az oltár elé járul és megkezdi a
Szent Liturgiát: Áldott az Atya – Nép: Ámen. Jertek, imádjuk – 103. zsoltár,
DM. Alleluja 3-szor, stb. az alkonyati istentisztelet rendje szerint. A 103. zsoltár olvasása idején a pap a zárt kir. ajtó előtt elmondja a nyolc esti imát, ezért
ne siessenek, és ne is rövidítsék azt! – Nagy ekt. – Kath. nincs – Uram, teh.
u. 10 szt.: triód, DM. triód – Az Uram, teh. alatt tömjénezés, utána a pap az
előkészületi asztalhoz megy, és elvégzi a proszkomídiát, de ezúttal a végén elbocsátót nem mond – DM.-re visszamegy az oltárhoz, és körmenetre indul a
tömjénezővel és az evangéliumos könyvvel; a körmenet alatt a Szent Liturgia
kis bemeneti imáját mondja – Enyhe világossága – Prok. triód (Ments meg…)
– Olvk. triód 3, az első két olv. a saját prokimenjeivel (Kiv 19,10-19; Jób 38,121; 42,1-5; Iz 50,4-11) – Az utolsó olv. alatt a pap a Háromszorszent imáját
mondja a Szent Liturgiából – Az olvk. befejezése u. kis ekt. – Fennhangja:
Mert szent vagy – A Háromszorszent éneklésével áttérünk a Liturgia rendjére
– Liturgiai prok. és al. a triód szerint – Ap. Kor 149. (1Kor 11,23-32) – Ev. Mt
107. (összetett) – Kerub-ének, áldv. és Teljenek be ajkaink h.: „A te titkos vacsorádnak…” – Valóban m. h. a IX. irm. („Az Uralkodónak…”) – (Amboni
ima u. a lábmosás szertartása végezhető) – Áldott legyen az Úr neve (3-szor)
és 33. zsoltár – Elb. a triód szerint, a Liturgikonból.
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Liturgikus szín: böjti
Nagycsütörtökön este, nagypénteki reggeli istentisztelet – Jézus Krisztus kínszenvedésének emléke – A pap epitrachelionban, a bezárt kir. ajtó
előtt köznapi renddel kezdi a szertartást – Isten az Úr h. Alleluja – Tr.:
Midőn a dicső tanítványok (3-szor) – Eközben a pap felont ölt, kinyitja
a kir. ajtót, és nagy tömjénezést végez, a tropár végeztével: Hogy a szent
evangélium meghallgatására – Békesség mindnyájatoknak – Bölcsesség,
igazhívők, hallgassuk – Nép: Dicsőség a te kínszenvedésednek – Ev. olvasása az ambonon, a nép felé fordulva – Ev. után: Dicsőség a te hosszútűrésednek – A további evangéliumi szakaszok bevezetése és befejezése
is azonos módon történik (a kir. ajtó nyitásával és zárásával) – Az I. ev.
után antifónák (1., 2., 3.), kis tömjénezés, leül. – II. ev., utána 4., 5., 6.
antif., kis tömjénezés, leül. – III. ev., utána 7., 8., 9. antif., kis tömjénezés,
leül. – IV. ev., utána 10., 11., 12. antif., kis tömjénezés, leül. – V. ev., utána 13., 14., 15. antif., kis tömjénezés, leül. – VI. ev. u. a Boldogságok, a
végén: Figyelmezzünk – Prok.: Elosztották maguk között – VII. ev., utána
50. zsoltár (innentől tömjénezés már nincs, csak a IX. ódára!) – VIII.
ev., utána háromódás kánon; az V. óda u. kont. és ik. a triód szerint – IX.
ódára (Ki a keruboknál) tömjénezés végig az egész templomon – IX. u.
fényének: triód (3-szor) – IX. ev. (Ezután még harangoznak, a továbbiakban pedig a feltámadásig kereplőt használnak.) – Dicséreti szt.: triód
– X. ev. – Dicsőség illet – Dox. olvasva – Teljesítsük ekt. – XI. ev., utána
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P 14. Péntek – Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalála – Királyi
imaórák – Szigorú böjt!

előv. szt.: triód – XII. ev. – Jó az Urat dicsérni, Háromszorszent stb. u. tr.:
Megváltottál – Hármas ekténia az ambonon, epitrachelionban, az utolsó
ev. u. bezárt kir. ajtó előtt – Közn. elb. nagypénteki.
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Nagypénteken reggel a nagy (királyi) imaórák szolgálata:
I. imaóra – A pap epitrachelionban, a bezárt kir. ajtó előtt: Áldott a mi
Istenünk – Felolvasó vagy a nép: Ámen. – Szokásos kezdet, 5., 2. és 21.
zsoltár, DM. Alleluja 3-szor, Uram irg. 3-szor – Utána tr. énekelve: D.
Keresztre feszíttetésed által – Olvasva: M. Minek nevezzünk – Sztichirák,
melyek alatt a pap tömjénezi a templomot – A pap felont ölt, kinyitja a
kir. ajtót és intonál: Figyelmezzünk! – Prok. saját – Bölcsesség! – Ószövetségi olv.: Zak 11,10-13 – Ugyanígy: Ap. Gal 215/b (Gal 6,14-18) –
Rögtön erre: Bölcsesség igazhívők! Ev. az ambonon: Mt 110. (Mt 27,156) – Felolvasó vagy a nép: Lépteimet – Háromszorszent stb. – Kont.
énekelve: Az érettünk fölfeszített – Uram irg. 40-szer – Pap: Ki minden
időben – Nép: Uram irg. 3-szor, DM. Ki a keruboknál. Az Úr nevében
– Pap: Könyörüljön rajtunk – Nép: Ámen – Pap: záróima (Krisztus igaz
világosság), és nyomban kezdődik a
III. imaóra – Jertek, imádjuk u. 40., 68. és 50. (vagy a 34., 108. és 50.)
zsoltár – DM. Alleluja 3-szor, Uram irg. 3-szor – Utána tr. énekelve:
D. Uram, ki mindenek élete vagy – Olvasva: M. Istenszülő te vagy a
valódi – Sztichirák (tömjénezés nincs) – Olv. Iz 50,4-11 – Ap. Róm
88/b (Róm 5,6-10) – Ev. Mk 67. (Mk 15,16-41) – Áldott legyen az Úr –
Háromszorszent stb. – Kont. énekelve: Az érettünk fölfeszített, többi mint
az I. órán – Pap: záróima (Mindeneket fenntartó), majd kezdődik a
VI. imaóra – Jertek, imádjuk u. 51., 108. és 90. (vagy az 53., 139. és 90.)
zsoltár – DM. Alleluja 3-szor, Uram irg. 3-szor – Utána tr. énekelve: D.
Üdvösséget szereztél – Olvasva: M. Vétkeink sokasága miatt – Sztichirák
(tömjénezés nincs) – Olv. Iz 52,13-54,1 – Ap. Zsid 306. (Zsid 2,11-18) –
Ev. Lk 111. (Lk 23,32-49) – Hamar előzzön meg – Háromszorszent stb.
– Kont. énekelve: Az érettünk fölfeszített, a többi, mint az előző órákon
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IX. imaóra – Jertek, imádjuk u. 58., 139. és 85. (vagy a 68., 69. és 85.)
zsoltár – DM. Alleluja 3-szor, Uram irg. 3-szor – Utána tr. énekelve: D.
Látván a gonosztevő – Olvasva: M. Ki miérettünk – Sztichirák alatt tömjénezés (mint az első órán) – Olv. Jer 11,18-12,5.9-11.14-15 – Ap. Zsid
324. (Zsid 10,19-31) – Ev. Jn 59. (Jn 18,28-19,37) – A királyi ajtó bezárul – Kérünk, ne adj kézbe – Háromszorszent stb. – Kont. énekelve: Az
érettünk fölfeszített, többi mint az előző órákon – Pap: záróima (Uralkodó
Úr Jézus).
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– Pap: záróima (Erők Ura, Istene), majd kezdődik a

Déli istentisztelet – A IX. imaóra záróimája után minden bevezetés nélkül a Boldogságokat énekeljük – A mennyei kar, Járuljatok hozzá, A
mennyei kar, D. A szent angyalok, M. Hiszekegy – Töröld el, stb. – Miatyánk – Pap: Mert tied – Nép: Ámen. – Kont. énekelve: Az érettünk fölfeszített – Uram irg. 40-szer – DM. Ki a keruboknál – Papi záróima a kir.
ajtó előtt: Legszentebb Háromság – Áldott legyen – 33. zsoltár – Valóban
m. – Kis elb. nagypénteki – Pap: Szent atyáink imái által… (áldásadás
nincs).
P 15. Szombat – Nagyszombat – Jézus Krisztus síri nyugalma – Böjt!
Liturgikus szín: böjti
Nagypénteken du. nagy alkonyati istentisztelet – A pap ma a bemenetre
teljes liturgikus díszt ölt! – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: triód, D.
triód, M. triód – Körmenet teljes lit. díszben, evangéliummal és tömjénezővel – Prok. triód: Elosztották – A kir. ajtó bezárul – Olv. triód (Kiv
33,11-23) – Utána papi intonálás nélkül második prok.: Ítéld meg – Olvk.
triód (Jób 42,12-17; Iz 52,13-54,1) – Figyelmezzünk – Prok.: Mély verembe tettek engem – A kir. ajtó kinyílik – Ap. Kor 125 (1Kor 1,18-2,2)
– Alleluja-versek alatt a pap szokott módon tömjénez – Al. vers: Szaba125
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díts meg engem, Isten – Ev. e. Dicsőség a te kínszenvedésednek, Ev. Mt
110. (összetett: Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31-37; Mt
27,55-61), Ev. u. Dicsőség a te hosszútűrésednek – A kir. ajtó bezárul –
Ekt., stb. rendesen – Előv. szt.: triód – A DM. éneklésekor (a kir. ajtó
kinyílik) a pap háromszor körültömjénezi az oltáron fekvő sírleplet, majd
három metániát végez előtte – Most bocs. u. azt a fejére emeli, és az oltárt
jobb felől megkerülve az északi ajtón kiviszi – A tr. (Az istenfélő József)
ismételt éneklése alatt körmenetet tartunk a templom körül – DM. (A
kenethozó) éneklése alatt a pap a sírleplet elhelyezi a templom közepén
felállított szentsírban úgy, hogy az Üdvözítő feje észak felé legyen – A
pap háromszor körültömjénezi a szentsírt, majd 3 metániát végez előtte,
és megcsókolja a sírleplet – Ima a szentsírnál – Nagy elb. alkalmi.
Kis esti zsolozsma – A Zsolozsmáskönyv előírása szerint – Kánon a 6.
hangú ft.: Mint a szárazon – VI. óda u. kont. (Az érettünk…) és ik. – Valóban m. h. a IX. irmoszt megismételjük – Kont: Az érettünk… – A többi,
mint rendesen, halotti említések nélkül.
Nagypénteken éjjel, nagyszombatra virradóan kezdődik a nagyszombati reggeli istentisztelet – A pap epitrachelionban, a szentsír előtt kezdi:
Áldott a mi Istenünk – Szokásos kezdet – Uram irg. (12-szer) – Dicsőség
a szent, egyvalóságú… – Hexapszalmosz, melynek végén a kir. ajtó kinyílik, és a pap azon át a szentsír elé megy – Nagy ekt. a szentsír előtt (ha
van, a diakónus végzi) – Isten az Úr u. tr.: Az istenfélő József, D. Midőn
leszállottál, M. A kenethozó (ezek éneklése alatt a pap nagy tömjénezést
végez, a szentsírtól kezdve) – Halotti dicsérőének a XVII. kathizmából,
három stációban, a triódban előírt versekkel – Minden stáció alatt a pap
nagy tömjénezést végez, a szentsírtól kezdve – Minden stáció u. kis ekt.
(ha van, a diakónus végzi) – Angy. gyül. (alatta a pap nagy tömjénezést
végez) – Kis ekt. – Leül. triód (alatta a pap a szentélybe megy, és a kir.
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ajtó bezárul) – 50. zsoltár – Kánon a triódból, katav.-ként az irm.-t ismételjük – A kánon éneklése alatt a pap teljes liturgikus díszbe öltözik – III.
óda u. leül. triód – VI. u. kont. és ik. triód – VIII. óda alatt tömjénezés
a szokott módon – Ki a keruboknál elmarad – IX. u. Szent az Úr – Fényének nincs – Dics.-re 4 szt.: triód, D. triód, M. Áldásteljes – A pap a
nagy dicsőítésre teljes lit. díszt ölt, s a kir. ajtón át a szentsír elé megy
– Nagy dox., ennek éneklése alatt a pap 3-szor körültömjénezi a szentsírt – Háromszorszent alatt körmenet a sírlepellel és az evangéliummal.
(Ezt az óramutató járásával ellenkező irányban kezdjük. A körmenet a
templomon kívül vagy a templomhajón belül mehet végbe. Alatta: Szent
Isten…) – A körmenet a kir. ajtó előtt fejeződik be, ahol a pap fennhangon
mondja: Bölcsesség, igazhívők! – Tr. Az istenfélő József, utána a prófétai olv. tropárja (Ki a világ határainak) – A tr. éneklése alatt a sírleplet
visszahelyezik a szentsírba, majd a pap 1-szer körültömjénezi a szentsírt
– Figyelmezzünk! – Prok. Kelj föl, Uram, segíts meg minket – Olv. triód
(Ez 37,1-14) – Apostoli prok. Kelj fel, Uram, Isten – Ap. Kor 133. (1Kor
5,6-8) és Gal 206. (Gal 3,13-14) – Al., és a versek: Keljen fel az Isten
(mint Húsvétkor) – Ev. Mt 114. (Mt 27,62-66) – Ev.-ra: „Dicsőség a te
kínszenvedésednek…”, végén: „a te hosszútűrésednek…” – Ekténiák –
Nagy elb. alkalmi.
Nagyszombaton du. nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szt. Bazil Liturgiájával – A pap böjti színű ruhát ölt magára – A diakónus ma az
ekténiákat a szentsír előtt mondja, hasonlóképpen a kezdeti bemeneti
imák, az apostol, evangélium, a nagy bemenet megemlékezései, és az
amboni ima is ott hangzanak el.
A pap elmondja a kir. ajtó előtt Nagy Szt. Bazil Liturgiájának szokásos
előkészületi imáit. Teljes liturgikus díszt ölt, az oltár elé járul és megkezdi a Szent Liturgiát: Áldott az Atya – Nép: Ámen. Jertek, imádjuk – 103.
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zsoltár, DM. Alleluja 3-szor, stb. az alkonyati istentisztelet rendje szerint.
A 103. zsoltár olvasása idején a pap a zárt kir. ajtó előtt elmondja a nyolc
esti imát, ezért ne siessenek, és ne is rövidítsék azt! – Nagy ekt. – Kath.
nincs – Uram, teh. u. 8 szt.: az első hang szombatijából 4, triód 4, D. triód, M. az első hang nagy dogmatikonja – Az Uram, teh. alatt tömjénezés,
utána a pap az előkészületi asztalhoz megy, és elvégzi a proszkomídiát,
de ezúttal a végén elbocsátót nem mond – M.-re visszamegy az oltárhoz, és körmenetre indul a tömjénezővel és az evangéliumos könyvvel; a
körmenet alatt a Szent Liturgia kis bemeneti imáját mondja – Enyhe világossága – Prok. nincs, hanem azonnal kezdődnek az olvk. (Ter 1,1-13;
Iz 60,1-16; Kiv 12,1-11; Jónás 1,1-4,11; Józs 5,10-16; Kiv 13,20-15,19)
– A VI. olv. u. a felolvasó kezdi Mózes énekét: „Énekeljünk az Úrnak…”
Az előénekelt verset a nép megismétli. Erre a felolvasó fennhangon veszi tovább a verseket, a nép pedig minden versre énekli: „Énekeljünk az
Úrnak…” A végén ugyanezt énekli egyszer a felolvasó, kétszer a nép
– Olvk. Szof 3,8-15; 1Kir 17,8-24; Iz 61,10-62,5; Ter 22,1-18; Iz 61,1-9;
2Kir 4,8-37; Iz 63,11b-64,4a; Jer 31,31-34; Dán 3,1-88a) – A XV. olv.
végén az előbbi rendben veszik a három ifjú énekét: „Az Urat áldjátok…”
– Az utolsó olv. alatt a pap a Háromszorszent imáját mondja a Szent Liturgiából – Olvk. u. kis ekt., fennhangja: Mert szent vagy – Átmenet a
Szt. Liturgiára – Háromszorszent h. Akik Krisztusban – Prok. triód – Ap.
Róm 91. (Róm 6,3b-11) – Al. h. a 7. hang prok. dallamára: „Kelj fel,
Isten…”, a versekkel – Ennek éneklése alatt a pap fehér liturgikus ruhába
öltözik át! Ahol szokás, ott a templomot is ekkor öltöztetik fehér díszbe.
Elmondja az Ev. előtti imát – Ev. Mt 115. (Mt 28,1-20) – Kerub-ének
h.: Hallgasson minden – Tebenned örvendez h. Ne sirass engem – Áldv.
Mintegy álomból – Amboni ima u. kenyéráldás: Könyörögjünk az Úrhoz!
– És rögtön az ima: Úr Jézus Krisztus Istenünk… – Utána: Áldott legyen
az Úr neve – Elb. alkalmi.
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Liturgikus szín: világos
Éjféli zsolozsma – A pap epitrachelionban, a szentsírnál kezdi: Áldott a mi
Istenünk – Szokásos kezdet – Jertek, imádjuk u. 50. zsoltár – Nagyszombati kánon – III. óda u. leül.: „A te sírodat” – VI. u. nagyszombati kont. és
ik. – A VIII. óda végén a pap felont ölt magára, és kinyitja a kir. ajtót – IX.
óda irmosza 2-szer, majd nagy metánia 1-szer – Háromszorszent, stb. u.
tr. Midőn leszállottál – A pap ezalatt körbetömjénezi a sírleplet, karjaira
veszi, a kir. ajtón át az oltárra viszi, és otthagyja ünz.-ig – Bezárja a kir.
ajtót – Ekt. epitrachelionban, a kir. ajtó előtt – Kis elb. alkalmi.
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L 16. VASÁRNAP – Húsvét szent és nagy vasárnapja –
Jézus Krisztus feltámadása

Nagyszombaton éjjel, vasárnapra virradóan feltámadási szertartás –
Megszólalnak a harangok! – A pap világos (lehetőleg fehér) színű teljes
liturgikus díszt ölt magára. Az oltárról meggyújtja a maga gyertyáját,
s kezében gyertyával és kereszttel énekli: „Jertek merítsetek fényt…” –
Kijön a néphez és odahívja a híveket, hogy ki-ki meggyújthassa a maga
gyertyáját – Indul a körmenet, melyre kiviszik az evangéliumot, a húsvéti
ikont és a tömjénezőt – Közben folyamatosan énekeljük: „A te feltámadásodat…” – A templomban csak a templomszolga marad, aki bezárja a
templom ajtóit, elviszi a templom közepéről a szentsírt, bent meggyújt
minden lámpát – Amikor a körmenet a bezárt templomajtó elé érkezik, a
pap az ott kelet felé felállított analogionra helyezi az evangéliumot – Hogy
a szent evangélium – Békesség mindnyájatoknak – Bölcsesség igazhívők
– Ev. Mk 70. (Mk 16,1-8) – Ezután a pap kezébe veszi a tömjénezőt és a
templom ajtaját tömjénezve mondja: Dicsőség a szent, egyvalóságú… –
Föltámadt Krisztus (1-szer a pap, 2-szer a nép) – Előversekre (Keljen fel
az Isten…): Föltámadt Krisztus – Most és… u. a pap erőteljesebb hangon
énekli: Föltámadt Krisztus… – Nép: „és a sírban lévőknek…” – Köz129
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ben a pap a kereszttel megkopogtatja az ajtót, mire azt bentről kinyitják.
A papság és a nép bevonul a templomba, miközben éneklik: Föltámadt
Krisztus – Az oltárnál nagy ekt., nyomban u. Damaszkuszi János húsvéti
kánonja – Szokásunk szerint a pap énekli az irm.-t, a nép a többi tropárt,
végül katav.-ként a nép elővers nélkül megismétli az irm.-t. – Minden óda
alatt tömjénezés, és minden ódát hangosan vett kis ekt. fejez be. A kánonközi énekeket is énekelve végezzük – III. óda u. ipak.: „A Máriával…”
– VI. u. kont. és ik. olvasva, a végét azonban prok. dallamon (6. hang)
énekelve – Látv. Kr. 3-szor (1-szer a pap és 2-szer a nép) és Föltámadt
Jézus… (ugyanígy) – IX. u. kis ekt. – Fényének húsv. (3-szor) – Dics.re 8 szt.: az első hangból 4, húsvétiak (az előverseit szokásunk szerint a
pap énekli) 4, DM. Feltámadás napja van – A húsvéti szt. éneklése alatt
evangélium- és keresztcsókolás, ahol szokás, ikoncsókolás is – A szt. u.
Ar. Szt. János húsvéti beszédét olvashatjuk, majd elénekelhetjük Ar. Szt.
János tropárját (lásd: Liturgikon, 157. o.) – Könyörülj és Teljesítjük ekt.
– Nagy elb. húsvéti (Bölcsesség! Nép: Adj áldást! Pap: Legyen áldott.
Nép: Ámen. Tedd erőssé. Pap: Legszentebb Istenszülő. Nép: Tündökölj.
Pap: Föltámadt Krisztus. Nép: És a sírban lévőknek. Pap: Krisztus igaz
Istenünk, ki feltámadt halottaiból. Húsvéti köszöntés kereszttel, 3-szor).
Ar. Szt. János Liturgiája – Hívekért – Áldott az Atya u. Föltámadt
Krisztus (1-szer a pap, 2-szer a nép). Ahol szokás, az előverseket is végig
lehet énekelni az oltár tömjénezése közben: Az első három Föltámadt
Krisztus után a pap a „Keljen fel az Isten” előverset énekli, miközben
tömjénezi az oltárt. A nép erre a Föltámadt Krisztus tropárt énekli. A pap
az oltár jobb oldaláról énekli a 2. előverset („Mint elenyészik”), miközben
tömjénezi az oltárt, mire a nép újra a húsvéti tropárt énekli. Így folytatódik tovább a többi előverssel, az oltár többi oldaláról. A DM. előverset
a pap újra az oltárral szemben állva énekli, mire a nép Föltámadt Kr.-t
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énekel. Ezt követően a pap énekli a húsvéti tropárt, de csak félig. A nép
„…és a sírban lévőknek…” résszel fejezi be az éneket. – Ünz.-ig így kezdünk minden Liturgiát – Antif. és bemv. egész héten át húsv. – Tr. húsv.,
DM. kont. húsv. – Háromszorszent h. Akik Krisztusban – Prok., al., áldv.
húsv. – Ap. Csel 1. (ApCsel 1,1-8) – Ev. Jn 1. (Jn 1,1-17), tizenkét szakaszban, lehetőleg több nyelven olvasva, közben harangozás! – Valóban
m. h. Angyal kiáltá. Tündökölj – Áldott, ki az Úr nevében, Láttuk az igazi
világosságot, Teljenek be ajkaink és Áldott legyen az Úr neve h. ünz.-ig a
Föltámadt Krisztus éneklendő.
Húsvéti eledelek megáldása – Az amboni ima után, a feltámadási énekek alatt a pap megtömjénezi az eledeleket, majd az áldó imákat énekli.
(Imák a Liturgikonból: 198. o.) Ennek végeztével szenteltvízzel meghinti
az ételeket. – Elb. húsvéti, kereszttel.
Imaórák, kis esti zsolozsma, éjféli zsolozsma – Tudnivaló, hogy mától
egész Fényes héten, a szombati VI. imaórával bezárólag az órákat, a kis
esti zsolozsmát és az éjféli szolgálatot az e hétre szóló húsvéti előírás
szerint imádkozzuk.
Megjegyzések:
A kir. ajtó egész Fényes héten, a szombati VI. imaóra végéig nyitva marad.
Egész héten minden templomi szertartás teljes liturgikus öltözetben végzendő.
A Fényes heti Szent Liturgiák rendje megegyezik a Húsvét vas.-val,
mindössze a prok., az Ap., az al. és az Ev. szövege változik.
Fényes héten – szokásunk szerint – minden áldást kereszttel adunk.
Ünz.-ig a vas.-i istentiszteleteken (nagy alkonyati istentisztelet, reggeli
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istentisztelet, Szent Liturgia), továbbá az Ötvened közepén, ennek ünz.án és Húsvét ünz.-án az elb. kereszttel és húsv. köszöntéssel történik.
Húsvét ünnepzárásáig minden istentiszteleten a kezdő áldás u. Feltámadt
Krisztus éneklendő (egyszer a pap, kétszer a nép).
Fényes héten a gyászszertartásokat fehér (világos) liturgikus díszben, az
Euchologion húsvéti rendje szerint végezzük.
A húsvéti időszakban egészen az ünz.-ig a pannichida és a temetési szertartás fehér színű liturgikus ruhában is végezhető.
A sírlepel Húsvét ünz.-nak befejeztéig az oltáron marad.
Szabad hét következik. Böjti nap nincs.
Húsvéttól Pünkösdig nem térdelünk, sem nagy metániát nem végzünk.
P 17. FÉNYES HÉTFŐ
Liturgikus szín: világos
Vasárnap du. nagy alkonyati istentisztelet – A pap teljes liturgikus
díszben, az oltár előtt állva énekli: Áldott a mi Istenünk – Föltámadt
Krisztus (3-szor, azután az előversek, mialatt tömjénezés a Liturgiánál
ismertetett módon.) – Zsoltárolvasás nincs – Nagy ekt. (ha a pap diakónus
nélkül végzi a szertartást, az ekténiát az oltárnál mondja) – Uram, teh. u.
6 szt.: a második hang szombati énekeiből, D. ugyanonnan a hetedik, M.
a második hang nagy dogmatikonja – Körmenet evangéliummal és tömjénezővel – Enyhe világossága – Nagy prok.: Kicsoda oly nagy – Hogy a
szent evangélium – Békesség mindnyájatoknak – Bölcsesség igazhívők –
Ev. Jn 65. (Jn 20,19-25) a kir. ajtóból, a nép felé fordulva (Ez is olvasható
több nyelven!) – Kettős ekt. – Add, Urunk – Teljesítsük ekt. – Előv. szt.:
a második hang szombatijából az első és a húsvétiak, húsv. előversekre
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Reggeli istentisztelet – Az oltárnál: Dicsőség a szent – Föltámadt Krisztus (3-szor, azután előversekre, közben tömjénezés) – Nagy ekt. – Húsvéti kánon, mint tegnap (de tömjénezés csak az I. és IX. ódánál, kis ekt.
pedig csak a III., VI. és IX. u. van) – Dics. szt.: a második hangból 4, és
a húsvétiak saját előverssel, keresztcsókolással, DM. Feltámadás napja
van – Ekténiák – Nagy elb. húsv., kereszttel.
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(az előverseket a pap intonálja), alatta keresztcsókolás, DM. Feltámadás
napja van – Sztichirák után nyomban nagy elb. húsv., kereszttel.

Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. és bemv. húsv. – Tr. húsv., DM. kont.
húsv. – Háromszorszent h. Akik Krisztusban – Prok. és al. húsv. hétfői –
Ap. Csel 2. (ApCsel 1,12-17.21-26) – Ev. Jn 2. (Jn 1,18-28), a hívek felé
fordulva, megszakítás nélkül olvasva – Egyéb minden úgy, mint tegnap
– Körmenet az előírt evangéliumokkal – Olajkenet.
P 18. FÉNYES KEDD
Liturgikus szín: világos
Hétfőn du. nagy alkonyati istentisztelet – Kezdete, mint vasárnap du.
– Uram, teh. u. 6 szt.: a harmadik hang szombati énekeiből, D. ugyanonnan a hetedik, M. a harmadik hang nagy dogmatikonja – Körmenet
tömjénezővel – Nagy prok.: A mi Istenünk – Kettős ekt. – Add Urunk –
Teljesítsük ekt. – Előv. szt.: a harmadik hang szombatijából az első és a
húsvétiak, saját előversükkel, keresztcsókolással, DM. Feltámadás napja
van – Sztichirák után nyomban nagy elb. húsv., kereszttel.
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Reggeli istentisztelet – Az oltárnál: Dicsőség a szent – Föltámadt Krisztus (3-szor, azután előversekre, közben tömjénezés) – Nagy ekt. – Húsvéti kánon, mint tegnap – Dics. szt.: a harmadik hangból 4, és a húsvétiak saját előversükkel, keresztcsókolással, DM. Feltámadás napja van
– Ekténiák – Nagy elb. húsv., kereszttel.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. és bemv. húsv. – Tr. húsv., DM. kont.
húsv. – Háromszorszent h. Akik Krisztusban – Prok. és al. húsvét keddi – Ap. Csel 4. (ApCsel 2,14-21) – Ev. Lk 113. (Lk 24,12-35) – Egyéb
minden úgy, mint Húsvét vasárnap.
Kedden du. nagy alkonyati istentisztelet – Kezdete, mint vasárnap du.
– Uram, teh. u. szt.: a negyedik hang szombati énekeiből 6, D. ugyanonnan a hetedik, M. a negyedik hang nagy dogmatikonja – Körmenet tömjénezővel – Nagy prok.: Szómmal az Úrhoz – Kettős ekt. – Add Urunk
– Teljesítsük ekt. – Előv. szt.: a negyedik hang szombatijából az első és a
húsvétiak, saját előversükkel, keresztcsókolással, DM. Feltámadás napja
van – Sztichirák után nyomban nagy elb. húsv., kereszttel.
Megjegyzés:
A Fényes hét további napjain a Szent Liturgián csak a prok., Ap., al. és az
Ev. szövege változik. A többi rész úgy végzendő, mint az ünnepen.
P 19. Fényes szerda
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 5. (ApCsel 2,22-38a) – Ev. Jn 4. (Jn 1,35-51).
P 20. Fényes csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 6. (ApCsel 2,38-43a) – Ev. Jn 8. (Jn 3,1-15).
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P 21. Fényes péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 7. (ApCsel 3,1-8) – Ev. Jn 7. (Jn 2,12-22).
P 22. Fényes szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 8. (ApCsel 3,11-16) – Ev. Jn 11. (Jn 3,22-33).
Megjegyzés:
A IX. imaórát ma már 3 zsoltárral, a szokott rendben végezzük – Trop. a
8. hangú ft. (Leszálltál…) – Kont. húsvéti.
P 23. Vasárnap – Az Ötvened második, Tamás apostolról elnevezett
vasárnapja – György nagyvértanú – 1. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Áldott a mi Istenünk –
Föltámadt Krisztus (3-szor) – Szokásos kezdet imái, a Mennyei Király
nélkül (!), a Háromszorszenttel kezdve – 103. zsoltár – Nagy ekt. – Boldog ember… végig. – Uram, teh. u. 10 szt.: Tamás vas. 6, György nvt. 4,
D. nvt., M. Tam. vas. – Körmenet – Prok. szomb. – Olvk. nvt. (Iz 43,914a; Bölcs 3,1-9; Bölcs 5,15-6,3a) – Előv. szt.: Tam. vas., D. nvt., M.
Tam. vas. – Most bocs. u. tr. Tam. vas., D. nvt., M. Tam. vas. – Nagy elb.
Tam. vas., a szent említésével, kereszttel.
Reggeli istentisztelet – Dicsőség a szent – Föltámadt Krisztus (3-szor)
– Dicsőség a magasságban – Hexapszalmosz – Nagy ekt. – Isten az Úr
u. tr. Tam. vas., D. nvt., M. Tam. vas. – Leül. Tam. vas. – Sokirgalmú –
Magasztalás Tam. vas. – Leül. Tam. vas. – Ifjúságomtól – Prok. Tam.
vas. – Ev. 1. ft. – Látv. Kr. (3-szor) – Ev. csók. vas. renddel – Kánon Tam.
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vas. és nvt., katav. húsvéti – III. óda u. ipak. Tam. vas., utána kont. és ik.
nvt. – VI. óda u. kont. és ik. Tam. vas. – IX. e. ün. előének – IX. u. Szent
az Úr – Fényének: Tam. vas., D. nvt., M. Tam. vas. – Dics.-re 7 szt.: Tam.
vas. 3, nvt. (az utolsó D-i befogl. és saját előversre: „Az igaz örvendezni
fog az Úrban…”) 4, D. Tam. vas., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. nvt.,
DM. Tam. vas. – Nagy elb. Tam. vas., a szent említésével, kereszttel –
Áldás u. DM.-re az első ev. szt.
Ar. Szt. János Liturgiája – Mennyei Király h. Feltámadt Krisztus (3szor) – A kezdő áldás u. Föltámadt Krisztus (3-szor) – Antif. I-II. húsv.,
III. Boldogságok – Bemv.: Jertek… vas. karverssel – Tr. Tam. vas. és
nvt., D. kont. nvt., M. kont. Tam. vas. – Háromszorszent – Prok., al., áldv.
Tam. vas. és nvt. – Ap. Csel 14. (ApCsel 5,12-20) és Csel 29. (ApCsel
12,1-11) – Ev. Jn 65. (Jn 20,19-31) és Jn 52. (Jn 15,17-16,2) – Valóban
m. h. Angyal kiáltá. Tündökölj – Egyéb a húsv. ünnepköri renddel – Elb.
Tam. vas., a szent említésével, kereszttel.
Búzaszentelés – A Szerkönyv előírása szerint, kezdő áldás u. Föltámadt
Krisztus (3-szor).
Vasárnap du. nagy alkonyati istentisztelet – Kezdete, mint tegnap –
Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: a pentekosztárionból 3, Erzsébet sza. 3,
DM. Tam. vas. – Körmenet – Nagy prok.: Kicsoda oly nagy – Előv. szt.:
a pentek. szerint – Most bocs. u. tr. sza., DM. Tam. vas. – Nagy elb. Tam.
vas., a szent említésével, kereszt nélkül.
Megjegyzések:
Köznapokon a Szent Liturgián Húsvét ünnepzárásáig, ha az Utasítás
külön előírást nem ad: Kezdete, mint Tam. vas. – Antif. I-II. húsv., III.
Boldogságok – Bemv.: Jertek… aki halottaidból – Tr. az előző vas., D.
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kont. az előző vas., M. kont. húsvéti (Tam. vas. u. héten azonban: DM.
kont. Tam. vas.) – Prok., al., áldv. az előző vas. – Ap. és Ev. a soros –
Valóban m. h. Angyal kiáltá. Tündökölj – Áldott, ki… Láttuk az igazi,
Teljenek be, Áldott legyen… h. Föltámadt Krisztus – Elb. mindig kereszt nélkül, de „Halottaiból föltámadt” kezdettel – Az elb.-ban a Tam.
vas. előesti alkonyati istentiszteletétől Húsvét ünz.-ig: Dicsőség néked,
Krisztus Istenünk…, de a felelet rá: Föltámadt Krisztus, Uram irg. 3-szor,
Adj áldást, Uram! – A halotti megemlékezés végén (a temetéseken is!)
„Boldog nyugalmat” h. Föltámadt Krisztus.
24. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 9. (ApCsel 3,19-26) – Ev. Jn 6. (Jn 2,1-11).
D 25. Kedd – Márk apostol és evangélista – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. húsv., III. Boldogságok – Bemv.
Jertek… vas. karverssel – Tr. Tam. vas. és ap., evta., D. kont. ap., evta.,
M. kont. Tam. vas. – Prok., al., áldv. Tam. vas. és ap., evta. – Ap. [Csel
10. (ApCsel 4,1-10) és] Pét 63. (1Pét 5,6-14) – Ev. [Jn 10. (Jn 3,16-21)
és] Lk 51/a (Lk 10,16-21) – Valóban m. h. Angyal kiáltá. Tündökölj – A
többi a húsv. ünnepköri renddel – Elb. Tam. vas., a szent említésével,
kereszt nélkül.
26. Szerda
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 11. (ApCsel 4,13-22) – Ev. Jn 15. (Jn 5,17-24).
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27. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 12. (ApCsel 4,23-31) – Ev. Jn 16. (Jn 5,24-30).
28. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 13. (ApCsel 5,1-11) – Ev. Jn 17. (Jn 5,30-6,2).
29. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 15. (ApCsel 5,21-32) – Ev. Jn 19. (Jn 6,14-27).
D 30. Vasárnap – Az Ötvened harmadik, a kenethozó asszonyokról
elnevezett vasárnapja – Jakab apostol – 2. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Kezdete, mint Tam. vas.
– Boldog ember… végig. – Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 3, keneth. 3,
Jakab ap. 4, D. keneth., M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet
– Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból az első, majd a húsvétiak, saját
előverssel, keresztcsókolással, D. ap., M. Feltámadás napja van – Most
bocs. u. tr. ft. és Az istenfélő József, D. ap., M. A kenethozó – Nagy elb.
vas., a szent említésével, kereszttel.
Reggeli istentisztelet – Kezdete, mint Tam. vas. – Isten az Úr u. tr. ft.
és Az istenfélő József, D. ap., M. A kenethozó – Leül. pentek. szerint
– Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 4. ft. – Látv. Kr. (3szor) – Ev. csók. vas. renddel – Kánon húsv., ap. és keneth., katav. húsvéti
– III. óda u. kont. és ik. ap., leülő ap., DM. keneth. – VI. u. kont. és ik.
keneth. – IX. e. Angyal kiáltá – IX. u. Szent az Úr – Fényének: húsvéti, D.
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ap., M. keneth. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4, ap. (D-i befogl., a két utolsó
saját előversre) 4, D. a második ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr.
Feltámadván – Nagy elb. vas., a szent említésével, kereszttel.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. húsv., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… vas. karverssel – Tr. ft., Az istenfélő és ap., D. kont. ap., M. kont.
keneth. – Prok., al., áldv. pentek. szerint és ap. – Ap. Csel 16. (ApCsel
6,1-7) [és Csel 29. (ApCsel 12,1-11)] – Ev. Mk 69. (Mk 15,42-16,8) [és
Lk 40. (Lk 9,1-6)] – A többi a húsv. ünnepköri renddel – Elb. vas., a szent
említésével, kereszttel.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kezdete, mint Tam. vas. – Kath. nincs
– Uram, teh. u. 6 szt.: keneth. 3, Jeremiás pr. 3, DM. keneth. – Prok. vas.
– Előv. szt.: a pentek. szerint – Most bocs. u. tr. Az istenfélő, D. pr., M. A
kenethozó – Elb. vas., a szent említésével, kereszt nélkül.
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1. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 17. (ApCsel 6,8-7,5a.47-60) – Ev. Jn 13. (Jn 4,46b-54).
D 2. Kedd – Atanáz főpap
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. húsv., III. Boldogságok – Bemv.
vas. – Tr. Az istenfélő és fp., D. kont. fp., M. kont. keneth. – Prok., al.,
áldv. fp. – Ap. [Csel 18. (ApCsel 8,5-17) és] Zsid 334. (Zsid 13,7-16) –
Ev. [Jn 20. (Jn 6,27-33) és] Mt 11. (Mt 5,14-19) – A többi a húsv. ünnepköri renddel – Elb. vas., a szent említésével, kereszt nélkül.
3. Szerda
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 19. (ApCsel 8,18-25) – Ev. Jn 21. (Jn 6,35-39).
4. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 20. (ApCsel 8,26-39) – Ev. Jn 22. (Jn 6,40-44).
5. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 21. (ApCsel 8,40-9,19a) – Ev. Jn 23. (Jn 6,48-54).
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6. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 22. (ApCsel 9,19b-31) – Ev. Jn 52. (Jn 15,17-16,2).
7. Vasárnap – Az Ötvened negyedik, az inaszakadtról elnevezett
vasárnapja – (A Szent Kereszt jeruzsálemi megjelenése) – 3. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Kezdete, mint Tam. vas.
– Boldog ember… végig. – Uram, teh. u. 10. szt.: a hangból 7, inasz. 3, D.
inasz., M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb.
– Előv. szt.: első a hangból, majd a húsvétiak, saját előverssel, keresztcsókolással, D. inasz., M. Feltámadás napja van – Most bocs. u. tr. ft., DM.
isz. – Nagy elb. vas., kereszttel.
Reggeli istentisztelet – Kezdete, mint Tam. vas. – Isten az Úr u. tr. ft.
(2-szer), DM. isz. – Leül. pentek. szerint – Angy. gyül. – Ipak., felm. é.,
prok. a hangból – Ev. 5. ft. – Látv. Kr. (3-szor) – Ev. csók. vas. renddel
– Kánon húsv. és inasz., katav. húsvéti – III. óda u. leül. pentek. szerint
– VI. u. kont. és ik. inasz. – IX. e. Angyal kiáltá – IX. u. Szent az Úr –
Fényének: húsvéti, DM. inasz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. inasz., M.
Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. vas., kereszttel – Áldás
u. DM.-re a harmadik ev. szt.
Ar. Szt. János Liturgiája – Hívekért – Antif. I-II. húsv., III. Boldogságok – Bemv.: Jertek… vas. karverssel – Tr. ft., D. kont. inaszakadt, M.
kont. húsv. – Prok., al., áldv. inaszakadt – Ap. Csel 23. (ApCsel 9,32-42)
– Ev. Jn 14. (Jn 5,1-15) – A többi a húsv. ünnepköri renddel – Elb. vas.,
kereszttel.
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Vasárnap du. nagy alkonyati istentisztelet – Kezdete, mint Tam. vas. –
Boldog ember… I. antif. – Uram, teh. u. 8 szt.: inasz. 3, János ap. evta.
5, D. ap. evta., M. inasz. – Körmenet – Prok. vas. – Olvk. ap. evta. (1Ján
3,21-4,10; 1Ján 4,11-19; 1Ján 4,20-5,9) – Előv. szt.: ap. evta., D. ap. evta.,
M. inasz. – Most bocs. u. tr. ft. (Vigadjanak…), D. ap. evta., M. az ennek
megf. hangú ft. elb. isz. – Nagy elb. vas., a szent említésével, kereszt
nélkül.
P 8. Hétfő – János apostol és evangélista
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. húsv., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… vas. karverssel – Tr. ft. (Vigadjanak…) és ap. evta., D. kont.
ap. evta., M. kont. húsv. – Prok., al., áldv. ap. evta. – Ap. Ján 68/b (1Ján
1,1-7) – Ev. Jn 61. (Jn 19,25-27; 21,24-25) – A többi a húsv. ünnepköri
renddel – Elb. vas., a szent említésével, kereszt nélkül.
9. Kedd
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 25. (ApCsel 10,21-33) – Ev. Jn 25. (Jn 7,1-13).
P 10. Szerda – Az Ötvened közepe – Buzgó Simon apostol
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. húsv., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… vas. karverssel – Tr. ötv. köz. és ap., D. kont. ap., M. kont. ötv.
köz. – Prok., al., áldv. ötv. köz. és ap. – Ap. Csel 34. (ApCsel 14,6-18) –
Ev. Jn 26. (Jn 7,14-30) – Valóban m. h. az ötv. köz. IX. irmosza – A többi
a húsv. ünnepköri renddel – Elb. vas., a szent említésével, kereszttel.
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Köznapi Szent Liturgiákon ünz.-ig a változó részeket így vesszük:
Antif. I-II. húsv., III. Boldogságok – Bemv.: Jertek… vas. karverssel –
Tr. ötv. köz., DM. kont. ötv. köz. – Prok., al., áldv. ötv. köz. – Ap. és Ev.
a soros. – Elb. vas., kereszt nélkül.

Május

Megjegyzés:

P 11. Csütörtök – Boldog Hopkó Bazil fölszentelt vértanú – (Mókiosz
fszvt.) – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. húsv., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… vas. karverssel – Tr. ötv. köz. és fszvt., D. kont. fszvt., M. kont.
ötv. köz. – Prok., al., áldv. ötv. köz. és fszvt. – Ap. Zsid 311. (Zsid 4,145,10) – Ev. Jn 36. (Jn 10,9-16) – Valóban m. h. az ötv. köz. IX. irmosza
– A többi a húsv. ünnepköri renddel – Elb. vas., a szent említésével, kereszttel.
12. Péntek – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 27. (ApCsel 10,44-11,10) – Ev. Jn 30. (Jn 8,21-30).
13. Szombat – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 29. (ApCsel 12,1-11) – Ev. Jn 31. (Jn 8,31-42a).
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14. Vasárnap – Az Ötvened ötödik, a szamariai asszonyról elnevezett
vasárnapja – Utóünnep – (Izidor vt.) – 4. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Kezdete, mint Tam. vas.
– Boldog ember… végig. – Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, ötv. köz.
3, szam. assz. 3, D. szam. assz., M. a folyó hang nagy dogmatikonja –
Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból az első, és a húsvétiak,
saját előversükkel, keresztcsókolással, D. szam. assz., M. ötv. köz. – Most
bocs. u. tr. ft., DM. ötv. köz. – Nagy elb. vas., kereszttel.
Reggeli istentisztelet – Kezdete, mint Tam. vas. – Isten az Úr u. tr. ft.
(2-szer), DM. ötv. köz. – Leül. pentek. szerint – Angy. gyül. – Ipak.,
felm. é., prok. a hangból – Ev. 7. ft. – Látv. Kr. (3-szor) – Ev. csók. vas.
renddel – Kánon húsv. és szam. assz., katav. húsvéti – III. óda u. kont. és
ik. ötv. köz., leül. pentek. szerint – VI. u. kont. és ik. szam. assz. – IX. e.
Angyal kiáltá – IX. u. Szent az Úr – Fényének: húsv., D. szam. assz., M.
ötv. köz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 6, szam. assz. (saját előverssel) 2, D.
szam. assz., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Feltámadván – Nagy elb.
vas., kereszttel – Áldás u. DM.-re a hetedik ev. szt.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. húsv., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… vas. karverssel – Tr. ft. és ötv. köz., D. kont. szam. assz., M. kont.
ötv. köz. – Prok., al., áldv. szam. assz. – Ap. Csel 28. (ApCsel 11,19-30) –
Ev. Jn 12. (Jn 4,5-42) – Valóban m. h. az ötv. köz. IX. irmosza – A többi
a húsv. ünnepköri renddel – Elb. vas., kereszttel.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kezdete, mint Tam. vas. – Kath. nincs
– Uram, teh. u. 6 szt.: ötv. köz. 3, Nagy Pakhómiosz szé. 3, D. szé., M. ötv.
köz. – Prok. vas. – Előv. szt.: a pentek. szerint, D. szé., M. ötv. köz. – Most
bocs. u. tr. szé., DM. ötv. köz. – Elb. vas., a szent említésével, kereszt nélkül.
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15. Hétfő – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 30. (ApCsel 12,12-25)– Ev. Jn 32. (Jn 8,42-51).
16. Kedd – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 31. (ApCsel 12,25-13,12) – Ev. Jn 33. (Jn 8,51-59).
D 17. Szerda – Az Ötvened közepének ünnepzárása – (Andronikosz
és Junia apk.)
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. húsv., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… vas. karverssel – Tr. ötv. köz., DM. kont. ötv. köz. – Prok., al.,
áldv. ötv. köz. – Ap. Csel 32. (ApCsel 13,13-24) – Ev. Jn 18. (Jn 6,5-14)
– Valóban m. h. az ötv. köz. IX. irmosza – A többi a húsv. ünnepköri
renddel – Elb. vas., kereszttel.
18. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 35. (ApCsel 14,20-15,4) – Ev. Jn 35. (Jn 9,39-10,9).
19. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 36. (ApCsel 15,5-12) – Ev. Jn 37. (Jn 10,17-28a).
20. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 37. (ApCsel 15,35-41a) – Ev. Jn 38. (Jn 10,27-38).
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P 21. Vasárnap – Az Ötvened hatodik, a vakonszületettről elnevezett
vasárnapja – Konstantin és Ilona társapostolok – 5. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Kezdete, mint Tam. vas.
– Boldog ember… végig. – Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 3, vakonsz.
3, Konstantin és Ilona társapk. 4, D. vakonsz., M. a folyó hang nagy
dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Olvk. társapk. (1Kir 8,2223.27-30; Iz 61,10-62,5; Iz 60,1-16) – Előv. szt.: a hangból az első, és a
húsvétiak, saját előverssel, keresztcsókolással, D. társapk., M. Feltámadás
napja van – Most bocs. u. tr. ft., D. társapk., M. isz. – Nagy elb. vas., a
szentek említésével, kereszttel.
Reggeli istentisztelet – Kezdete, mint Tam. vas. – Isten az Úr u. tr. ft.,
D. társapk., M. isz. – Leül. pentek. szerint – Sokirgalmú – Magasztalás
társapk. (DM. nélkül) – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev.
8. ft. – Látv. Kr. (3-szor) – Ev. csók. vas. renddel – Kánon húsvéti, társapk.
és vakonsz., katav. mennybemeneteli – III. óda u. kont. és ik. társapk., leül.
társapk., DM. vakonsz. – VI. u. kont. és ik. vakonsz. – IX. e. Angyal kiáltá
– IX. u. Szent az Úr – Fényének: húsv., D. társapk., M. vakonsz. – Dics.-re
8 szt.: a hangból 4, társapk. (a két utolsó saját előversre) 4, D. vakonsz.,
M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. vas., a szentek említésével, kereszttel – Áldás u. DM.-re a nyolcadik ev. szt.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. húsv., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… vas. karverssel – Tr. ft. és társapk., D. kont. társapk., M. kont.
vakonsz. – Prok., al., áldv. vakonsz. és társapk. – Ap. Csel 38. (ApCsel
16,16-34) és Csel 49. (ApCsel 26,1.12-20) – Ev. Jn 34. (Jn 9,1-38) és Jn
35/b (Jn 10,1-9) – A többi a húsv. ünnepköri renddel – Elb. vas., a szentek
említésével, kereszttel.
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Köznapi alkonyati istentisztelet – Kezdete, mint Tam. vas. – Kath. nincs
– Uram, teh. u. 6 szt.: vakonsz. 3, Baziliszkosz vt. 3, DM. vakonsz. –
Prok. vas. – Előv. szt.: a pentek. szerint – Most bocs. u. tr. ft. (Az Atyával…), D. vt., M. isz. – Elb. vas., a szent említésével, kereszt nélkül.
22. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 39. (ApCsel 17,1-9) – Ev. Jn 40. (Jn 11,47-54).
3. Kedd
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 40. (ApCsel 17,19-28a) – Ev. Jn 42. (Jn 12,19-36a).
D 24. Szerda – Húsvét ünnepzárása
Liturgikus szín: világos
Megjegyzés: Az imaórákat ma a fényesheti renddel végezzük.
Ar. Szt. János Liturgiája – Minden változó rész úgy, mint Húsvét hetében, de Háromszorszentet éneklünk – Ap. Csel 41. (ApCsel 18,22-28)
– Ev. Jn 43. (Jn 12,36-47) – Elb. vas., kereszttel – Utána a pap a sírleplet
tömjénezés és a tr. (Az istenfélő József) végigéneklése közben leveszi az
oltárról.
L 25. Csütörtök – Az Úr mennybemenetele – Keresztelő János próféta fejének III. megtalálása
Liturgikus szín: világos
Szerdán éjjel, csütörtökre virradóan nagy alkonyati istentisztelet, lítia
és kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Boldog ember… I. antif. – Uram,
teh. u. 10 szt.: ün. 6, Ker. János pr. 4, D. pr., M. ün. – Körmenet – Prok.
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szerdai – Olvk. ün. 3 (Iz 2,2-3; Iz 62,10-63,3a.7-9; Zak 14,1a.4a.8-11) és pr.
3 (Iz összetett: 40,1-4.9, 41,17b-18; 45,8; 48,20b-21; 54,1; Mal összetett:
3,1-6.12.18.22-23; Bölcs összetett: 4,7.16a.17a.19-20; 5,1-7) – Lit. szt.: ün.,
D. pr., M. ün. – Előv. szt.: ün., D. pr., M. ün. – Most bocs. u. tr. ün. kétszer
(az elsőt a pap énekli) és Ker. János pr. (1-szer) – Kenyéráldás – Áldott
legyen – 33. zsoltár első része – Az Úr áldása… és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün., D. pr., M. ün. – Leül. ün. –
Sokirgalmú – Magasztalás ün. – Leül. ün. – Ifjúságomtól – Prok. ün. – Ev.
Mk 71. (Mk 16,9-20) – Látv. Kr. (1-szer) – Ev. csók. ün. renddel – Kánon
ün. és pr., katav. pünkösdi (a 4. hangú) – III. óda u. kont. és ik. pr., leül. pr.,
DM. ün. – VI. u. kont. és ik. ün. – IX. e. ün. előének – IX. u. fényének: ün.,
D. pr., M. ün. – Dics.-re 6 szt.: ün. 3, pr. 3, D. pr., M. ün. – Nagy dox. u. tr.
pr., DM. ün. – Nagy elb. ün., a szent említésével.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. és bemv. ün. – Tr. ün. és pr., D. kont.
pr., M. kont. ün. – Prok., al., áldv. ün. és pr. – Ap. Csel 1. (ApCsel 1,1-12)
és Kor 176. (2Kor 4,6-15) – Ev. Lk 114. (Lk 24,36-53) és Mt 40. (Mt 11,215) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Láttuk az igazi világosságot,
Teljenek be ajkaink és Áldott legyen az Úr neve h. „Emelkedj fel…” – Elb.
ün., a szent említésével – Olajkenet.
Csütörtökön du. nagy alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh.
u. 6 szt.: ün. 3, Kárpusz ap. 3, DM. ün. – Körmenet – Nagy prok.: A mi
Istenünk – Előv. szt.: ün., DM. ün. – Most bocs. u. tr. ap., DM. ün. – Nagy
elb. ün.
Megjegyzések:
Mennybemeneteltől Pünkösdig a „Mennyei Király…” kezdetű imádság
pótlás nélkül elmarad a zsolozsmában, és a Szent Liturgiában is, mindkét
helyen.
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Köznapi Szent Liturgiákon ünz.-ig: Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… ki dicsőségben – Tr. ün., DM. kont. ün. – Prok., al., áldv. ün.
– Ap. és Ev. a soros – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Láttuk
az igazi világosságot, Teljenek be ajkaink, Áldott legyen az Úr neve h.
„Emelkedj fel…” – Elb. ün.
26. Péntek – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 42. (ApCsel 19,1-8) – Ev. Jn 47. (Jn 14,1-11a).
27. Szombat – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 43. (ApCsel 20,7-12) – Ev. Jn 48/a (Jn 14,10-21).
28. Vasárnap – Az Ötvened hetedik vasárnapja – Az első (nikeai)
egyetemes zsinat igazhitű atyáinak emléke – Utóünnep – (Eutik fszvt.)
– 6. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 3, ün. 3, zsinati atyák 4, D. atyák, M. a folyó
hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Olvk. atyák (Ter 14,1420a; MTörv 1,8-11.15-17a; MTörv 10,14-18.20-21) – Előv. szt.: a hangból,
D. atyák, M. ün. – Most bocs. u. tr. ft., D. atyák, M. ün. – Nagy elb. ün.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. atyák, M. ün. – Leül.
pentek. szerint – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 10.
ft. – Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft. és atyák, katav. pünkösdi (a 4. hangú) – III. óda u. kont. és ik. ün., leül. pentek. szerint – VI. u.
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kont. és ik. atyák – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az
Úr – Fényének: ft., D. atyák, M. ün. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4, atyák
(a két utolsó saját előversre) 4, D. atyák, M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr.
Feltámadván – Nagy elb. ün. – Áldás u. DM.-re a tizedik ev. szt.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… ki dicsőségben – Tr. ft., ün. és atyák, D. kont. atyák, M. kont.
ün. – Prok. és al. atyák – Ap. Csel 44. (ApCsel 20,16-18a.28-36) – Ev. Jn
56. (Jn 17,1-13) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Láttuk az igazi
világosságot, Teljenek be ajkaink és Áldott legyen az Úr neve h. „Emelkedj fel…” – Áldv. Dicsérjétek… és atyák – Elb. ün.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: zsinati atyák 3, Teodózia vtnő 3, D. atyák, M. ün. – Prok. vas. – Előv. szt.:
atyák, D. atyák, M. ün. – Most bocs. u. tr. atyák, D. vtnő, M. ün. – Elb. ün.
29. Hétfő – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 45. (ApCsel 21,8-14) – Ev. Jn 49. (Jn 14,27b-15,7).
30. Kedd – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 46. (ApCsel 21,26-32) – Ev. Jn 53. (Jn 16,2-13a).
31. Szerda – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 47. (ApCsel 23,1-11) – Ev. Jn 54. (Jn 16,15-23).
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Június
1. Csütörtök – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Csel 48. (ApCsel 25,13-19) – Ev. Jn 55. (Jn 16,23-33a).
D 2. Péntek – Mennybemenetel ünnepzárása – (Nikéforosz hv. fp.)
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Minden változó rész úgy, mint az ünnepen –
Ap. Csel 50. (ApCsel 27,1-28,1) – Ev. Jn 57. (Jn 17,18-26).
3. Szombat – Halottak emlékezete – (Lukilliánosz és tsai. vtk.)
Liturgikus szín: böjti
Pénteken du. nagy alkonyati istentisztelet – A szokásos kezdet és a 103.
zsoltár u. halotti nagy ekt. – XVIII. kath. – Kis ekt. – Uram, teh. u. 6
szt.: a hang vértanúi szt. 3, pentek. (az elhunytaké) 3, D. pentek., M. a
folyó hang (6.) nagy dogmatikonja (hangzárás) – Menet nincs – Prok. h.
Alleluja 8. hang, Boldog az, ki kiválasztasz… És emléke… versekkel –
Add, Urunk – Teljesítsük ekt. – Előv. szt.: pentek. szerint, D. pentek., M.
pentek. – Most bocs. u. tr. Mélységes, DM. Te vagy védfalunk – Hármas
ekt. a halottakért – Elb. halotti – Adj, Urunk.
Ar. Szt. János Liturgiája – Ap. Csel 51. (ApCsel 28,1-31) és Tessz 270.
(1Tessz 4,13-17) – Ev. Jn 67. (Jn 21,14-25) és Jn 16. (Jn 5,24-30) – Az
Eukharisztia vétele u. áldásra csak: Sok esztendőre, Uram! (A Láttuk az
igazi világosságot… sztichirát ma még nem vesszük!) – A reggeli zso-
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lozsma és az Ar. Szt. János Liturgiájának többi változó része úgy, mint
február 18-án, a soros hang által kívánt változásokkal (soros hang a hatodik).
L 4. Vasárnap – A Szentlélek eljövetele (Pünkösd) – (7. hang)
Liturgikus szín: világos
Megjegyzés: A szokásos kezdetben a mai naptól fogva újra mondjuk a
„Mennyei Király”-t.
Szombaton éjjel, vasárnapra virradóan nagy alkonyati istentisztelet,
lítia és kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: ün., DM. ün. – Körmenet – Prok. szomb. – Olvk. ün.
(Szám 11,16-17.24-29; Joel 2,23-3,5a; Ez 36,24-28) – Lit. szt.: ün. – Előv.
szt.: ün. – Most bocs. u. tr. ün. egyszer a pap, kétszer a nép – Kenyéráldás
– Áldott legyen – 33. zsoltár első része – Az Úr áldása… és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün. 2-szer, DM. ugyanaz harmadszor – Leül. ün. (2-szer) – Sokirgalmú – Magasztalás ün. – Leül. ün.
(2-szer) – Ifjúságomtól – Prok. ün. – Ev. Jn 65. (Jn 20,19-23) – Látv. Kr.
elmarad – Ev. csók. ün. renddel – Kánon és katav. ün. – III. óda u. leül.
ün. (2-szer) – VI. u. kont. és ik. ün. – IX. e. ün. előének – Szent az Úr
elmarad – IX. u. fényének: az első ün. (2-szer), DM. ün. (a második) –
Dics.-re 6 szt.: ün., DM. ün. – Nagy dox. u. tr. ün. – Nagy elb. ün.
Ar. Szt. János Liturgiája – Hívekért – Antif. és bemv. ün. – Tr. ün., DM.
kont. ün. – Háromszorszent h. Akik Krisztusban – Prok., al., áldv. ün. –
Ap. Csel 3. (ApCsel 2,1-11) – Ev. Jn 27. (Jn 7,37-52. 8,12) – Valóban m.
h. ün. előének: „Magasztald, én lelkem, a három személyben létező egy
Istenséget”! és a IX. irm. – Ar. Szt. János Liturgiájának befejezése után
szokás szerint nyomban kezdődik a
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Nagy alkonyati istentisztelet – A nagy ekténiában „A hajózókért” kérés
u. a pap a pünkösdi térdhajtási ekt. könyörgéseit énekli – Kath. nincs –
Uram, teh. u. 6 szt.: ün., DM. ün. – Körmenet – Nagy prok.: Kicsoda oly
nagy Isten – 1. térdhajtási ima – Hármas ekt. – 2. térdhajtási ima – Add,
Urunk – 3. térdhajtási ima – Teljesítsük ekt. – Előv. szt.: ün., DM. ün. –
Most bocs. u. tr. A kezdetnélküli, DM. ün. – Nagy elb. alkalmi.
Megjegyzés:
Szabad hét következik. Böjti nap nincs.
D 5. Hétfő – Pünkösd hétfő – A Szentháromság tisztelete – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Vasárnap este kis esti zsolozsma – Kánon és kont. ün. – A többi a szokott
rendben – Kis elb. pünkösdi szöveggel, csak az élők említésével.
Reggeli istentisztelet doxológiás – Isten az Úr u. tr. A kezdetnélküli (2szer), DM. ün. – IV. és V. kath. ün. leülőkkel – Uram irgalmazz 3-szor,
DM. 50. zsoltár – Kánon és katav. ün. – III. óda u. kont és ik. ün., leül.
ün. (2-szer) – VI. u. kont. és ik. a Szentháromságé – IX. e. ün. előének
– IX. u. fényének: az első ün. (2-szer), DM. ün. (a második) – Dics.-re 4
szt.: a Szentháromságé, DM. ün. – Nagy dox. u. tr. A kezdetnélküli, DM.
ün. – Nagy elb. ün.
Megjegyzés: Ahol a templom címünnepe, Sokirgalmút, Magasztalást,
valamint prokiment és evangéliumot (Ev. Mt 116.) is veszünk.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. és bemv. ün. – Tr. ün. és a Szentháromságé (A kezdetnélküli), D. kont. a Szentháromságé (Egyvalóságú),
M. kont. ün. – Háromszorszent – Prok. Üdvözítsd Uram, a te népedet, al.
2. hang – Ap. Ef 229. (Ef 5,8b-19) és Kor 197/b (2Kor 13,11-13) – Ev. Mt
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75. (Mt 18,10-20) és Mt 116/b (Mt 28,18-20) – Valóban m. h. ün. előének
(mint tegnap) és IX. irm. – Áldv. ün. – Körmenet az előírt evangéliumokkal – Elb. ün. – Olajkenet.
Hétfőn du. köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. a soros (VI. kath.) –
Uram, teh. u. 6 szt.: ün. 3, Visszárion és Hilárion szé. 3, DM. ün. – Prok.
hétfői – Előv. szt.: ün., DM. ün. – Most bocs. u. tr. szé. atyák (Atyáinknak
Istene), DM. ün. – Elb. ün.
Megjegyzés:
Köznapi Szent Liturgiákon ünz.-ig: Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv. ün.
– Tr. ün., DM. kont. ün. – Háromszorszent – Prok., al., áldv. ün. – Ap. és
Ev. a soros – Valóban m. h. ün. előének: „Magasztald, én lelkem, a három
személyben létező egy Istenséget”! és a IX. irm. – Elb. ün.
6. Kedd – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Róm 79. (Róm 1,1-7.13-17) – Ev. Mt 10. (Mt 4,23-5,13).
7. Szerda – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Róm 80. (Róm 1,18-27) – Ev. Mt 12. (Mt 5,20-26).
D 8. Csütörtök – Tivadar nagyvértanú ereklyéinek átvitele – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.
ün. – Tr. ün. és nvt., D. kont. nvt., M. kont. ün. – Prok., al., áldv. ün. és
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nvt. – Ap. [Róm 81. (Róm 1,28-2,9) és] Ef 220. (Ef 2,4-10) – Ev. [Mt
13. (Mt 5,27-32) és] Mt 36. (Mt 10,16-22) – Valóban m. h. ün. előének:
„Magasztald, én lelkem, a három személyben létező egy Istenséget”! és a
IX. irm. – Elb. ün., a szent említésével.
Megjegyzés: Bertalan és Barnabás apostolok június 11-i ünnepét a Mindenszentek vasárnapja miatt e hó 9. napjára (péntek) helyezzük át.
D 9. Péntek – Bertalan és Barnabás apostolok – Utóünnep – (Cirill
fp.)
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv. ün.
– Tr. ün. és apk., Kont. Bertalan ap., D. kont. Barnabás ap., M. kont. ün.
– Prok., al., áldv. ün. és apk. – Ap. [Róm 82. (Róm 2,14-28) és] Csel 28.
(ApCsel 11,19-30) – Ev. [Mt 14. (Mt 5,33-41) és] Lk 51/a (Lk 10,16-21) –
Valóban m. h. ün. előének: „Magasztald, én lelkem, a három személyben
létező egy Istenséget”! és a IX. irm. – Elb. ün., a szentek említésével.
D 10. Szombat – Pünkösd ünnepzárása – (Sándor és tsai. vtk., Timóteus fszvt.)
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Minden változó rész úgy, mint az ünnepen,
de Háromszorszentet éneklünk – Ap. Róm 79/b (Róm 1,7b-12) – Ev. Mt
15. (Mt 5,42-48).
11. Vasárnap – Mindenszentek vasárnapja – 8. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, mindenszentek 4, D. mindensz.,
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M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Olvk.
mindensz. (Iz 43,9-14a; Bölcs 3,1-9; Bölcs 5,15-6,3a) – Előv. szt.: a
hangból, D. mindensz., M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. mindensz., M.
isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. mindensz., M. isz. – Leül.
ft. – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 1. ft. – Látv. Kr.
– Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft. és mindensz., katav. Fölnyitom – III.
óda u. kont. és ik. ft., leül. mindensz. – VI. u. kont. és ik. mindensz. – IX.
e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., D.
mindensz., M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 5, mindensz. (a két utolsó
saját előversre) 3, D. az első ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr.
Feltámadván – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft. és
mindensz., Kont. ft., D. kont. mindensz., M. szokásosan – Prok. és al.
mindensz. – Ap. Zsid 330. (Zsid 11,33-12,2a) – Ev. Mt 38. (Mt 10,3233.37-38; 19,27-30) – Valóban méltó – Áldv. Dicsérjétek… és mindensz.
– Elb. vas.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Liturgikus szín: böjti
Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: a hangból 3, Onufriosz rem. 3, D. rem.,
M. isz. – Prok. vas. – Előv. szt.: a hangból, D. rem., M. isz. – Most bocs.
u. tr. rem. (vagy Atyáinknak Istene), DM. isz. – Elb. közn.
Megjegyzések:
Hétfőn (12-én) kezdődik az apostolfejedelmek ünnepét megelőző bűnbánati időszak.
Hétköznapokon a liturgikus szín (ha más utasítás nincs): böjti.
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A köznapi Szent Liturgiákon a változó részek az Utasítás elején olvasható előírások szerint végzendők.
12. Hétfő
Liturgikus szín: böjti
Ap. Róm 83. (Róm 2,28-3,18) – Ev. Mt 19. (Mt 6,31-34; 7,9-11).
13. Kedd
Liturgikus szín: böjti
Ap. Róm 86. (Róm 4,4-12) – Ev. Mt 22. (Mt 7,15-21).
14. Szerda
Liturgikus szín: böjti
Ap. Róm 87. (Róm 4,13-25) – Ev. Mt 23. (Mt 7,21-23).
15. Csütörtök
Liturgikus szín: böjti
Ap. Róm 89. (Róm 5,10-16) – Ev. Mt 27. (Mt 8,23-27).
16. Péntek
Liturgikus szín: böjti
Ap. Róm 90. (Róm 5,17-6,2) – Ev. Mt 31. (Mt 9,14-17).
17. Szombat
Liturgikus szín: böjti
Ap. Róm 84. (Róm 3,19-26) – Ev. Mt 20/a (Mt 7,1-8).
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18. Vasárnap – Pünkösd u. 2. vasárnap – Leontin vértanú – 1. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 7, Leontin vt. 3, DM. a folyó hang nagy
dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból – Most
bocs. u. tr. ft., D. vt., M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. vt., M. isz. – Leül. ft. –
Angy. gyül. – Ipak. felm. é., prok. a hangból – Ev. 2. ft. – Látv. Kr. – Ev.
csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III. óda u. kont. és ik.
vt., leül. vt., DM. isz. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e. Magasztalja… ki
a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., DM. isz. – Dics.-re 8
szt.: a hangból, D. a második ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr.
Ma lett – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. kont.
ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Róm 81/b (Róm 2,10-16) –
Ev. Mt 9. (Mt 4,18-23).
Köznapi alkonyati istentisztelet – Liturgikus szín: világos
Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: Júdás ap., D. ap., M. isz. – Prok. vas.
– Előv. szt.: a hangból, D. ap., M. isz. – Most bocs. u. tr. ap., DM. isz. –
Elb. közn.
D 19. Hétfő – Júdás apostol
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. ap., D.
kont. ap., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ap. – Ap. [Róm 94. (Róm 7,113) és] Jud 77-78. (Júd 1,1-25) – Ev. [Mt 34. (Mt 9,36-10,8) és] Jn 48/b
(Jn 14,21-24) – Elb. a szent említésével.
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20. Kedd
Liturgikus szín: böjti
Ap. Róm 95. (Róm 7,14-8,2) – Ev. Mt 35. (Mt 10,9-15).
21. Szerda
Liturgikus szín: böjti
Ap. Róm 96. (Róm 8,2-13) – Ev. Mt 36. (Mt 10,16-22).
22. Csütörtök
Liturgikus szín: böjti
Ap. Róm 98. (Róm 8,22-27) – Ev. Mt 37. (Mt 10,23-31).
23. Péntek
Liturgikus szín: böjti
Ap. Róm 101. (Róm 9,6-19) – Ev. Mt 38. (Mt 10,32-36; 11,1).
P 24. Szombat – Keresztelő János próféta születése (A Miskolci Egyházmegye védőszentjének ünnepe)
Liturgikus szín: világos
Pénteken du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… I. antif.
– Uram, teh. u. 8 szt.: Ker. János pr., D. pr., M. a folyó (1.) hang nagy
dogmatikonja (hangzárás) – Körmenet – Prok. pénteki – Olvk. pr. (Ter
17,15-17.19.; 18,11-14a; 21,1-8; Bír 13,2-5a.6a.7-8.13-14a.17-18.21a; Iz
40,1-3.9a.; 41,17b-18; 45,8; 48,20b-21; 54,1) – Előv. szt.: pr., D. pr., M.
isz. – Most bocs. u. tr. pr., DM. az ennek megf. hangú ft. elb. isz. (Az
örök) – Nagy elb. ün. (a keddi napról).
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Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. pr., DM. az ennek megf. hangú ft.
elb. isz. – Leül. pr., DM. isz. – Sokirgalmú – Magasztalás pr. – Leül. pr.,
DM. isz. – Ifjúságomtól – Prok. pr. – Ev. Lk 3. (Lk 1,24-25.57-68.76.80)
– 50. zsolt u. ev. csók. pr. – Kánon az Istenszülőnek és pr., katav. Fölnyitom – III. óda u. leül. pr., DM. isz. – VI. u. kont. és ik. pr. – IX. e.
Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. fényének: pr., DM. isz. – Dics.-re
4 szt.: pr., D. pr., M. isz. – Nagy dox. u. tr. pr., DM. az ennek megf. hangú
ft. elb. isz. – Nagy elb. ün. (a keddi napról).
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. pr., D.
kont. pr., M. szokásosan – Prok., al., áldv. pr. – Ap. Róm 112. (Róm
13,11b-14,4) – Ev. Lk 1. (Lk 1,1-25.57-68.76.80) – Elb. a szent említésével.
Ahol szokás, amboni ima u. a gyógyfüvek megáldása, a Ménologionban
ismertetett rend (Ménol. VIII./60-62.) szerint.
25. Vasárnap – Pünkösd u. 3. vasárnap – Utóünnep – Febrónia vértanúnő – 2. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, Ker. János pr. szül. uü. 3, Febrónia vtnő
3, D. uü., M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb.
– Előv. szt.: a hangból, DM. uü. – Most bocs. u. tr. ft. és Ker. János pr.
szül., D. vtnő, M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft. és Ker. János pr. szül., D. vtnő,
M. isz. – Leül. ft. – Angy. gyül. – Ipak. felm. é., prok. a hangból – Ev. 3.
ft. – Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III.
óda u. kont. és ik. Ker. János pr. szül., leül. pr., D. vtnő, M. isz. – VI. u.
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kont. és ik. ft. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr
– Fényének: ft., D. pr., M. isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. a harmadik
ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Feltámadván – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft. és pr., D.
kont. ft., M. kont. pr. – Prok., al., áldv. ft. és pr. – Ap. Róm 88. (Róm 5,110) – Ev. Mt 18. (Mt 6,22-33).
Köznapi alkonyati istentisztelet – Liturgikus szín: böjti
Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: a hangból 3, Dávid szé. 3, DM. isz. –
Prok. vas. – Előv. szt.: a hangból – Most bocs. u. tr. szé., DM. isz. – Elb.
közn.
26. Hétfő
Liturgikus szín: böjti
Ap. Róm 102. (Róm 9,18-33) – Ev. Mt 40. (Mt 11,2-15).
27. Kedd
Liturgikus szín: böjti
Ap. Róm 104. (Róm 10,11-11,2a) – Ev. Mt 41. (Mt 11,16-20).
28. Szerda
Liturgikus szín: böjti
Ap. Róm 105. (Róm 11,2b-12) – Ev. Mt 42. (Mt 11,20-26).
L 29. Csütörtök – Péter és Pál főapostolok
Liturgikus szín: világos
Szerdán éjjel, csütörtökre virradóan nagy alkonyati istentisztelet,
lítia és kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Boldog ember… I. antif. –
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Uram, teh. u. 8 szt.: főapk., D. főapk., M. az ennek megf. hangú (4.) nagy
dogmatikon – Körmenet – Prok. szerdai – Olvk. főapk. (1Pét 1,3-9; 1Pét
1,13-20; 1Pét 2,11-24a) – Lit. szt.: a templom védőszentjéé 1, és főapk.
– Előv. szt.: főapk., D. főapk., M. isz. – Most bocs. u. tr. főapk. (2-szer)
és Üdvözlégy Istenszülő (1-szer) – Kenyéráldás – Áldott legyen – 33.
zsoltár első része – Az Úr áldása… és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. főapk. (2-szer), DM. az ennek
megf. hangú ft. elb. isz. (Az örök) – Leül. főapk., DM. isz. – Sokirgalmú – Magasztalás főapk. – Leül. főapk., DM. isz. – Ifjúságomtól – Prok.
főapk. – Ev. Jn 67. (Jn 21,14-25) – 50. zsolt. u. ev. csók. főapk. – Kánon
főapk., katav. Fölnyitom – III. óda u. ipak. főapk. – VI. u. kont. és ik.
főapk. – IX. e. ün. előének – IX. u. fényének: főapk., DM. isz. – Dics.-re
4 szt.: főapk., D. főapk., M. isz. – Nagy dox. u. tr. főapk., DM. az ennek
megf. hangú ft. elb. isz. (Az örök) – Nagy elb. a szentek említésével.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. főapk.,
D. kont. főapk., M. szokásosan – Prok., al., áldv. főapk. – Ap. Kor 193.
(2Kor 11,21-12,9) – Ev. Mt 67. (Mt 16,13-19) – Valóban m. h. ün. előének
és IX. irm. – Elb. közn., a szentek említésével – Olajkenet.
Csütörtökön du. köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram,
teh. u. 6 szt.: főapk. 3, tizenkét ap. 3, D. főapk., M. az ennek megf. hangú
nagy dogmatikon – Prok. csütörtöki – Előv. szt.: főapk., D. főapk., M.
isz. – Most bocs. u. tr. főapk., D. apk., M. isz. – Elb. közn. (a csütörtöki
napról).
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Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. főapk. és
apk., D. kont. apk., M. szokásosan – Prok., al., áldv. apk. – Ap. [Róm 107.
(Róm 11,25-36) és] Kor 131. (1Kor 4,9-16a) – Ev. [Mt 44. (Mt 12,1-8) és]
Mt 34. (Mt 9,36-10,8) – Elb. a szentek említésével.
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D 30. Péntek – A tizenkét apostol emléke
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JÚLIUS
P 1. Szombat – Kozma és Damján ingyenes orvos vértanúk
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. ingy. orv.
vtk., D. kont. ingy. orv., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ingy. orv. – Ap.
Kor. 153. (1Kor 12,27-13,8a) – Ev. Mt 34/b (Mt 10,1.5-8) – Elb. a szentek
említésével.
D 2. Vasárnap – Pünkösd u. 4. vasárnap – Az Istenszülő köntösének
elhelyezése – 3. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, az Istenszülő köntösének elhelyezése
4, DM. ün. – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, DM. ün.
– Most bocs. u. tr. ft., DM. ün. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., DM. ün. – Leül. ft. – Angy.
gyül. – Ipak. felm. é., prok. a hangból – Ev. 4. ft. – Látv. Kr. – Ev. csók.
vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III. óda u. kont. és ik. ün.,
leül. ün. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál –
IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., DM. ün. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4,
ün. (D-i befogl., a két utolsó saját előversre) 4, D. a negyedik ev. szt., M.
Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Hívekért – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr.
ft. és ün., D. kont. ft., M. kont. ün. – Prok., al., áldv. ft. és ün. – Ap. Róm
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93. (Róm 6,18-23) [és Zsid 320. (Zsid 9,1-7)] – Ev. Mt 25. (Mt 8,5-13)
[és Lk 4. (Lk 1,39-49.56)] – Elb. vas.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.:
Jácint vt. 3, Anatoliosz fp. 3, DM. isz. – Prok. vas. – Előv. szt.: a hangból
– Most bocs. u. tr. vt., D. fp., M. isz. – Elb. közn.
3. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Róm 109. (Róm 12,4-5.15-21) – Ev. Mt 45. (Mt 12,9-13).
4. Kedd
Liturgikus szín: világos
Ap. Róm 114. (Róm 14,9-18) – Ev. Mt 46. (Mt 12,14-16.22-30).
D 5. Szerda – Áthoszi Atanáz és Lampász szentéletű atyák
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. (Atanáz)
szé., D. kont. (Atanáz) szé., M. szokásosan – Prok., al., áldv. szé. – Ap.
[Róm 117. (Róm 15,7-16) és] Gal 213. (Gal 5,22-6,2) – Ev. [Mt 48. (Mt
12,38-45) és] Lk 24. (Lk 6,17-23a) – Elb. a szentek említésével.
6. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Róm 118. (Róm 15,17-29) – Ev. Mt 49. (Mt 12,46-13,3a).
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D 7. Péntek – Cirill és Metód főpapok
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. fpk., D.
kont. fpk., M. szokásosan – Prok., al., áldv. fpk. – Ap. [Róm 120. (Róm
16,1-16) és] Zsid 335. (Zsid 13,17-21) – Ev. [Mt 50. (Mt 13,3b-9) és] Mt
11. (Mt 5,14-19) – Elb. a szentek említésével.
D 8. Szombat – Prokóp nagyvértanú
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. nvt., D.
kont. nvt., M. szokásosan – Prok., al., áldv. nvt. – Ap. [Róm 97. (Róm
8,14-21) és] Tim 285/b (1Tim 4,9-15) – Ev. [Mt 30. (Mt 9,9-13) és] Lk
51. (Lk 6,17-19; 9,1; 10,16-22) – Elb. a szent említésével.
9. Vasárnap – Pünkösd u. 5. vasárnap – Pongrác fölszentelt vértanú
– 4. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 7, Pongrác fszvt. 3., DM. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból –
Most bocs. u. tr. ft., D. fszvt., M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. fszvt., M. isz. – Leül. ft. –
Angy. gyül. – Ipak. felm. é., prok. a hangból – Ev. 5. ft. – Látv. Kr. – Ev.
csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III. óda u. kont. és ik.
fszvt., leül. fszvt., DM. isz. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e. Magasztalja…
ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., D. fszvt., M. isz.
– Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. az ötödik ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy
dox. u. tr. Feltámadván – Nagy elb. vas.

166

2017

Július

Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. kont.
ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Róm 103. (Róm 10,1-10) –
Ev. Mt 28. (Mt 8,28-9,1).
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: a
nikápolyi 45 vt. 3, Barlanglakó Antal szé. 3, DM. isz. – Prok. vas. – Előv.
szt.: a hangból – Most bocs. u. tr. vtk., D. szé., M. isz. – Elb. közn.
10. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Róm 109. (Róm 16,17-24) – Ev. Mt 51. (Mt 13,10-23).
D 11. Kedd – Eufémia nagyvértanúnő
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. nvtnő,
D. kont. nvtnő, M. szokásosan – Prok., al., áldv. nvtnő – Ap. [Kor 122.
(1Kor 1,1-9) és] Kor 181. (2Kor 6,1-10) – Ev. [Mt 52. (Mt 13,24-30) és]
Lk 33. (Lk 7,36-50) – Elb. a szent említésével.
12. Szerda
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 127. (1Kor 2,9-3,8) – Ev. Mt 53. (Mt 13,31-36a).
D 13. Csütörtök – Gábor főangyal, István szentéletű atya
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. főangy.,
D. kont. főangy., M. szokásosan – Prok., al., áldv. főangy. – Ap. [Kor 129.
(1Kor 3,18-23) és] Zsid 305. (Zsid 2,2-10) – Ev. [Mt 54. (Mt 13,36-43)
és] Lk 51/a (Lk 10,16-21) – Elb. a főangyal említésével.
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14. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 130/b (1Kor 4,5-8) – Ev. Mt 55. (Mt 13,44-54a).
15. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Róm 100. (Róm 9,1-5) – Ev. Mt 32. (Mt 9,18-26).
16. Vasárnap – Pünkösd u. 6. vasárnap – Az első hat egyetemes zsinat
igazhitű atyáinak emléke – (Athenogenész fszvt.) – 5. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, zsinati atyák 4, D. atyák, M. a folyó
hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Olvk. atyák (Ter
14,14-20a; MTörv 1,8-11.15-17a; MTörv 10,14-21) – Előv. szt.: a hangból, D. atyák, M. isz. – Most bocs. u. tr. ft., D. atyák, M. isz. – Nagy elb.
vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. atyák, M. isz. – Leül. ft.
– Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 6. ft. – Látv. Kr. –
Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft. és atyák, katav. Fölnyitom – III. óda u.
leül. atyák, DM. isz. – VI. u. kont. és ik. atyák – IX. e. Magasztalja… ki a
keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., D. atyák, M. isz. – Dics.re 8 szt.: a hangból 4, atyák (a két utolsó saját előversre) 4, D. atyák, M.
Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. vas. – Áldás u. DM-re
a hatodik ev. szt.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft. és zsinati
atyák, Kont. ft., D. kont. atyák, M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. és

168

2017

Július

atyák – Ap. Róm 110. (Róm 12,6-14) és Tit 302/b (Tit 3,8-15) – Ev. Mt
29. (Mt 9,1-8) és Mt 11. (Mt 5,14-19) – Elb. vas., a zsinati atyák említésével.
Vasárnap du. nagy alkonyati istentisztelet – Liturgikus szín: piros
Boldog ember… I. antif. – Uram, teh. u. 6 szt.: Boldog Gojdics Pál fszvt.,
D. fszvt., M. az ennek megf. hangú nagy dogmatikon – Körmenet – Prok.
vas. – Olvk. fszvt. (Iz 63,15-64,5. 8-9; Jer 2,2b-12; Bölcs 3,1-9) – Előv.
szt.: fszvt., D. fszvt., M. az ennek megf. hangú kis dogmatikon – Most
bocs. u. tr. fszvt., DM. az ennek megf. hangú ft. elb. isz. – Nagy elb.
P 17. Hétfő – Boldog Gojdics Pál fölszentelt vértanú – (Marina
nagyvértanúnő)
Liturgikus szín: piros
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. fszvt., D.
kont. fszvt., M. szokásosan – Prok., al., áldv. fszvt. – Ap. Zsid 311. (Zsid
4,14-5,10) – Ev. Jn 36. (Jn 10,9-16) – Elb. a szent említésével.
18. Kedd
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 136. (1Kor 6,20b-7,12) – Ev. Mt 57. (Mt 14,1-13).
19. Szerda
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 137. (1Kor 7,12b-24) – Ev. Mt 60. (Mt 14,35-15,11).
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P 20. Csütörtök – Illés próféta
Liturgikus szín: világos
Szerdán du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… I. antif. –
Uram, teh. u. 6 szt.: Illés pr., D. pr., M. az ennek megf. (6.) hangú nagy
dogmatikon – Körmenet – Prok. szerdai – Olvk. pr. (1Kir 17,1-24; 1Kir
18,1.17-27a.29-41.42b.45.; 19,1-10.15a.16b; 1Kir 19,19-20a.21b és 2Kir
2,1.6-14) – Előv. szt.: pr., D. pr., M. isz. – Most bocs. u. tr. pr., DM. az
ennek megf. hangú ft. elb. isz. – Nagy elb. a szent említésével.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. pr., DM. az ennek megf. hangú
ft. elb. isz. – Leül. pr., DM. isz. – Sokirgalmú – Magasztalás pr. – Leül.
pr., DM. isz. – Ifjúságomtól – Prok. pr. – Ev. Mt 94. (Mt 23,13-22) – 50.
zsolt. u. ev. csók. pr. – Kánon pr., katav. Fölnyitom – III. óda u. leül. pr.,
DM. isz. – VI. u. kont. és ik. pr. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál –
IX. u. fényének: pr., DM. isz. – Dics.-re 4 szt.: pr., D. pr., M. isz. – Nagy
dox. u. tr. pr., DM. az ennek megf. hangú ft. elb. isz. – Nagy elb. a szent
említésével.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. pr., D.
kont. pr., M. szokásosan – Prok., al., áldv. pr. – Ap. Jak 57. (Jak 5,10-20)
– Ev. Lk 14. (Lk 4,22-30) – Valóban méltó – Elb. a szent említésével.
Csütörtökön du. köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. a soros (XV.
kath.) – Uram, teh. u. 6 szt.: a hangból 3, Simeon és János szé. atyák 3,
DM. fisz. – Prok. csütörtöki – Előv. szt.: a hangból, DM. fisz. – Most
bocs. u. tr. szé. atyák (Atyáinknak Istene), DM. fisz. – Elb. közn.
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21. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 139. (1Kor 7,35-8,7) – Ev. Mt 63. (Mt 15,29-31).
D 22. Szombat – Mária Magdolna társapostol
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. társap.,
D. kont. társap., M. szokásosan – Prok., al., áldv. társap. – Ap. [Róm 108.
(Róm 12,1-3) és] Kor 141. (1Kor 9,2b-12) – Ev. [Mt 39. (Mt 10,37-11,1)
és] Lk 34. (Lk 8,1-3) – Elb. a szent említésével.
23. Vasárnap – Pünkösd u. 7. vasárnap – Fókász fölszentelt vértanú
ereklyéi, Ezekiel próféta – 6. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, fszvt. 3, pr. 3, D. fszvt., M. a folyó hang
nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból –
Most bocs. u. tr. ft. és fszvt., D. pr., M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft. és fszvt., D. pr., M. isz. – Leül.
ft. – Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 7. ft. – Látv. Kr.
– Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III. óda u. kont.
és ik. fszvt., leül. fszvt., DM. isz. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., DM. isz.
– Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. a hetedik ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy
dox. u. tr. Feltámadván – Nagy elb. vas.
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Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. kont.
ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Róm 116. (Róm 15,1-7) –
Ev. Mt 33. (Mt 9,27-35).
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: a
hangból 3, Krisztina nvtnő 3, D. nvtnő, M. isz. – Prok. vas. – Előv. szt.: a
hangból, D. nvtnő, M. isz. – Most bocs. u. tr. nvtnő, DM. isz. – Elb. közn.
24. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 142. (1Kor 9,13-18) – Ev. Mt 65. (Mt 16,1-6).
D 25. Kedd – Anna elhunyta
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. Anna
elh., DM. kont. Anna elh. – Prok., al., áldv. Anna elh. – Ap. [Kor 144.
(1Kor 10,5-12) és] Gal 210/b (Gal 4,22-27) – Ev. [Mt 66. (Mt 16,6-12) és]
Lk 36. (Lk 8,16-21) – Elb. a szent említésével.
P 26. Szerda – Magyar Mózes szentéletű atya – (Hermolaosz fölszentelt
vértanú és társai, Piroska vértanúnő)
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. szé., D.
kont. szé., M. szokásosan – Prok., al., áldv. szé. – Ap. Gal 213. (Gal 5,226,2) – Ev. Lk 24. (Lk 6,17-23a) – Elb. a szent említésével.
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Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. ingy. orv.,
D. kont. ingy. orv., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ingy. orv. – Ap. Tim
292. (2Tim 2,1-10) – Ev. Lk 106. (Lk 21,12-19) – Elb. a szent említésével.

Július

P 27. Csütörtök – Panteleimon ingyenes orvos vértanú

28. Péntek
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 148. (1Kor 11,8-23a) – Ev. Mt 71. (Mt 17,10-18).
29. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Róm 111. (Róm 13,1-10) – Ev. Mt 47. (Mt 12,30-37).
30. Vasárnap – Pünkösd u. 8. vasárnap – Szilás és Szilvánusz apostolok – 7. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 7, Szilás és Szilvánusz apk. 3, DM. a
folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a
hangból – Most bocs. u. tr. ft., D. apk., M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. apk., M. isz. – Leül. ft. –
Angy. gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 8. ft. – Látv. Kr. – Ev.
csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Fölnyitom – III. óda u. kont. és ik.
apk., leül. apk., DM. isz. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e. Magasztalja… ki
a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., DM. isz. – Dics.-re 8
szt.: a hangból, D. a nyolcadik ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr.
Ma lett – Nagy elb. vas.
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Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. kont.
ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Kor 124. (1Kor 1,10-17) –
Ev. Mt 58. (Mt 14,14-22) – Elb. vas.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: a
Szent Kereszt körülhordozásának eü. 3, Evdokimosz szé. 3, D. szé., M.
eü. – Prok. vas. – Előv. szt.: a hangból, DM. eü. – Most bocs. u. tr. szé.,
DM. Ker. (Üdvözítsd) – Elb. közn.
31. Hétfő – A Szent Kereszt körülhordozásának előünnepe
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. Ker.,
DM. kont. Ker. – Prok., al., áldv. hétfői – Ap. Kor 150. (1Kor 11,31-12,6)
– Ev. Mt 74. (Mt 18,1-11).
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AUGUSZTUS
D 1. Kedd – A Szent Kereszt körülhordozása – A Makkabeus vértanúk

Augusztus

2017. év

Liturgikus szín: böjti
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. Ker. és
vtk., D. kont. vtk., M. kont. Ker. – Háromszorszent h. A te kereszted előtt
– Prok., al., áldv. vtk. – Ap. [Kor 152. (1Kor 12,12-26) és] Zsid 330. (Zsid
11,33-12,2a) – Ev. [Mt 76. (Mt 18,18-22; 19,1-2.13-15) és] Mt 36. (Mt
10,16-22) – Amboni ima u. vízszentelés a Szerkönyv mai napra szóló
előírása szerint – Elb. a Ker. és a szentek említésével.
Megjegyzés:
Ma kezdődik a Legszentebb Istenszülő elszenderülése ünnepét megelőző bűnbánati időszak. Ebben az időszakban hétköznapokon a liturgikus
szín: böjti (kivéve, ha az Utasítás mást jelez).
P 2. Szerda – István első vértanú ereklyéinek átvitele
Liturgikus szín: böjti
Megjegyzés: A Miskolci és a Nyíregyházi Egyházmegyé(k)ben D ünnep.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. vt., D.
kont. vt., M. szokásosan – Prok., al., áldv. vt. – Ap. Csel 17. (ApCsel 6,87,5a.47-60) – Ev. Mt 87. (Mt 21,33-42) – Elb. a szent említésével.
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3. Csütörtök
Liturgikus szín: böjti
Ap. Kor 155. (1Kor 14,6-19) – Ev. Mt 81. (Mt 20,17-28).
4. Péntek
Liturgikus szín: böjti
Ap. Kor 157. (1Kor 14,26-40) – Ev. Mt 83. (Mt 21,12-14.17-20).
5. Szombat – Az Úrszínváltozás előünnepe – Euszigniosz vt.
Liturgikus szín: böjti
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. eü., DM.
kont. eü. – Prok., al., áldv. szombati – Ap. Róm 113. (Róm 14,6-9) – Ev.
Mt 64. (Mt 15,32-39).
L 6. Vasárnap – Pünkösd u. 9. vasárnap – Urunk színeváltozása – (8.
hang)
Liturgikus szín: világos
Szombaton éjjel, vasárnapra virradóan nagy alkonyati istentisztelet,
lítia és kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 8 szt.: ün., DM. ün. – Körmenet – Prok. szomb. – Olvk. ün.
(Kiv. 24,12-18; Kiv 33,11-23; 34,4b-6.8; 1Kir összetett: 19,3-4a.5-9b.1113.15a.16b) – Lit. szt.: ün. – Előv. szt.: ün. – Most bocs. u. tr. ün. egyszer
a pap, kétszer a nép – Kenyéráldás – Áldott legyen – 33. zsoltár első része
– Az Úr áldása… és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün. 2-szer, DM. ugyanaz harmadszor – Leül. ün., DM. ün. (ua.) – Sokirgalmú – Magasztalás ün. –
Leül. ün., DM. ün. (ua.) – Ifjúságomtól – Prok. ün. – Ev. Lk 45. (Lk
9,28-36) – 50. zsolt. u. ev. csók. ün. renddel – Kánon ün., katav. Keresztet
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Ar. Szt. János Liturgiája – Hívekért – Antif. és bemv. ün. – Tr. ün., DM.
kont. ün. – Prok., al., áldv. ün. – Ap. Pét 65. (2Pét 1,10-19) – Ev. Mt 70.
(Mt 17,1-9) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Amboni ima u. a
szőlő és gyümölcsök megáldása, a Szerkönyv előírása szerint – Elb. ün.
– Olajkenet.
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jelezvén – III. óda u. leül. ün., DM. ün. (ua.) – VI. u. kont. és ik. ün. – IX.
e. ün. előének – IX. u. fényének: ün. (3-szor) – Dics.-re 4 szt.: ün., DM.
ün. – Nagy dox. u. tr. ün. – Nagy elb. ün.

Vasárnap du. nagy alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u.
6. szt.: ün. 3, Dometiosz vt. 3, DM. ün. – Körmenet – Nagy prok.: A mi
Istenünk – Előv. szt.: ün. – Most bocs. u. tr. ün. – Nagy elb. ün.
Megjegyzések:
Köznapi Szent Liturgiákon ünz.-ig: Liturgikus szín: világos
Augusztus 23-ig bezárólag, ha más előírás nincs:
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün. (amelyiknek az ünnepkörében
vagyunk), III. Boldogságok – Bemv.: Jertek… a II. antif. karversével –
Tr. ün., DM. kont. ün. – Prok., al., áldv. ün. – Ap. és Ev. a soros – Valóban
m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb. ün.
7. Hétfő – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 159. (1Kor 15,12-19) – Ev. Mt 84. (Mt 21,18-22).
8. Kedd – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 161. (1Kor 15,29-38) – Ev. Mt 85. (Mt 21,23-27).
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D 9. Szerda – Mátyás apostol – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… ki a hegyen – Tr. ün. és ap., D. kont. ap., M. kont. ün. – Prok.,
al., áldv. ün. és ap. – Ap. [Kor 165. (1Kor 16,4-12) és] Csel 2. (ApCsel
1,12-17.21-26) – Ev. [Mt 86. (Mt 21,28-32) és] Lk 51/a (Lk 10,16-21) –
Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb. ün., a szent említésével.
10. Csütörtök – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 167. (2Kor 1,1-7) – Ev. Mt 88. (Mt 21,43-46).
11. Péntek – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 169. (2Kor 1,12-20) – Ev. Mt 91. (Mt 22,23-33).
12. Szombat – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Róm 119. (Róm 15,30-32) – Ev. Mt 73. (Mt 17,24-18,4).
D 13. Vasárnap – Pünkösd u. 10. vasárnap – Az Úrszínváltozás ünnepzárása – 1. hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig.
– Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, ün. 6, D. ün., M. a folyó hang nagy
dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból, DM.
ün. – Most bocs. u. tr. ft., DM. ün. – Nagy elb. ün.
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Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., DM. ün. – Leül. ft. – Angy.
gyül. – Ipak., felm. é., prok. a hangból – Ev. 10. ft. – Látv. Kr. – Ev. csók.
vas. renddel – Kánon ft., katav. úrszínváltozási (Midőn Izrael fiai) – III.
óda u. kont. és ik. ün., leül. ün., DM. ün. (ua.) – VI. u. kont. és ik. ft. – IX.
e. ün. előének – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., DM. ün. – Dics.-re
8 szt.: a hangból 4, ün. (D-i befogl., a két utolsó saját előversre) 4, D. a
tizedik ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. ün.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… ki a hegyen – Tr. ft. és ün., D. kont. ft., M. kont. ün. – Prok., al.,
áldv. ft. és ün. – Ap. Kor 131. (1Kor 4,9-16a) – Ev. Mt 72. (Mt 17,14-23a)
– Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb. ün.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Liturgikus szín: böjti
Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: az Istenszülő elszenderülésének
előünnepe 3, Mikeás pr. 3, DM. eü. – Prok. vas. – Előv. szt.: eü., DM.
eü. – Most bocs. u. tr. pr., DM. eü. – Elb. közn.
14. Hétfő – Az Istenszülő elszenderülésének előünnepe – Mikeás próféta
Liturgikus szín: böjti
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. eü., DM.
kont. eü. – Prok., al., áldv. hétfői – Ap. Kor 171. (2Kor 2,3c-15) – Ev. Mt
94. (Mt 23,13-22).
L 15. Kedd – A Legszentebb Istenszülő elszenderülése (Nagyboldogasszony)
Liturgikus szín: világos
Hétfőn éjjel, keddre virradóan nagy alkonyati istentisztelet, lítia és
kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Boldog ember… I. antif. – Uram,
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teh. u. 8 szt.: ün., DM. ün. – Körmenet – Prok. hétfői – Olvk. ün. (Ter
28,10-17; Ez 43,27-44,4; Péld 9,1-11) – Lit. szt.: ün. – Előv. szt.: ün. –
Most bocs. u. tr. ün. egyszer a pap, kétszer a nép – Kenyéráldás – Áldott
legyen – 33. zsoltár első része – Az Úr áldása… és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ün. 2-szer, DM. ugyanaz harmadszor – Leül. ün. – Sokirgalmú – Magasztalás ün. – Leül. ün. – Ifjúságomtól – Prok. ün. – Ev. Lk 4. (Lk 1,39-49.56) – 50. zsolt. u. ev. csók.
ün. renddel – Kánon és katav. ün. – III. óda u. ipak. ün. – VI. u. kont. és
ik. ün. – IX. e. ün. előének – IX. u. fényének ün. (3-szor) – Dics.-re 4 szt.:
ün., DM. ün. – Nagy dox. u. tr. ün. – Nagy elb. ün.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. és bemv. ün. – Tr. ün., DM. kont. ün. –
Prok., al., áldv. ün. – Ap. Fil 240. (Fil 2,5-11) – Ev. Lk 54. (Lk 10,38-42;
11,27-28) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb. ün. – Olajkenet.
Kedden du. köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh.
u. 6 szt.: Jézus képe 3, Diomédész vt. 3, DM. ün. – Prok. keddi – Előv.
szt.: ün. – Most bocs. u. tr. Jézus képe, DM. ün. – Elb. alkalmi (Jézus
képe), közn. renddel.
D 16. Szerda – Az Úr nem kézzel festett képének átvitele – Utóünnep
– Diomédész vértanú
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün., III. Boldogságok – Bemv.:
Jertek… aki szenteidben – Tr. Jézus képe, D. ün., M. kont. ün. – Prok.,
al., áldv. Jézus képe – Ap. [Kor 173. (2Kor 3,4-11) és] Tim 284. (1Tim
3,13-4,5) – Ev. [Mt 96. (Mt 23,29-39) és] Lk 48/b (Lk 9,51-56; 10,2224; 13,22) – Valóban m. h. ün. előének és IX. irm. – Elb. alkalmi (Jézus
képe), közn. renddel.
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17. Csütörtök – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 175. (2Kor 4,1-12) – Ev. Mt 99. (Mt 24,13-28).
18. Péntek – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 177. (2Kor 4,13-18) – Ev. Mt 100. (Mt 24,27-33.42-51).
19. Szombat – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 123. (1Kor 1,3-9) – Ev. Mt 78. (Mt 19,3-12).
L 20. Vasárnap – Pünkösd u. 11. vasárnap – Utóünnep – István apostoli király – (Hierotheosz főpap) – (Sámuel pr.) – 2. hang – Nemzeti
ünnep
Liturgikus szín: világos
Megjegyzések: Apostoli királyunk ünnepe az idei évtől kezdődően lítiás
fokozatot nyert. Az Énekeskönyvben szereplő szövegek mellett a Mellékletben közöljük szentünk új himnuszait, jelen Utasítás már ezekhez
igazodik, az ünnepi szövegek így onnan is énekelhetők.
Hierotheosz főpap tiszteletét ma a kis esti zsolozsmában végezzük, így
himnuszai a következő évi Mellékletben fognak szerepelni.
Szombaton éjjel, vasárnapra virradóan nagy alkonyati istentisztelet,
lítia és kenyéráldás, reggeli istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 3, ün. 3, István ap. kir. 4, D. ap. kir.,
M. a folyó hang nagy dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Olvk.
ap. kir. (1Kir 8,22-23.27-30; Péld összetett: 10,7.6; 3,13-16; 8,6.34-35.4
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.12.14.17.5-9; 1,23; 15,4; Bölcs 5,15-6,3) – Lit. szt.: ap. kir., D. ap. kir.,
M. ün. – Előv. szt.: a hangból, DM. ün. – Most bocs. u. tr. ün. (1-szer) és
ap. kir. (2-szer) – Kenyéráldás – Áldott legyen – 33. zsoltár első része –
Az Úr áldása… és kezdődik a
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. ap. kir., M. ün. – Leül. ft.
– Sokirgalmú – Magasztalás ap. kir. (DM. nélkül) – Angy. gyül. – Ipak. a
hangból – Leül. ap. kir. (I.-II., D. III., M. ennek ün.-je) – Felm. é. és prok.
a hangból – Ev. 11. ft. – Látv. Kr. – Ev. csók. vas. renddel – Kánon ft.
és ap. kir., katav. ün. (Istentől felékesített) – III. óda u. kont. és ik. ün. és
ap. kir., leül. ap. kir., DM. ün. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., D. ap. kir., M.
ün. – Dics.-re 8 szt.: a hangból 4, ap. kir. (D-i befogl., a két utolsó saját
előversre) 4, D. a tizenegyedik ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy dox. u. tr.
Feltámadván – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Antif. I-II. ün. (a II. antif. karverse: aki halottaidból), III. Boldogságok – Bemv.: Jertek… vas. karverssel – Tr. ft.,
ün. és ap. kir., Kont. ft., D. kont. ap. kir., M. kont. ün. – Prok., al., áldv. ft.
és ap. kir. – Ap. Kor 141. (1Kor 9,2b-12) és Gal 200. (Gal 1,11-19) – Ev.
Mt 77. (Mt 18,23-35) és Jn 36. (Jn 10,9-16) – Valóban m. h. ün. előének
és IX. irm. – Elb. vas., a szent említésével – Olajkenet.
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.:
Tádé ap. 3, Vassza vtnő 3, DM. ün. – Prok. vas. – Előv. szt.: ün. – Most
bocs. u. tr. ap., D. vtnő, M. ün. – Elb. ün.
21. Hétfő – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 179. (2Kor 5,10-15) – Ev. Mk 2. (Mk 1,9-15).
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22. Kedd – Utóünnep
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 180. (2Kor 5,15-21) – Ev. Mk 3. (Mk 1,16-22).
D 23. Szerda – Az Istenszülő elszenderülésének ünnepzárása
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Minden változó rész úgy, mint az ünnepen –
Ap. Kor 182. (2Kor 6,11-16a) – Ev. Mk 4. (Mk 1,23-28).
24. Csütörtök
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 183/b (2Kor 7,1-10a) – Ev. Mk 5. (Mk 1,29-35).
D 25. Péntek – Bertalan és Titusz apostolok
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. apk.,
Kont. Bertalan ap., D. kont. Titusz ap., M. szokásosan – Prok., al., áldv.
apk. – Ap. [Kor 184. (2Kor 7,10-16) és] Tit 300. (Tit 1,1-5; 2,15-3,2.1215) – Ev. [Mk 9. (Mk 2,18-22) és] Mt 11. (Mt 5,14-19) – Elb. a szentek
említésével.
26. Szombat
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 125/b (1Kor 1,26-2,5) – Ev. Mt 82. (Mt 20,29-34).
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27. Vasárnap – Pünkösd u. 12. vasárnap – Poimén szentéletű atya – 3.
hang
Liturgikus szín: világos
Szombaton du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… végig. –
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 7, Poimén szé. 3, DM. a folyó hang nagy
dogmatikonja – Körmenet – Prok. szomb. – Előv. szt.: a hangból – Most
bocs. u. tr. ft., D. szé., M. isz. – Nagy elb. vas.
Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. ft., D. szé., M. isz. – Leül. ft. –
Angy. gyül. – Ipak. felm. é., prok. a hangból – Ev. 1. ft. – Látv. Kr. – Ev.
csók. vas. renddel – Kánon ft., katav. Keresztet jelezvén – III. óda u. kont.
és ik. szé., leül. szé., DM. isz. – VI. u. kont. és ik. ft. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. Szent az Úr – Fényének: ft., D. szé., M.
isz. – Dics.-re 8 szt.: a hangból, D. az első ev. szt., M. Áldásteljes – Nagy
dox. u. tr. Ma lett – Nagy elb. vas.
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a húsv. antif. – Tr. ft., D. kont.
ft., M. szokásosan – Prok., al., áldv. ft. – Ap. Kor 158. (1Kor 15,1-11) –
Ev. Mt 79. (Mt 19,16-26).
Köznapi alkonyati istentisztelet – Kath. nincs – Uram, teh. u. 6 szt.: a
hangból 3, Mózes rem. 3, DM. isz. – Prok. vas. – Előv. szt.: a hangból –
Most bocs. u. tr. rem., DM. isz. – Elb. közn.
28. Hétfő
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 186. (2Kor 8,7-15) – Ev. Mk 11. (Mk 3,6-12).
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Liturgikus szín: böjti
Hétfőn du. nagy alkonyati istentisztelet – Boldog ember… I. antif. –
Uram, teh. u. 8 szt.: Ker. János pr., D. pr., M. az ennek megf. hangú (6.)
nagy dogmatikon – Körmenet – Prok. hétfői – Olvk. pr. (Iz összetett:
40,1-6.9, 41,17-18; 45,8; 48,20b-21; 54,1; Mal összetett: 3,1-6.12.18.2223; Bölcs összetett: 4,7.16a.17a.19-20; 5,1-7) – Előv. szt.: pr., D. pr., M.
isz. – Most bocs. u. tr. pr., DM. az ennek megf. hangú ft. elb. isz. (Mind
értelem fölött) – Nagy elb. ün. (a keddi napról).

Augusztus

P 29. Kedd – Keresztelő János próféta fejvétele – (A Miskolci Egyházmegye védőszentjének ünnepe) – Böjti nap!

Reggeli istentisztelet – Isten az Úr u. tr. pr. (2-szer), DM. az ennek megf.
hangú ft. elb. isz. (Mind értelem fölött) – Leül. pr., DM. isz. – Sokirgalmú
– Magasztalás pr. – Leül. pr., DM. isz. – Ifjúságomtól – Prok. pr. – Ev. Mt
57. (Mt 14,1-13) – 50. zsolt. u. ev. csók. pr. – Kánon: A vízen áthaladván
és pr., katav. Keresztet jelezvén – III. óda u. leül. pr., D. pr., M. isz. – VI.
u. kont. és ik. pr. – IX. e. Magasztalja… ki a keruboknál – IX. u. fényének: pr. DM. isz. – Dics.-re 4 szt.: pr., D. pr., M. isz. – Nagy dox. u. tr.
pr., DM. a megf. hangú ft. elb. isz. (Mind értelem fölött) – Nagy elb. ün.
(a keddi napról).
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. pr., D.
kont. pr., M. szokásosan – Prok., al., áldv. pr. – Ap. Csel 33. (ApCsel
13,25-33a) – Ev. Mk 24. (Mk 6,14-30) – Valóban méltó – Elb. a keddi
napról.
Kedden du. köznapi alkonyati istentisztelet – Liturgikus szín: világos
Kath. a soros (IX. kath.) – Uram, teh. u. 6 szt.: Ker. János pr. 3, Sándor,
János és Pál fpk. 3, D. pr., M. isz. – Prok. keddi – Előv. szt.: a hangból, D.
pr., M. isz. – Most bocs. u. tr. pr., D. fpk., M. isz. – Elb. közn.
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30. Szerda – Ünnepzárás
Liturgikus szín: világos
Ap. Kor 189. (2Kor 9,12-10,7) – Ev. Mk 13. (Mk 3,20-27).
D 31. Csütörtök – Az Istenszülő övének elhelyezése
Liturgikus szín: világos
Ar. Szt. János Liturgiája – Áldjad, vagy a hétközn. antif. – Tr. ün., DM.
kont. ün. – Prok., al., áldv. ün. – Ap. [Kor 190. (2Kor 10,7-18) és] Zsid
320. (Zsid 9,1-7) – Ev. [Mk 14. (Mk 3,28-35) és] Lk 54. (Lk 10,38-42;
11,27-28) – Elb. közn.
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