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BEVEZETŐ

Jelen Melléklet kiegészítésül szolgál az „Útmutató a szent szolgálatok 
végzéséhez – Görögkatolikus Szertartási Utasítás ” című kiadvány helyes 
használatához, mivel ez közli részletesen – a különböző vasárnapok és 
állandó dátumú emléknapok egybeesése esetén – a kiemelt napok litur-
gikus szövegeit.

A Melléklet csak azon napok istentiszteleti szövegeit közli, melyek 
nem találhatók meg az Énekeskönyvünkben, de az ez évi nyilvános szol-
gálatok végzéséhez mégis szükségesek. E szövegek használatánál tehát 
figyelembe kell venni a többi vasár- vagy ünnepnapi tipikális előírást, és 
értelemszerűen az adott naphoz kell beilleszteni az alábbiakban található 
liturgikus szövegeket.

A kiadványban található szent szövegeket minden nap esetében új 
oldalon hozzuk, hogy szükség esetén könnyebben fénymásolhatók le-
gyenek a híveknek kiosztandó imádságok. Természetesen a teljes anyag 
megtalálható a honlapunkon is, hogy onnan is könnyűszerrel letölthetők 
legyenek.
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SZEPTEMBER 3.
Pünkösd u. 13. vasárnap 

– Szent (X.) Piusz pápa, a Hajdúdorogi Főegyházmegye alapítója 
– (Antimosz fszvt., Teoktisztosz szé.) – 4. hang

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN

Olvasmányok:
Példabeszédek könyvének olvasása:
Az igaznak emléke dicsérettel jár, az Úr áldása nyugszik a fején.

Boldog az az ember, aki bölcsességet talált és az a halandó, aki belá-
tással rendelkezik. Mert jobb ezt elnyerni, mintsem arany és ezüst kin-
cseket. Értékesebb az a drágaköveknél, és nincs hozzá fogható értékes do-
log. Szájából igazság árad, nyelvén törvény és irgalom szól. Most pedig 
gyermekeim, hallgassatok reám, mert tisztes dolgokról beszélek! Boldog 
az az ember, aki útjaimat követi. Mert az én útjaim az élet útjai, melyek 
az Úr akarata szerint valók. Ezért kérlek benneteket, és kibocsátom han-
gomat az emberek fiaihoz. Mert én, a Bölcsesség készítettem hajlékot 
az akaratnak és a tudásnak, és a megfontolást én hívtam elő. Enyém a 
bölcs tanács és a bizonyosság, enyém az okosság, enyém az erő. Szere-
tem azokat, akik kedvelnek, és akik keresnek, rám is találnak. Értsetek az 
okos szóból, ti ártatlanok, és szívleljétek meg azt, ti neveletlenek! Hall-
gassatok meg, mert tiszteletreméltó dolgokról beszélek, és helyes szóra 
nyílnak ajkaim, mert a torkom igazságot tanít, és a hazug száj utálatos 
előttem! Ajkam minden szava igazság, nincs abban csapda vagy kusza-
ság. Világosak azok a bölcseknek, és helyesek azok számára, akik az 
igaz ismeretet keresik. Mert az igazságra tanítalak titeket, hogy az Úrban 
legyen a reményetek és elteljetek Lélekkel.
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Bölcsesség könyvének olvasása:
Bölcsesség fakad az igaz szájából; a gonoszok nyelve pedig tönkre-

megy. A bölcsek ajka bölcsességet tanít; az igazságosság megmenti őket 
a haláltól. Ha az igaz ember meghal, nem vész el a reménység: az igaz 
fiú életrevaló, és jó dolgában az igazság gyümölcsét élvezi. Az igazakon 
mindenkor világosság van, s az Úr előtt kegyelemre és dicsőségre talál-
nak. A bölcsek nyelve a jóban jártas, és szívükben bölcsesség lakozik. 
Szereti az Úr a jámbor szíveket; kedvesek előtte mindazok, kiknek útjuk 
feddhetetlen. Az Úr bölcsessége beragyogja annak arcát, akiben van meg-
értés; eléjük megy azoknak, akik vágyódnak utána, és könnyen szemlél-
hetik őt azok, akik szeretik. Aki kora hajnalban keresi, nem kell, hogy 
fáradjon; ki érte virraszt, csakhamar gond nélkül lesz. Mert ő maga jár 
körül, hogy fölkeresse azokat, kik hozzá méltók: könnyen jelenik meg 
nekik gondolataikban életútjukon.

A bölcsességen nem vesz erőt a gonoszság. Ezért őt szerettem és ke-
restem ifjú koromtól, s azon voltam, hogy menyasszonyomként vezet-
hessem be magamhoz, mert a mindenség Ura megszerette őt, hiszen be 
van avatva Isten ismeretébe, és az ő műveiben övé a döntés. Munkájának 
gyümölcsei erények, mert mértékletességre és okosságra tanít, igaz ságra 
és lelki erősségre, s ezeknél semmi sem hasznosabb az emberek életében. 
Ha pedig valaki gazdag tudást kíván: Ismeri ő a múltat, és kifürkészi a 
jövőt. Ért a fordulatos beszédhez, a talányok megfejtéséhez. Előre tudja a 
jeleket és a csodákat, a korok és időszakok végét. Mert halhatatlanság van 
a bölcsesség társaságában, és jó hírnevet szerez magának az, aki szavai-
ból merít. Ezért az Úr elé járultam, kértem őt, és szívem mélyéből mon-
dottam: Atyáimnak Istene, irgalom Ura, ki szavaddal teremtettél mindent, 
és bölcsességgel alkottad az embert, hogy uralkodjék a teremtményeken, 
hogy szentségben és igazságossággal igazgassa a világot, add meg nekem 
ezt a veled együtt trónoló bölcsességet, és ne zárj ki engem gyermekeid 
közül! Hiszen szolgád vagyok, szolgálód gyermeke! Küldd el azt szent 
lakhelyedről, dicsőséged trónusától, hogy velem legyen, és tanítson meg 
arra, mi kedves előtted! És el is vezet majd engem igaz ismerettel, és meg-
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őriz engem dicsőségével. Hiszen a halandók gondolatai bátortalanok, és 
elképzeléseik ingatagok.

Bölcsesség könyvének olvasása:
Örvend a nép, ha elhunyt az igaz, mert halhatatlan az ő emléke, mivel 

egyaránt ismeretes Isten és az emberek előtt. Áhítsátok hát emberek a 
bölcsességet, vágyódjatok utána, és akkor okulni fogtok! Kezdete szere-
tet illetve az ő törvényeinek teljesítése. Szeressétek a bölcsességet, hogy 
örökké uralkodhassatok országában! Kijelentem nektek, és nem rejtem el 
előttetek Isten titkait, mivel ő a bölcsesség útmutatója és egyben a böl-
csek irányítója. Az ő kezében van minden megfontoltság és a teendőkhöz 
való hozzáértés. 

A mindenség építőmestere tanított meg engem a bölcsességre. Benne 
ugyanis szellemi lélek van, amely szent: az örök világosság kisugárzása 
és Isten jóságának képmása. Ő Isten barátja, és prófétákká avat. Ékesebb 
a napnál és minden csillagképnél. A fényhez hasonlítva is különb annál. 
A bölcsesség ragadta ki hű szolgáit a szorongattatásból, s egyenes útra 
vezérelte őket. Megadta nekik a szent dolgok ismeretét, megóvta őket a 
rájuk leselkedő ellenségtől, s megjutalmazta őket derekas küzdelmükért, 
hogy mindannyian belássák azt, hogy mindennél erősebb a vallásos élet 
és hogy a bölcsességen nem vesz erőt a gonoszság, s a gonoszokat nem 
kerüli el a büntető igazság. 

Mert tévesen vélekedve azt mondták egymásnak: Nyomjuk el az iga-
zat, és ne kíméljük jámborságát, s ne is vegyük figyelembe a koros ag-
gastyán ősz haját! A mi erőnk legyen a törvény! Leselkedjünk tehát az 
igazra, mert alkalmatlankodik nekünk, és ellenkezik tetteinkkel, és meg-
szól, hogy vétettünk neveltetésünk ellen. Azzal kérkedik, hogy Isten is-
merete nála van, és Isten gyermekének mondja magát. Nézetünknek ő a 
vádlója: még a látása is terhes nekünk, mert élete különbözik másokétól, 
és ösvényei egészen különösek. Bohóknak néz ő minket, és tartózkodik 
útjainktól, mint a szennytől, de boldognak hirdeti az igazak végét. Lássuk 
tehát, igazak-e a beszédei? Próbáljuk ki, tudjuk meg, milyen lesz a vége! 
Tegyük őt próbára szidalommal, kínzással, hogy megismerjük szelídsé-
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gét, és kipróbáljuk állhatatosságát! Ítéljük őt gyalázatos halálra, hiszen a 
saját szavai szerint úgyis van, aki gondját viselje! Így gondolják ők, de 
tévednek, mert gonoszságuk elvakította őket. Nem ismerik Isten titkait, s 
nem veszik számba, hogy te vagy Uram, kinek hatalma van élet és halál 
fölött, s megmentesz a szorongattatás idején, és megszabadítasz minden 
rossztól, mert könyörületes és irgalmas vagy. Szentjeidnek kegyelmet 
adsz, de karoddal ellenállsz a kevélyeknek.

A REGGELI ISTENTISZTELETEN

Sokirgalmú után magasztalás:
Magasztalunk téged * Krisztus főpapja, Szent Piusz * és tiszteljük a 

te szent emlékedet * mert te könyörögsz érettünk Krisztus Istenünk előtt.

Versek:
Halljátok ezt minden népek, vegyétek ezt füleitekbe mindnyájan,  

kik e földkerekségen laktok.

Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okosságot.

Hirdetem igazságodat a nagyok gyülekezeteiben.

Hogy halljam a dicséret szózatát, és elbeszéljem minden csodádat.

Az igaz szája bölcsességet szól, és nyelve igazat beszél.

Ajkaim a te igazságaidat tanítják, egész nap a te dicséretedet.

Dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt és koronát tettél fejére.

Boldogok, kik a te házadban élnek, örökkön örökké dicsérnek téged.
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A főpap leülői (I., II., D. III., M. ennek isz.-je):

1. hang. 
Bölcs Piusz atyánk, Isten választottja, * csodáid sugaraival tündökölsz 

e földön, * és megnyitasz minden ajkat, * a téged a földön megdicsőítőnek 
dicséretére és magasztalására. * Őhozzá könyörögj, hogy minden szükség-
től szabadítsa meg azokat, * kik a te emlékedet hittel és szeretettel tisztelik.

4. hang, Minta: Kijelentéd magadat…
A híveket pártfogolod, oltalmazván, * őrizvén és minden bajtól meg-

mentvén őket Szent Piusz, * te vagy a főpapok legékesebb dicsősége és 
dicsérete.

Dicsőség… 8. hang.
Szent Piusz, az erények magasságára emelkedtél fel, * és innen az iste-

ni csodák sugaraival megvilágosodtál, * és a világ nagyszerű pásztorának 
tűntél fel; * bajainkban legyőzhetetlen védelmünk voltál nekünk, * mert 
az ellenséget dicsőségesen leverted, * a hamisságot elkergetted, * és az 
embereket megszabadítottad a haláltól. * Imádd Krisztus Istent, adja meg 
bűneink bocsánatát, * kik szeretettel tisztelik a te szent emlékedet.

Most és… 8. hang.
Üdvözlégy Istennek lángoló trónusa, üdvözlégy szűzi királyi szék, 

bíborral borított nyughely, aranybíboros násznyoszolya, bíboros palást, 
nagy értékű szántóföld, villámot hozó hadiszekér, soklángú gyertyaszál; 
üdvözlégy Istenszülő, tizenkétfalú város, aranyból való kapu, nemes 
anyagú csarnok, színarany asztal, isteni ékességű sátor, üdvözlégy nap-
tisztaságú dicső menyasszony, üdvözlégy lelkem egyedüli megmentője.

Fényének:
A hármasnapú fényt fogadván szívedbe, ó boldog Piusz, az Egyháznak 

nagy világítójává lettél, és megvilágosítottad mindazokat, kik a Szenthá-
romságban egy Istennek hódolnak.

Dicséreti sztichirák az alkonyati istentisztelet előverses sztichiráiból.
Minden egyéb az egy főpap közös tiszteletéből.
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SZEPTEMBER 13.
A mi Urunk Jézus Krisztus Föltámadása templomának fölszentelési évfordulója

Az életadó Szent Kereszt felmagasztalásának előünnepe

A SZENT LITURGIÁN

Tropár a templomszentelésé, 4. hang.
Mint a magasságos ég fönségét, * mutasd meg, Urunk, dicsőséged ide-

lent lévő hajlékának ékességét is, * és erősítsd meg azt mindörökre! * Fo-
gadd el benne folytonosan eléd terjesztendő kérelmeinket, * az Istenszülő 
imái által, * mindnyájunk Élete és Föltámadása!

Tropár az előünnepé, 2. hang.
Kegyességed életadó keresztjét, * melyet nekünk, méltatlanoknak 

ajándékoztál, * közbenjárónknak ajánljuk nálad, Urunk, * tartsd meg bé-
kében vezetőinket és népedet, * mely az Istenszülő imái által békét kér 
tőled, * ó egyetlen Emberszerető!

Dicsőség… Konták a templomszentelésé, 4. hang.
Mint a tündöklő égboltozat, * olyannak bizonyult a te egyházad, * 

mely megvilágosítja a híveket. * Benne állva énekeljük: * erősítsd meg, 
Urunk, e hajlékot!

Most és… Konták az előünnepé, 8. hang.
Ma a föld mélyéből napfényre került a Kereszt, * és főpapi karok a 

templomban tisztelettel fölemelik, *a földkerekség félelemmel és hódo-
lattal csókolja; *üdvözíts, Urunk, általa!

Prokimen, 4. hang.
A te házadat szentség illeti, Uram, végtelen időkre. 

Vers: Az Úr országol, ékességbe öltözött, erősségbe öltözött az Úr, és 
felövezte magát. (92. zsoltár)
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Alleluja, 1. hang.
Vers: Háza alapjai a szent hegyeken állnak: szereti az Úr Sion kapuit.
Vers: Dicső dolgok hangzottak el rólad, Isten városa. (86. zsoltár)

Áldozási vers:
Uram, szeretem a te házad ékességét és a te dicsőséged lakhelyét. Al-

leluja!
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SZEPTEMBER 24.
Pünkösd u. 16. vasárnap

 – Tekla nagyvértanúnő – 7. hang

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, Tekla nvtnő 4, D. nvtnő, 

M. a folyó hang nagy dogmatikonja

8. hang. Minta: Urunk, habár az ítélőszék előtt állottál...
Urunk, jóllehet az irántad érzett vonzalom * már itt, a küszöbön is 

elbűvölte Teklát, * de most, hogy lelkileg a magasságban trónod előtt 
állhat, * ámulva szemléli a te páratlan szépségedet, * ki emberszeretetből 
megtestesültél, * hogy üdvözítsd a mi lelkünket. 

Urunk, Tekla a megbilincselt apostolt követte, * a földi dolgokhoz 
kötő bilincsét lerázta magáról, * és a te erős szereteted bilincselte le őt, * 
legszilárdabban hozzád kötődött, * lelkünk Üdvözítője.

Urunk, bár Tekla kénytelen volt tanítójától elszakadni, * ám te küzdel-
me idején is vele maradtál; * midőn levetkőztették, * te magad takartad be 
dicsőségeddel, * megkoszorúztad a saját kezeddel, * és ő most oltalmazza 
a mi lelkünket.

Urunk, tűzbe vetették * a te tisztaságos első vértanúnődet, * de ő nem 
égett meg benne, * mert te beharmatoztad. * A sok vadállat között is sér-
tetlen maradt, * mert a te kezed őrizte, * lelkünk Üdvözítője!

Dicsőség... 6. hang. 
Az ellenséget bajnoki viadalban legyőzted, * teljesen boldog Tekla, 

* és cselvetéseit vértanúságoddal meghiúsítottad. * Tamiriszt elhagytad 
és a hőn szeretett Krisztus jegyese lettél, * Pál kísérőtársa és István baj-
noktársa. * Közvetlenül szót emelhetsz, * Krisztus első vértanúnője, * 
szabadítsd meg lelkünket a veszedelmektől, * és mi híven ünnepeljük a te 
mindenütt tisztelt emlékedet.
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Előverses sztihirák

Dicsőség... 8. hang. 
Az oroszlánok támadását legyőzted, * megszégyenítetted Tamiriszt, * 

első vértanúnő és apostol, Jegyesedet kísérted hangoztatva: * Krisztus, a 
te keneteid illata után siettem! * Pált követve a mennyből kegyelmet nyer-
tél, * és koszorút örököltél Istentől, a küzdelem Bírájától. * Most pedig 
szüntelenül könyörögsz, * hogy bűnbocsánatot nyerjen mindenki, * aki 
híven megünnepli * a te szent emlékedet.

A REGGELI ISTENTISZTELETEN

A III. óda után:
Konták és ikosz:

Konták, 8. hang. Minta: Mint a teremtmények zsengéjét...
A szüzesség szépségétől tündökölve * és a vértanúság koszorújával 

ékeskedve, * ó dicső szűz, apostoli megbízatást kaptál. * A tűz lángját 
harmattá változtattad, * a felbőszült tulkot imáddal * megszelídítetted, ó 
első bajnoknő!

Ikosz:
Napnál tündöklőbben ragyog ennek az ünnepnek a fénye, * a világos-

ság fénysugarát szórja, * s a hívek szemében visszatükröződik. * Azért 
az angyalokkal együtt örvendezve, * az üdvözítő Istennek mindnyájan 
zengve kiáltsuk: * Hatalmassá tetted, Üdvözítőnk, irgalmasságodat, * 
első vértanúnőd személyében tökéletes ajándékot adtál népednek.

Kathizma, 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét...
Krisztus iránti szereteted az erények által * férfias bátorságra változ-

tatta női gyöngeségedet, * és kétféleképpen is Isten lakóhelyévé lettél: * 
önfegyelmed a szenvedélyek homályát eloszlatta, * vértanúságod pedig a 
bajvívók büszkeségévé tett téged. * Széles e világon fáklyaként világítasz, 
* kétszeresen is árasztva a Szentlélek sugarait, hírneves első vértanúnő. * 
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Esedezzél Krisztus Istenhez, hogy adjon bűnbocsánatot mindazoknak, * 
akik buzgón megünneplik a te szent emlékedet!

Dicsőség... most és... Istenszülő-ének:
Téged, egyetlen Szűz az asszonyok között, * ki megszülted testileg 

mag nélkül Istent, * minden emberi nemzedék téged boldognak mond, 
* mert benned vett lakhelyet az istenség tüze, * és a Teremtőt és Urat 
csecsemőként tápláltad. * Azért mi, az angyali és az emberi nem méltán 
dicsőítjük a te legszentebb szülésedet, * és egybehangzóan kiáltjuk né-
ked: * Esedezzél a te Fiadhoz és Istenedhez, * hogy adjon bűnbocsánatot 
azoknak, * akik méltóképpen magasztalják a te dicsőségedet, ó Szeplő-
telen!

Fényének:
Minta: Asszonyok, halljátok... 2. hang.
Isten hírnökének, Pálnak isteni ihletésű tanítása megerősített, szépsé-

ges szűz leány, ezért mulandó kérődet elhagyva, őt követted, sok harcot 
vívott első vértanúnő, az apostolok társa, Tekla, azért Krisztustól győzel-
mi koszorút nyertél.
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SZEPTEMBER 26.
Szent János apostol és evangélista elhunyta

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 2. hang.
Krisztus Istenünk szeretett apostola, * siess megmenteni a védtelen 

népet, * mert ha te esedezel, elfogadja tőled az, * aki keblére fogadott. * 
Járj közben nála, Teológus, * hogy a pogányság sűrű ködét oszlassa szét, 
* és kérjen nekünk békét és nagy kegyelmet!

Konták, 2. hang.
Nagyszerű életedet, tisztaéletű, ki fogja elbeszélni? * Hiszen te cso-

dákat árasztasz és gyógyulásokat fakasztasz, * s mint Krisztus barátja, ki 
Istenről szólt, * imádkozol lelkünkért.

Prokimen és alleluja a csütörtöki napról.
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OKTÓBER 9.
Szent Jakab apostol, Alfeus fia

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: Jakab ap., D. ap., M. isz.

4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
A kegyelem horgászbotjával * a hiúság mélységéből kihalásztad az 

embereket, * magasztalásra méltó, teljesen boldog Jakab! * Engedelmes-
kedtél a Mester parancsainak, * ki teljesen megvilágosította lelkedet * 
és Isten szent követévé, apostollá tett téged, * és megmutatta neked az ő 
fölfoghatatlan istenségét. (2-szer)

A Szentlélek kiáradása * reád szállott a tűz alakjában, * és téged Isten 
eszközévé tett, * pedig te elszántan eloszlattad az istentagadás sötétsé-
gét, * és bölcsességgel teljes igéiddel * megvilágosítottad a világot, * 
apostolok vezére, Krisztus szemlélője, * titkokba beavatott boldog Jakab. 
(2-szer)

Hithirdetésed fénysugaraival * megvilágosítottad a tudatlanság sötét-
ségében ülőket, * és őket hit által az Uralkodó Isten fiaivá tetted, dicsősé-
ges Jakab. * Az ő szenvedését és halálát buzgón utánoztad * és dicsősé-
gének örökösévé lettél, * mint bölcs és Isten által kiválasztott, * egészen 
igaz tanítvány. (2-szer)

Dicsőség… az apostolé, 4. hang.
Elnyerted a Szentlélek kegyelmét, Jakab, * besoroltak az apostolok 

szent karába, * beteltél a tüzes nyelvek alakjában égből lejövő, elevenítő 
szél ihletésével, * és elégetted a pogányok istentagadásának tövisbokrát. 
* Esedezzél Krisztus Istenünkhöz, Isten hírnöke, * hogy üdvözítse a mi 
lelkünket!
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Előverses sztihirák

Dicsőség… az apostolé, 5. hang.
Híven megünnepeljük a te szent emléknapodat, * dicsőséges Szent Ja-

kab, * nem mint Alfeus fiáét, * hanem mint Krisztus apostoláét * és az ő 
kimondhatatlan megtestesülésének hírnökéét. * Te, aki a testnélküliekkel, 
* az apostolokkal és a vértanúk karával * mindenkor az Uralkodó trónusa 
előtt állsz, * esedezzél szüntelenül az Üdvözítőhöz, * és a mi Istenünk-
höz, hogy üdvözítsen bennünket!

A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 3. hang.
Szent Jakab apostol, imádd a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon 

bűnbocsánatot a mi lelkünknek!

Konták, 2. hang. Minta: Az imádságban...
Magasztaljuk dicshimnuszokkal Jakabot, * Krisztus szemtanúját és 

isteni követét, * aki üstökösként megvilágosította az egész teremtést. * 
Zengjük ma az ő ünnepi, dicsőítő énekét, * mert szüntelenül könyörög 
mindnyájunkért!

Prokimen és alleluja a csütörtöki napról.
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OKTÓBER 23.
Szent Jakab apostol, az Úr testvére

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: Jakab ap., D. ap., M. isz.

4. hang. Minta: Jelül rendelted...
Jertek, Istenben bölcs hívek, * Isten testvérének emlékét tiszteljük meg 

szent módon, * mert Krisztus igáját jó szívvel magára vette, * az ő jó-
ságának és országának Evangéliumát hirdette, * és kifejezhetetlen gond-
viselését hittel fogadta. * Az ő közbenjárására légy irgalmas hozzánk, 
Mindenható! (2-szer)

A földkerekség minden határára elhatott * szavaid hangja, * s ez meg-
világosítja előttünk az istenes erény eszméjét, * és híven elvezet minket a 
Szentháromság megismerésére. * Azért így könyörgünk hozzád: * Kér-
jed, mint főpap, az emberszerető Jézust, * hogy üdvözítse a mi lelkünket! 
(2-szer)

Jó előre látta életmódodat * az emberszerető Krisztus, a bölcs elő-
relátó, * és testvérévé tett téged, Jakab, * Jeruzsálem főpapjának és fő-
pásztorának szentelt, * és a kifejezhetetlen, szent titkok szolgálatának 
végzésébe is beavatott. * Járj közben most is nála, * hogy üdvözítse a mi 
lelkünket! (2-szer)

Dicsőség… 6. hang.
A vértanúság vérével tarkítottad papi ruhádat, * fölszentelt vértanú és 

apostol, * mert a templom pereménél állva azt hirdetted, * hogy az Isten-
Ige a mindenség teremtője. * Azért a zsidók levetettek onnan, * és égi 
nyugvóhelyre lettél méltóvá. * Esedezzél Krisztus Istenhez, * Jakab, az 
Isten testvére, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!
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Előverses sztihirák

Dicsőség… 8. hang.
Krisztusnak, a Főpásztornak atyjafia * s követője voltál, * az aposto-

lok közül kitűntél, * érte a halált is megkedvelted, * és a vértanúság vál-
lalását sem átallottad, * dicsőséges Jakab! * Esedezzél hozzá szüntelenül, 
* hogy üdvözítse a mi lelkünket!

A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 4. hang.
Mint az Úr tanítványa, * átvetted az Evangéliumot, igazéletű, * mint 

vértanú, elnyerted a változhatatlant, * mint Isten rokona, a teljes szólás-
szabadságot, * hogy mint főpap esedezhess. * Könyörögj Krisztus Isten 
előtt, * hogy üdvözítse lelkünket!

Konták, 4. hang.
Az Atyának egyszülött Isten-Igéje, * aki az idők teljességében köz-

tünk tartózkodott, * Jeruzsálem első pásztorának és tanítójának tett téged, 
Isten-ihlette Szent Jakab, * és a szellemi titok hű sáfárának. * Ezért mi 
mindnyájan tisztelünk * téged, szent apostol!

Prokimen és alleluja a csütörtöki napról.
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OKTÓBER 31.
Boldog Romzsa Tódor fölszentelt vértanú

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 8 szt.: fsztvt., D. fsztvt., M. az ennek megf. hangú nagy dogmatikon.

8. hang. Minta: Ó dicsőséges csoda…
Tódor fölszentelt vértanú atyánk,* Krisztus igáját válladra vevén, * 

hűsé gesen szolgáltál neki, * a hitetlenek támadását hősiesen legyőzted, * 
és átköl töztél az örök életre. * Ott pedig hajnalként tündökölsz, * a kirá-
lyok Királyá nak, * és uralkodók Uralkodójának trónja előtt, * akit szünte-
lenül imádj, hogy üdvözítse lelkünket. (2-szer)

Hittel összejövén, ma mindnyájan éneklünk téged, * ó Tódor fölszen-
telt vértanú, * mert mint jó pásztor jelentél meg, * és nem pártoltál el 
az igazságtól, * hanem tisztes tanító voltál. * Ezért mi is hittel énekel-
jük neked: * ó teljesen boldog, * az igazhitű keresztények igaz dicsérete, 
* imádkozzál érettünk az Úrhoz, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek.  
(2-szer)

Fölszentelt vértanú atyánk, Tódor, * Isten egyházáért* és a jövendő örök 
életért* egyenes lélekkel mentél a rablók barlangjába. * Sohasem féltél a 
go nosz ellenségektől, * bár az ellened támadók sok szomorúságot okoztak 
neked. * De imádkozva, és az Úrban remélve* az ő akaratát cselekedted. * 
Egészen a halálig szenvedtél, ó hosszantűrő, * most pedig a mennyekben 
lakozol. * Ezért téged boldognak mondva hittel tisztelünk. (2-szer)

Tódor, fölszentelt vértanú atyánk, * Krisztus törvényeit követted elhaj-
lás nélkül. * Nagy hőstettet vittél végbe. * Egyházunk oszlopa, a mennyek-
ben re ménységünk, * a hűséges keresztényeknek pedig bizodalma vagy. 
* Krisztust követted, mindig az ő útjain jártál. * Felvetted és hordoztad a 
keresztet. * Most pedig az ő angyali seregei dicsőítenek téged, * aki Isten 
Országában dicsekvé sünk, * most pedig a téged tisztelőknek öröme vagy. 
(2-szer)
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Dicsőség... 6. hang.
Jöjjetek Kárpátok földjének keresztényei! * Dicsérjük egyházunk 

csodá latos ékességét: * a mennyekben az angyalok és szentek seregének 
örömét, * a gonosz ördögök kínzóját, * mivel élete folyamát jól végezte, 
* és az oszthatatlan hitet sértetlenül megtartotta, * a győzelem fényes 
koszorúját pedig* a mindenható Isten kezéből elnyerte, * és a fényes 
mennyei hajlékba átköltözött. * Ezért igaz hittel és buzgó imádsággal * 
hozzád menekülünk, Tódor, * kérjük, hogy Krisztus Istenünknél * kérj 
üdvösséget lelkünknek.

Előverses sztihirák

8. hang.
Jertek hívő emberek, * dicsérjük az örvendező Egyház tagját, * a 

kioltha tatlan világosságot, * a Paradicsom hervadhatatlan virágát, * Tó-
dor fölszen telt vértanút, * az Egyház egységéért harcolót, * a mindvégig 
szenvedőt, * az elenyészhetetlen kincset megtalálót, * aki most az egy-
lényegű Háromság dicsőségét szemléli*, és védelmezz bennünket, bűnö-
söket.

Elővers: Papjaid öltözzenek igazságba, és szentjeid örvendezzenek.
Isten kedveltjeként jelentél meg, * ó Tódor fölszentelt vértanú. * 

Szenved tél a törvénytelen kezektől. * Most pedig hozzád menekülünk, 
* a bölcsesség forrásához, * mert te felismerted azt és jámborul éltél, * 
nekünk pedig, akik hittel tisztelünk téged, * gyógyulást adsz a gyógyítók 
Gyógyítójától.

Elővers: Drága az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála.
Örvendezik most az egész Ezüstföld, * mert a főpap az örökkévaló 

asz tal részese, * aki Isten népét tanította, * hogy szemlélje a hármasfényű 
Nap ragyogását, * és egységben jusson el az örök életre. * Most látjuk a 
mennyei Jeruzsálem javait, * és ott a buzgó közbenjárót, * aki imádkozik 
lelkünkért.
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Dicsőség... 5. hang.
Kimondhatatlan és leírhatatlan az a kegyelem, * amelyet nyertél, ó 

Tódor fölszentelt vértanú. * Most téged dicsérve imádkozunk Istenhez, * 
hogy bo csássa meg vétkezéseinket, * fogadjon be minket udvaraiba, * és 
mutassa meg nekünk is az Ő dicsőségét. * Hogy, mivel veled hiszünk, ó 
teljesen boldog, * megteljünk isteni élettel. * Krisztusnak dicséretreméltó 
és fölszentelt főpapja, * méltass minket, hogy a mennyország részesei 
legyünk.

A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 4. hang.
Az apostoloknak útját követted tisztességgel, * Tódor fölszentelt vér-

tanú, * és megóvtad Krisztus nyáját mint jó pásztor, * lelkedet adva érte. * 
Az istente lenek pedig megöltek téged, * és te sebekkel fölékesítve mentél 
be az örök di csőségbe, * hol megkoszorúzott az Isten Báránya. * Imádd 
őt a mi lelkünkért!

Konták, 3. hang.
Mint a virág kívánja a Napot, úgy szeretted te is az igazság Napját, 

Krisztus Istent. * Mint buzgó főpap, a Kárpátok földjét tisztes bölcses-
ségre tanítottad, * és mélyen alázatos életet éltél. * A hit sziklájaként 
elzártad az istentelenek út ját, * és te, értékes gyöngyszem, a halálig tü-
relmes voltál. * Ma megrendülten kiáltunk hozzád, tisztelve téged, * Tó-
dor fölszentelt vértanú, imádkozz értünk, bűnösökért, az Irgalmas trónja 
előtt!

Prokimen, 4. hang.
Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okosságot.

Vers: Hallgassatok meg mindnyájan, akik a földkerekségen laktok, 
föld szülöttei és emberek fiai! (48. zsoltár)
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Alleluja, 2. hang.
Vers: Az igaz szája bölcsességet szól, és nyelve igazságot hirdet. 
Vers: Istene törvénye van szívében, és nem botladoznak léptei. (36. 

zsoltár)
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NOVEMBER 6.
Pál hitvalló főpap

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: Pál hv. fp., D. hv. fp., M. isz.

4. hang. Minta: Jelül rendelted…
Az isteni ihletésű Pál követője voltál, * akinek a nevét is viselted, * 

kinek viselkedésével és vallásosságával * lelki bátorságával és veszélyek 
között tanúsított erőslelkűségével * és igazhitű lángbuzgalmával ékesked-
tél, * a hit teljesen boldog élharcosa, * és most vele együtt dicsőséget 
élvezel az égi hajlékokban. (2-szer)

Az istentelen Áriuszt * és a gonosz Makedonioszt * tanításod erős 
köteleivel bilincsbe verted, * helyes tanításoddal az igazhitűek sokaságát 
megerősítetted, * szent titkok boldog főpapja! * Azért a te ragyogó hit-
vallásodat elfogadta * s országa részesévé tett az Emberszerető. (2-szer)

A pályafutást befejezted, * a hitet megtartottad, * te boldog főpap, * és 
megkoronázott Krisztus az igazság ragyogó koszorújával * és hitvalláso-
dat fényessé tette, csodálatra méltó! * Égi örökséget nyertél, * esedezzél 
az Üdvözítőhöz a téged magasztalókért!

Teljesen boldog, hitvalló nevet viselő Pál, * légy a téged hevesen ma-
gasztalók oltalmazója, * mentsd meg őket minden veszedelemtől, * min-
den bűntől s a szenvedélyek kelepcéjétől * és zsarnokságától, atyánk, * 
te legyőzhetetlen vértanú * és kedvesen fogadott főpap, * ki szabadon 
járhatsz közben Krisztus Istenünknél.

Dicsőség… 1. hang. 
A főpapi ruhát magadra öltötted, * és a veled egynevű Pált buzgón 

követted, * szentéletű atya! * Az üldözéseket és a veszedelmeket elvi-
selted, * és sok fáradozás közepette Áriusz káromló tanítását legyőzted, 
* a kezdetnélküli és egylényegű Háromságért szenvedve * az istentelen, 
a Szentlélek ellen harcoló Makedonioszt is leterítetted, * s az igaz hitet 
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mindenkinek világosan hirdetted, * és az angyalokkal együtt lakozol. * 
Velük együtt esedezzél most, * hogy üdvözüljön a mi lelkünk!

Most és… Istenszülő-ének (Mintadallam).
A mennyei rendeknek öröme * és a földön az embereknek hathatós 

pártfogója, * tisztaságos Szűz! * Üdvözíts minket, kik hozzád menekü-
lünk, * mert bizalmunkat Isten után * tebeléd helyeztük.

Előverses sztihirák

Dicsőség… 2. hang. 
Aszketikus gyakorlataid tengerén az önmegtagadás szelével áthajóztál, 

* a szenvedélyek hullámveréséből megmenekültél, szentéletű, * s mint 
az istenes Pál, kinek nevét viselted, * üldöztetéseket és veszedelmeket 
szenvedtél. * Gyötrelmeket szenvedtél a tévtanítók szócsatája miatt. * 
De Áriusz tanítását legyőzted, * Nesztoriosz eretnekségét elhárítottad, * 
Krisztus egyháza védelmezőjének bizonyultál. * Esedezzél hozzá, bol-
dog főpap, * hogy üdvözüljön a mi lelkünk!

Tropár. 3. hang. Mintadallam.
Az isteni hit megvallásában, * mint a papok között buzgólkodó újabb 

Pált mutat be az Egyház. * Veled együtt kiált az Úrhoz Ábel és Zakariás 
igaz vére is. * Szentéletű atyánk, esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy 
ajándékozza nekünk a nagy irgalmat!



28

NOVEMBER 13.
Aranyszájú János főpap

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: Aranyszájú János fp., D. fp., 
M. az ennek megf. (6.) hangú nagy dogmatikon

4. hang. Minta: Mint a vértanúk…
Magasztaljuk szent énekekkel * az aranyból készített harsonát, * az 

isteni ihletésű hangszert, * a hitigazságok kimeríthetetlen tengerét, * az 
Egyház támaszát, * a mennyei elmét, * a bölcsesség mélységét, * a szín-
arany kelyhet, * melyből mézzel folyó tanítás vize árad * és megöntözi a 
teremtést! (2-szer)

Tiszteljük méltóképpen * az aranyszavú Jánost, * a le nem hunyó csil-
lagot, * ki tanításával megvilágosít mindent a nap alatt, * a bűnbánat 
hirdetőjét, * a színarany szivacsot, * mely a rettenetes kétségbeesés ned-
vességét felszívja, * s a bűn nyomán kiszáradt lelkeket beharmatozza! 
(2-szer)

Magasztaljuk szent dalokkal az Aranyszájút, * a földi angyalt, az égi 
embert, * a csicsergő jóhangú fecskét, * az erények kincstárát, * a meg-
ingathatatlan sziklát, * a hívek példaképét, * a vértanúk vetélytársát, * ki 
egyenlő rangú a szent angyalokkal, * és életformájára nézve olyan, mint 
az apostolok. (2-szer)

Dicsőség... 6. hang.
Háromszorosan boldog szentéletű,* legszentebb atya, * te, jó pásztor, 

ki a főpásztor Krisztust követted, * s ki életedet adtad a juhokért, * te 
hírneves Aranyszájú János, * imádságoddal esedezzél értünk most is, * 
hogy megnyerjük a nagy irgalmat!
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Olvasmányok:
Példabeszédek könyvének olvasása:
Az igaznak emléke dicsérettel jár, az Úr áldása nyugszik a fején.

Boldog az az ember, aki bölcsességet talált és az a halandó, aki belá-
tással rendelkezik. Mert jobb ezt elnyerni, mintsem arany és ezüst kin-
cseket. Értékesebb az a drágaköveknél, és nincs hozzá fogható értékes do-
log. Szájából igazság árad, nyelvén törvény és irgalom szól. Most pedig 
gyermekeim, hallgassatok reám, mert tisztes dolgokról beszélek! Boldog 
az az ember, aki útjaimat követi. Mert az én útjaim az élet útjai, melyek 
az Úr akarata szerint valók. Ezért kérlek benneteket, és kibocsátom han-
gomat az emberek fiaihoz. Mert én, a Bölcsesség készítettem hajlékot 
az akaratnak és a tudásnak, és a megfontolást én hívtam elő. Enyém a 
bölcs tanács és a bizonyosság, enyém az okosság, enyém az erő. Szere-
tem azokat, akik kedvelnek, és akik keresnek, rám is találnak. Értsetek az 
okos szóból, ti ártatlanok, és szívleljétek meg azt, ti neveletlenek! Hall-
gassatok meg, mert tiszteletreméltó dolgokról beszélek, és helyes szóra 
nyílnak ajkaim, mert a torkom igazságot tanít, és a hazug száj utálatos 
előttem! Ajkam minden szava igazság, nincs abban csapda vagy kusza-
ság. Világosak azok a bölcseknek, és helyesek azok számára, akik az 
igaz ismeretet keresik. Mert az igazságra tanítalak titeket, hogy az Úrban 
legyen a reményetek és elteljetek Lélekkel.

Bölcsesség könyvének olvasása:
Bölcsesség fakad az igaz szájából; a gonoszok nyelve pedig tönkre-

megy. A bölcsek ajka bölcsességet tanít; az igazságosság megmenti őket 
a haláltól. Ha az igaz ember meghal, nem vész el a reménység: az igaz 
fiú életrevaló, és jó dolgában az igazság gyümölcsét élvezi. Az igazakon 
mindenkor világosság van, s az Úr előtt kegyelemre és dicsőségre talál-
nak. A bölcsek nyelve a jóban jártas, és szívükben bölcsesség lakozik. 
Szereti az Úr a jámbor szíveket; kedvesek előtte mindazok, kiknek útjuk 
feddhetetlen. Az Úr bölcsessége beragyogja annak arcát, akiben van meg-
értés; eléjük megy azoknak, akik vágyódnak utána, és könnyen szemlél-
hetik őt azok, akik szeretik. Aki kora hajnalban keresi, nem kell, hogy 
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fáradjon; ki érte virraszt, csakhamar gond nélkül lesz. Mert ő maga jár 
körül, hogy fölkeresse azokat, kik hozzá méltók: könnyen jelenik meg 
nekik gondolataikban életútjukon.

A bölcsességen nem vesz erőt a gonoszság. Ezért őt szerettem és ke-
restem ifjú koromtól, s azon voltam, hogy menyasszonyomként vezet-
hessem be magamhoz, mert a mindenség Ura megszerette őt, hiszen be 
van avatva Isten ismeretébe, és az ő műveiben övé a döntés. Munkájának 
gyümölcsei erények, mert mértékletességre és okosságra tanít, igaz ságra 
és lelki erősségre, s ezeknél semmi sem hasznosabb az emberek életében. 
Ha pedig valaki gazdag tudást kíván: Ismeri ő a múltat, és kifürkészi a 
jövőt. Ért a fordulatos beszédhez, a talányok megfejtéséhez. Előre tudja a 
jeleket és a csodákat, a korok és időszakok végét. Mert halhatatlanság van 
a bölcsesség társaságában, és jó hírnevet szerez magának az, aki szavai-
ból merít. Ezért az Úr elé járultam, kértem őt, és szívem mélyéből mon-
dottam: Atyáimnak Istene, irgalom Ura, ki szavaddal teremtettél mindent, 
és bölcsességgel alkottad az embert, hogy uralkodjék a teremtményeken, 
hogy szentségben és igazságossággal igazgassa a világot, add meg nekem 
ezt a veled együtt trónoló bölcsességet, és ne zárj ki engem gyermekeid 
közül! Hiszen szolgád vagyok, szolgálód gyermeke! Küldd el azt szent 
lakhelyedről, dicsőséged trónusától, hogy velem legyen, és tanítson meg 
arra, mi kedves előtted! És el is vezet majd engem igaz ismerettel, és meg-
őriz engem dicsőségével. Hiszen a halandók gondolatai bátortalanok, és 
elképzeléseik ingatagok.

Bölcsesség könyvének olvasása:
Örvend a nép, ha elhunyt az igaz, mert halhatatlan az ő emléke, mivel 

egyaránt ismeretes Isten és az emberek előtt. Áhítsátok hát emberek a 
bölcsességet, vágyódjatok utána, és akkor okulni fogtok! Kezdete szere-
tet illetve az ő törvényeinek teljesítése. Szeressétek a bölcsességet, hogy 
örökké uralkodhassatok országában! Kijelentem nektek, és nem rejtem el 
előttetek Isten titkait, mivel ő a bölcsesség útmutatója és egyben a böl-
csek irányítója. Az ő kezében van minden megfontoltság és a teendőkhöz 
való hozzáértés. 
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A mindenség építőmestere tanított meg engem a bölcsességre. Benne 
ugyanis szellemi lélek van, amely szent: az örök világosság kisugárzása 
és Isten jóságának képmása. Ő Isten barátja, és prófétákká avat. Ékesebb 
a napnál és minden csillagképnél. A fényhez hasonlítva is különb annál. 
A bölcsesség ragadta ki hű szolgáit a szorongattatásból, s egyenes útra 
vezérelte őket. Megadta nekik a szent dolgok ismeretét, megóvta őket a 
rájuk leselkedő ellenségtől, s megjutalmazta őket derekas küzdelmükért, 
hogy mindannyian belássák azt, hogy mindennél erősebb a vallásos élet 
és hogy a bölcsességen nem vesz erőt a gonoszság, s a gonoszokat nem 
kerüli el a büntető igazság. 

Mert tévesen vélekedve azt mondták egymásnak: Nyomjuk el az iga-
zat, és ne kíméljük jámborságát, s ne is vegyük figyelembe a koros ag-
gastyán ősz haját! A mi erőnk legyen a törvény! Leselkedjünk tehát az 
igazra, mert alkalmatlankodik nekünk, és ellenkezik tetteinkkel, és meg-
szól, hogy vétettünk neveltetésünk ellen. Azzal kérkedik, hogy Isten is-
merete nála van, és Isten gyermekének mondja magát. Nézetünknek ő a 
vádlója: még a látása is terhes nekünk, mert élete különbözik másokétól, 
és ösvényei egészen különösek. Bohóknak néz ő minket, és tartózkodik 
útjainktól, mint a szennytől, de boldognak hirdeti az igazak végét. Lássuk 
tehát, igazak-e a beszédei? Próbáljuk ki, tudjuk meg, milyen lesz a vége! 
Tegyük őt próbára szidalommal, kínzással, hogy megismerjük szelídsé-
gét, és kipróbáljuk állhatatosságát! Ítéljük őt gyalázatos halálra, hiszen a 
saját szavai szerint úgyis van, aki gondját viselje! 

Így gondolják ők, de tévednek, mert gonoszságuk elvakította őket. 
Nem ismerik Isten titkait, s nem veszik számba, hogy te vagy Uram, ki-
nek hatalma van élet és halál fölött, s megmentesz a szorongattatás ide-
jén, és megszabadítasz minden rossztól, mert könyörületes és irgalmas 
vagy. Szentjeidnek kegyelmet adsz, de karoddal ellenállsz a kevélyeknek.
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Előverses sztihirák

5. hang. Minta: Üdvözlégy…
Üdvözlégy * az egyháznak aranyos fényű * és isteni ihletésű hangsze-

re, * számunkra a megtérés * sokféle formáját emberségesen meghirdető 
nyelv, * aranyos értelem, aranyszájú fecske, * a fejeket viruló erények 
aranyfényével beszórt galamb, * aranyszínű italt árasztó patak, * istenes 
és szent emberszeretetet ontó száj! * Esedezzél Krisztushoz, * hogy küld-
je le a mi lelkünknek a nagy irgalmat! 

Elővers: Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okos-
ságot.

Üdvözlégy, * árvák atyja, * az igazságtalanságot szenvedők leggyor-
sabb segítsége, * szegények gondviselője, * éhezők táplálója, * bűnösök 
megjavítója, * lelkek legtalálékonyabb és legszentebb orvosa, * a hittu-
dományok legalaposabb ismerője, * a Szentlélek Írásainak értelmezője, 
* a leggyakorlatiasabb életszabály, * a leghelyesebb mintakép, * szem-
lélődés és vezeklés, * a bölcsesség két orma! * Esedezzél Krisztushoz, * 
hogy küldje le a mi lelkünknek a nagy irgalmat!

Elővers: Az igaznak ajka bölcsességről elmélkedik, és igazságot szól 
a nyelve.

Önmagadat * a szent erények megszentelt hajlékává tetted, * azért 
benned, mint szent és legtisztább templomban, * lakóhelyet készített az 
Atya. * A testi vágyakat helyesen kormányoztad, * szenvedélyektől meg-
tisztított lelkedet hozzáférhetetlen kincsesházban őrizted, * azért, telje-
sen boldog, * az egyháznak Istenhez hasonlító, * főpapsággal fölékesített 
elöljárója lettél. * Esedezzél Krisztushoz, * hogy küldje le a mi lelkünk-
nek a nagy irgalmat!

Dicsőség... 6. hang.
Aranycsengésű harsonává lettél, aranyos szavú! * Arannyal felérő ta-

nításaiddal a hívek lelkét megaranyoztad, Aranyszájú! * Tanításod szava 
a prófétai szózat szerint messze elhatolt, * és így az egész világ véghatá-
rait megvilágosítottad, * szentéletű atyánk!
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A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 8. hang.
A te ajkadról tűzlángként sugárzó kegyelem * a földkerekséget meg-

világosította, * e világra az önzetlenség kincseit hagyta, * s megmutatta 
nekünk az alázat magasztosságát. * Azért, ó Aranyszájú János atya, ki 
bennünket igéiddel oktatsz, * kérjed Krisztus Istent, az Igét, * hogy üd-
vözítse lelkünket!

Konták, 6. hang.
A mennyekből isteni kegyelmet nyertél, * s ajkaiddal mindenkit arra 

oktatsz, * hogy a Szentháromságban egy Istent imádjuk, * ó, szerfölött 
boldog Aranyszájú Szent János! * Méltán magasztalunk azért téged, * 
hiszen te vagy az a tanító, * aki az isteni dolgokat velünk megértteti.

Prokimen és alleluja az egy főpap közös tiszteletéből.
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NOVEMBER 20.
Az Istenszülő templomba vezetésének előünnepe

Gergely szentéletű atya, Proklosz főpap 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: a templombavezetés eü. 3, Gergely szé. 3, DM. eü.

1. hang. Minta: A mennyei rendeknek…
Gyertyavivő szüzek vidáman kísérik az örökké Szüzet, * s lélekben 

a jövendőt valóban előre hirdetik: * Isten templomát, az Istenszülőt, * 
kisgyermekként szűzi dicsőséggel viszik a templomba.

A szent ígéret dicsőséges gyümölcse, * a valóságos Istenszülő feltűnt 
a világon, * mint mindeneknél feljebb való, * hogy buzgón bevonuljon 
Isten hajlékába, * ezzel teljesítve szülei fogadalmát, * és Isten Lelke vi-
gyáz rá.

Bizonnyal mennyei kenyérrel tápláltak téged, * az Úr templomában, 
ó Szent Szűz, * és te megszülted a világnak az élet kenyerét, az Igét, * 
mint az ő kiválasztott, szeplőtelen temploma, * a Szentlélek titokzatosan 
kiválasztott téged, * hogy jegyese légy Istennek, az Atyának!

A szentéletűé, ugyanarra.
Örömmel laksz az égi hajlékban, * s az angyalokkal az Úr trónusa 

előtt állsz, * hogy nyíltan szólhass hozzá, szent atya! * Esedezzél azokért 
a földiekért, * akik megünneplik a te emlékedet, * hogy megszabadulja-
nak bűneiktől és szenvedélyeiktől!

Imádságaid sarlójával kivágtad a szenvedélyek töviseit * és az önmeg-
tagadás ekéjével fölszántottad a lélek ugarát, * belé vetetted a jámbor-
ság magvait, * azzal nekünk a gyógyítás gyümölcseit sarjadztad, * Szent 
Gergely atya!
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Erények kincsestárának * és a magány barátjának, * éjjeli virrasztás 
hősének * és mértékletesség oszlopának, * imádság szent hajlékának, * 
és a csodák sáfárának, * tisztelőid közbenjárójának hívunk téged, * szent-
életű Gergely!

Dicsőség... most és... 4. hang.
Ma az Istent befogadó templom, az Istenszülő, * az Úr templomába be-

vonul, * és Zakariás átveszi őt. * Ma a Szentek Szentje örömmel telik be, 
* és az angyalok kara titokzatos ünnepet ül. * Velük együtt mi is ünnepel-
jünk ma, * és kiáltsuk Gábor főangyallal: * Üdvözlégy, malaszttalteljes, 
* az Úr van teveled, * akinél ott van a nagy irgalom!

Előverses sztihirák

4. hang. Minta: Jelül rendelted…
Tanításod világosságával és életed fényével * a papság buzgó ékessége 

* és az Egyház valódi oszlopa voltál, * minden dicséretre méltó Proklosz, 
* szavaiddal mindenkit megvilágosítottál. * Azért boldognak hirdetünk 
téged, * és a zsoltárokkal meg énekeinkkel * a te szent és szeplőtelen 
emlékedet megünnepeljük.

Elővers: Értékes az Úr előtt az ő szentjeinek halála.
Világosan tanítottad és isteni bölcsességgel hirdetted, * hogy Istenszü-

lő a Szeplőtelen Szűz, * mert az öröktől fogva való Teremtőt és Uralkodót 
szülte, * az Atya Igéjét és Fiát, * aki az utóbbi időben érettünk önként em-
berré lett, * természetének megváltozása nélkül, * és megszégyenítetted 
az istentelen és esztelen Nesztorioszt.

Elővers: Papjaid öltözzenek igazságba, és a te szentjeid örvendezze-
nek!

Isten bölcs követének, Jánosnak aranyos vizeiből merítettél, * akinek 
utódává lettél jámborságban és tanítói székben, * és Krisztus nyáját meg-
erősítetted az igazság hirdetésével. * Az ő legtisztább és legtiszteletremél-
tóbb ereklyéjét is, * mint gyönyörűséges ékszert, átadtad az Egyháznak.
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Dicsőség... most és... 4. hang.
Jertek, mindnyájan, hívek, * magasztaljuk az egyetlen Szeplőtelent, 

* kit a próféták előre hirdettek, * s aki bevonul a templomba. * Azt, akit 
saját Anyjává öröktől fogva kiszemelt az Úr, * s akit végül aztán Isten-
szülővé tett. * Az ő könyörgésére add meg nekünk, Urunk, * a békességet 
és a nagy irgalmat!

A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 4. hang.
Most Anna mindnyájunknak örömet ígér, * mert a tőle sarjadzott gyü-

mölcsöt az átokkal szembe helyezi, * az egyetlen Örökszüzet, * kit ma, 
fogadalmát teljesítve, * örvendezve vezet be az Úr hajlékába, * mint az 
Ige templomát és tisztaságos anyját.

Konták, 4. hang.
Örvendezéssel telik meg ma az egész földkerekség, * az Istenszülő 

nevezetes ünnepén, * és így kiált föl: * Ez a mennyei palota!
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DECEMBER 4.
Borbála nagyvértanúnő, Damaszkuszi János szentéletű atya

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: Borbála nvtnő 3, János szé. 3, D. nvtnő, M. isz.

2. hang. Minta: Midőn…
Midőn * a rettenetes porondon * végignézi a végtelenül boldog Júlia * 

a dicsőséges Borbála vértanúnő gyötrelmes küzdelmét, ** amint * egész 
testét meggyötrik válogatott kínzásokkal, * könnyét ontva így kiált: * Le-
gyek én is sorstársa, Isten-Ige, * méltass erre már most, Emberszerető!

Egy felé * irányult valóban Borbálának * és Júliának gondolata, * csak 
a jámborságra törekedtek a szentek. * Megvívtak a gonosz ellenséggel, 
** és * teljes győzelmet arattak rajta. * Méltókká lettek a Krisztus Isten 
dicsőségére, ** azért * a romlott szenvedélyek * lázongását lecsendesí-
tik, * és minden hívőnek gyógyulást adnak.

Midőn * elérkezett számodra, legszentebb Borbála vértanúnő, az édes 
halál, * örvendezve és sietve végezted pályafutásodat; * istentelen atyád 
bűnös keze feláldozott, * és Isten elé kerültél teljes áldozatként. ** Most 
pedig * az okos szüzekkel együtt örvendezel * és szemléled Jegyesednek, 
* Krisztusnak világosságát.

8. hang. Minta: Hogyan hívjunk titeket…
Hogyan hívjunk téged, ó szent? * Hittudós Jánosnak, vagy énekszerző 

Dávidnak? * Lelkes hárfának vagy pásztorsípnak? * Kellemes vagy a 
fülnek és az észnek, * megörvendezteted az Egyház híveinek sokaságát * 
és mézédes hangoddal megvidámítod a földkerekséget. * Esedezzél a mi 
lelkünk üdvösségéért!

Hogyan hívjunk téged, isteni ihletésű, * édes szavú János, fényes csil-
lag, * ki a Szentháromság fénysugarával megvilágosítottad látásodat? * 
Bementél a Lélek felhőjébe, * beavatást nyertél az istenség kimondhatatlan  
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titkaiba, * s miként Mózes tette, * elzengted azokat szent énekekben. * 
Esedezzél a mi lelkünk üdvösségéért!

Hogyan hívjunk téged, dicséretreméltó? * Fényt árasztó fáklyatartó-
nak, * Isten titkai híres szemlélőjének, * szolgálattevőjének, vagy ér-
telmezőjének? * Az Egyház ékes csillagának, * fáklyájának-e, mely a 
sötétségben levőknek világít? * Szépszavú hangszernek, * jócsengésű 
kürtnek? * Esedezzél a mi lelkünk üdvösségéért!

Dicsőség... 6. hang.
Hazádat, családodat, vagyonodat elhagytad, Borbála, * istentelen atyá-

dat meggyűlölted, Istent megszeretted. * Az ő jegyese lettél, * és nagy 
dologra hivatást nyertél. * Esedezzél hozzá a mi lelkünk üdvösségéért!

Most és… Istenszülő-ének. Minta: Harmadnapon feltámadtál…
Lelkem szemét feléd fordítom, Nagyasszony, * ne vesd meg az én 

gyönge sóhajomat; * abban az órában, midőn eljön a te Fiad, * hogy meg-
ítélje a világot, * légy az én oltalmazóm és segítőm!

Előverses sztihirák

8. hang. Minta: Ó megdöbbentő csoda…
Végtelen bölcsességű János atya! * Szent énekeiddel Krisztus Egy-

házát ékessé tetted. * Isteni ihletéssel énekeltél, * végtelenül dicsőséges 
atya! * A Szentlélek erejével szólaltattad meg hárfádat, * Dávid művé-
szetét utánozva. * Szent dalaidra rázendítve, * mindenkit elbűvölsz.

Elővers: Boldog férfi az, ki az Urat féli, * az ő parancsolataiban igen 
nagy kedve telik.

Dicsőséges, Szentéletű János atya! * A világ viharzó zűrzavarát el-
hagytad, * Krisztus nyugalmába vonultál, * a szent szemlélődés és cse-
lekvés boldogító értékével bővelkedtél * és azt a híveknek valóban át is 
adtad. * Istennek tetsző élettel tündököltél, ó legboldogabb!
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Elővers: Értékes az Úr színe előtt * az ő szentjeinek halála.
Jertek, emberek, zengjük ma buzgón szent énekkel * a szentéletű Já-

nos szent és szeplőtelen magasztalását, * mert ő valóban méltó lett arra, 
* hogy befogadja az isteni ragyogás fényét. * Ó milyen kimondhatatlan 
a te könyörületességed, ó Uram, * mely rávezet arra bennünket, * hogy 
dicsőítsünk téged, végtelen Jóság!

Dicsőség... 6. hang.
Tiszteletreméltó atya! * Az egész földre elhatott a te tanításod, * azért 

fáradozásodnak a mennyben találtad meg megérdemelt jutalmát. * A dé-
monsereget elűzted * és az angyali rendek közelébe jutottál, * kiknek 
életét szeplőtelenül követted. * S mivel Krisztus Istenünk előtt szavad 
van, * kérj tőle békét a mi lelkünknek!

A SZENT LITURGIÁN

Tropár a vértanúnőé, 8. hang.
Szent Borbálát tiszteljük, * mert ő az ellenség kelepcéit összetörte, * 

és a kereszt fegyverének erejét fölhasználva * kismadárként kiszabadult 
azokból, mint tiszteletreméltó!

Tropár a szentéletűé, 8. hang.
Az igaz hitnek oktatója, * a vallásosság és tisztaság tanítómestere, * a 

mindenség világítója, a szerzetesek isteni ihletésű dicsérete, * ki tanítá-
soddal, mint a Szentlélek élő szócsöve, mindeneket megvilágosítottál, * 
bölcs János, kérjed Krisztus Istent, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!

Konták a szentéletűé, 2. hang.
Az önmegtagadás sok verejtékével sanyargattad testedet, * s így az 

égi magasságba könnyen eljutottál, * ahonnan a szent énekek dallamait 
kaptad, * amelyeket az Úr barátainak énekeltél, szentéletű atya.
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Konták a vértanúnőé, 4. hang. Minta: Aki önként…
A Háromságban áhítattal énekelt Istent követvén, ó bajnoknő, * a bál-

ványok tiszteletét megrendítetted, * és a porond közepén küzdvén, * a 
zsarnokok fenyegetéseitől sem rettentél meg, * férfias bátorságú Borbála, 
* folytonosan énekszóval hangoztatván: * A Szentháromság egy Istent 
imádom.

Prokimen és alleluja a vértanúnő és a szentéletű atya közös tiszteletéből.
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DECEMBER 7.
Szent Ambrus főpap

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: Ambrus fp., DM. isz. 

1. hang. Minta: A mennyei rendeknek…
Erények sorával ékesítetted elöljárói székedet, * és az isteni sugallatra 

kaptál főpapi trónt, * s mind a kettőben a kegyelem hűséges sáfára voltál, 
Ambrus, * azért kettős koszorút nyertél.

Önmegtagadással és fáradságos kitartással, * állandó imádsággal és 
sok virrasztással * testedet és lelkedet megtisztítottad, * A mi Istenünk 
választott edényévé lettél, istenszerető, * miként az apostolok, * így nyer-
tél kegyelmi ajándékokat.

Mikor a jámbor uralkodó súlyos bűnbe esett, * te, amint Nátán tette 
annak idején Dáviddal, * nyilvános módon megfeddted őt, * és fenyíték 
alá helyezted, Ambrus. * Mivel pedig Istennek tetsző módon bűnbánatra 
indítottad őt, * nyájadba visszavezetted, ó boldog!

5. hang.
Szentéletű atya, legszentebb Ambrus! * Te lant vagy, ki az igaz hit 

tanításainak üdvösséges dalát zenged, * és a hívek lelkét elbűvölöd. * Az 
Isten vigasztaló Lelkének jóhangú hárfája, * az Egyház dicséretreméltó 
harsonája, * a kegyelmi adományok legtisztább forrása, * mely lemossa a 
bűn szennyét. * Járj közben Krisztusnál, * esedezzél Krisztushoz, szent-
életű, * hogy adja meg az Egyháznak az egyetértést, * a békességet és a 
nagy irgalmat!

Szentéletű atya, végtelenül boldog Ambrus! * A zsinat isteni ihletésű 
atyái között megjelentél, * s a Fiúról azt hirdetted nyíltan, * hogy megtes-
tesült két természettel, egy személyben, * és a férfit nem ismerő Szűztől 
nekünk megjelent; * egylényegű az Atyával, * vele együtt örökkévaló és 
ugyanolyan természetű, * egy vele és egységben levő. * Áriusz ká romló 
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fecsegését * a Szentlélek segítségével esztelenségnek nyilvánítottad. * 
Járj közben Krisztusnál, * esedezzél Krisztushoz, szentéletű, * hogy adja 
meg az Egyháznak az egyetértést, * a békességet és a nagy irgalmat!

Szentéletű atya, magasztalásra méltó Ambrus! * A legszentebb Lélek 
kegyelme * rátalált a te tiszta lelkedre kívánsága szerint, * és a le nem 
alkonyodó világosság benned lakozott. * Ennek működésével a tévely 
szellemét mindenkor elűzöd, * és meggyógyítod mindazoknak betegsé-
gét és baját, * akik őszinte szívvel hozzád járulnak * és a te fényes emlé-
kedet megünneplik. * Járj közben Krisztusnál, * esedezzél Krisztushoz, 
szentéletű, * hogy adja meg az Egyháznak az egyetértést, * a békességet 
és a nagy irgalmat!

Dicsőség... most és... Istenszülő-ének. 5. hang.
Kihez hasonlíthatod magadat, lelkem? * Egyre csak rosszabbra for-

dulsz, * sebeidre esztelenül újabb sebeket halmozol, * egészen tele vagy 
ütésekkel. * Ügyet sem vetsz arra, hogy a Bíró közeleg, * és eléje kell 
állnod, hogy elvedd cselekedeteid büntetését vagy jutalmát. * Térj meg, 
borulj a Szűz elé és kiáltsd: * Legtisztább Nagyasszony, ne vess meg, * 
noha megharagítottam a velünk együttérző Istent, * ki tőled az emberek 
üdvözítésére megszületett, * nagy jóindulata folytán.
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DECEMBER 24.
Ószövetségi szentatyák vasárnapja 

Karácsony előestéje – (Eugénia vtnő) – 4. hang

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: szentatyák 6, eü. 4, D. atyák, M. eü. 

Az előünnep sztichirái, 4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
Pendítsük meg a cimbalmot, zendítsünk énekre, * Krisztus megjele-

nése nyilvánvalóvá lett, * a próféták jövendölései beteljesültek, * akiről 
mondták, hogy az embereknek testben megjelenik, * a szent barlangban 
megszületett, * kisdedként jászolban fekszik, * és mint csecsemő, pólyá-
ban nyugszik. (2-szer)

Zengjünk Krisztus születésére igaz lélekkel előünnepi éneket, * mert 
aki az Atyával és a Szentlélekkel egyenrangú, * az jóindulattal magára 
öltötte a mi természetünket, * Betlehem városában fog megszületni, * 
kinek kifejezhetetlen születését * a pásztorok az angyalokkal együtt ma-
gasztalják.

A megmagyarázhatatlan foganást * és kifejezhetetlen szülést látva el-
csodálkozott a Szűz, * s örvendezve és könnyezve így kiáltott: * Szoptas-
salak-e téged, ki a mindenséget táplálod; * vagy magasztaljalak, mint Fia-
mat és Istenemet? * Miként köszöntselek téged, megnevezhetetlen Uram?

Dicsőség...  Az atyáké.
Most és... 2. hang. 
Íme közeledik üdvösségünk ideje, * készülj, ó barlang, * a Szűz köze-

ledik, hogy szüljön; * Betlehem Júda földje, ékeskedjél és örvendezzél, 
* mert belőled tündöklött föl a mi Urunk! * Halljátok meg, hegyek és 
halmok * és Júdea környéke: * jön már a Messiás, * hogy üdvözítse az 
embert, akit ő teremtett, * mint Emberszerető.
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Előverses sztihirák

Előv. szt.: eü. (saját előversekkel), D. atyák, M. eü.

1. hang.
Tartsuk meg, népek, Krisztus születésének előünnepét, * emeljük föl 

lelkünket, * figyeljünk elménkkel Betlehemre, * nézzük meg lelki sze-
münkkel a Szüzet, * amint a barlangba siet, hogy megszülje * a min-
denség Urát, a mi Istenünket. * Ott József is szemléli a nagy csodát, * 
és először azt véli, hogy csak embert lát mint pólyás csecsemőt. * De az 
események észrevétetik vele, * hogy az valóságos Isten, * aki megadja 
lelkünknek a nagy irgalmat.

Elővers: Isten eljön Temán felől, s a Szent az árnyékos hegy felől.
Tartsuk meg, hívek, Krisztus születésének előünnepét, * emeljük föl 

lelkünket, * figyeljünk elménkkel Betlehemre, * nézzük meg a barlang-
ban levő nagy titkot, * mert megnyílt az Édenkert, * a tisztaságos Szűzből 
világra jött az Isten, * tökéletes isteni és emberi természettel. * Azért így 
kiáltsunk: * Szent Isten, a kezdet nélküli Atya! * Szent Erős, megteste-
sült Fiú! * Szent Halhatatlan, megerősítő Szentlélek! * Szentháromság, 
dicsőség neked!

Elővers: Hallottam, Uram, híredet és megrémültem. 
Halljad, ég, és vedd figyelembe, ó föld! * Íme az Atyaisten Fia és Igéje 

* közeledik, hogy megszülessék a férfit nem ismerő Szűz Leánytól, * 
Atyjának akaratából, * aki őt szenvedély nélkül nemzé, * és a Szentlélek 
közreműködésével. * Készülj fel, Betlehem, * nyisd meg kapuidat, Éden-
kert, * mert az Örökkévaló olyanná lesz, amilyen korábban nem volt, * 
és alakot ölt az egész teremtés Alkotója, * aki megadja a világnak a nagy 
irgalmat!

Dicsőség... az atyáké.
Most és...  6. hang.
Készítsd fel magadat, barlang, * közeledik a Krisztust szíve alatt hor-

dozó Jerke! * Jászol, fogadd be azt, aki bennünket, a föld szülötteit * 
oktalan cselekedeteinktől szavával feloldoz! * Mezei pásztorok, tegyetek 
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bizonyságot a félelmetes csodáról! * Perzsiai bölcsek, * hozzátok kirá-
lyotoknak az aranyat, a tömjént és a mirhát! * Hiszen ma jelenik meg a 
Szűzanyától, * kihez Anyja is, mint szolgálója simul és imádja, * és a 
karjain pihenőt így szólítja: * Hogy is szállhattál le hozzám, * hogy is 
sarjadzhattál ki tőlem, * én Megváltóm és én Istenem?

Tropár az előesté, 4. hang. Minta: Elcsodálkozott József...
A szeplőtelen terhességben levő Mária * a tisztes korú Józseffel, * 

mint Dávid nemzetségbeli, Betlehemben iratkozott be; * következvén pe-
dig a szülés ideje, * és nem volt semmi hajlék, * azért a Királynő számára 
a puszta jutott osztályrészül. * Krisztus születik, * hogy az előbb elesett 
képmását föltámassza.

A REGGELI ISTENTISZTELETEN

Dicséreti sztihirák

Az előünnepé, 6. hang. Minta: Menjetek angyali erők... 
Ó milyen felfoghatatlan és kimondhatatlan titok! * Isten megszületik 

könyörületességből a földön, * magára ölti a szolgai alakot, * hogy ki-
ragadja az idegen szolgaságból azokat, * akik buzgó szívvel kiáltják: * 
Áldott vagy, Üdvözítő, egyetlen Emberszerető!

Rajta, te keményszívű Izrael! * Vesd ki lelkedből a benne lévő sötét-
séget! * Ismerd meg a barlangban született Teremtőt! * Ő a nemzetek re-
ménysége, * és ő az, aki megszünteti a te ünnepeidet, * mert nem akarod 
ezt zengeni: * Izrael királya, Krisztus megjelenik.

Nap-fiam, miként takarhatlak pólyába? * Hogyan szoptathatlak, egész 
természet Táplálója? * Hogyan tarthatlak kezemen, mindenség Fenntar-
tója? * Hogyan tekinthetek rád félelem nélkül, * kire a sokszemű kerubok 
sem mernek föltekinteni? * — a férfit nem ismerő, Krisztust tartó Szűz 
ezeket mondja.
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JANUÁR 15.
A szentek között élő Thébai Pál atyánknak és Kunyhós János atyánknak emléke

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: Pál rem. 3, János rem. 3, D. János rem., M. isz. 

2. hang. Minta: Midőn...
Midőn * isteni rendelkezésre a világi gondokat bölcsen elhagytad, * 

és az önmegtagadás fáradságos gyakorlására vonultál vissza, atyánk, ** 
akkor * az Úr iránti szeretet tüzétől hevítve * a járhatatlan pusztában szí-
vesen telepedtél le, * az erényekben kitartva a szenvedélyeket elpusztítot-
tad, * és angyali módon éltél.

Ifjú korodtól * kerültél minden emberi társaságot, * és elsőként vo-
nultál vissza a pusztába, * minden remetét megelőzve, * és egész életed 
során ismeretlen maradtál, Pál atyánk, ** de Antal, * Isten rendelkezése 
folytán * rád talált, mint a rejtett kincsre, * és világszerte ismertté tett.

Rendkívüli * életed folyamán, ó Szent Pál, * vadállatok között laktál, 
* és egy madár látott el élelemmel, * Isten rendelkezése folytán, ** s mi-
dőn * a rád talált Nagy Antal remete meglátta ezt, * Istent, az egész világ 
Gondviselőjét és Urát * álmélkodva magasztalta.

 Kunyhós János énekversei. Ugyanarra.
Midőn * isteni rendelkezésre a világ élvezetei közül örömest elmene-

kültél, * akkor a keskeny utat többre becsülted a szélesnél, * a göröngyöst 
és fáradságost. ** Eljutottál * a lelki gyakorlatok helyére, * s ott magadra 
öltötted a szent öltözetet, * minden szenvedélyt levetve, s elhagyva, * 
Istenben boldog atyánk!

Krisztus * szeretetétől áthatva, atyánk, * idegen életre, rendkívüli vi-
selkedésre szántad el magad. * Az ő kimondhatatlan szegénységét meg-
kedvelted, * és állhatatosan szüleid küszöbe előtt tartózkodtál, * fohász-
kodva és sanyargatva magadat. ** Ezért * beteltél kegyelmi ajándékokkal, 
* és elveszíthetetlen gazdagságot * örököltél a mennyekben.
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Kezedbe vetted * a szent evangéliumot, * és annak tanítását be is 
tartottad, * családi vagyonodról lemondtál, * életedet könnyhullatással, 
szükségben töltötted, szentéletű. ** Azért * most isteni vigasztalást * és 
örökös boldogságot élvezel, * Isten által megdicsőített János atya.

Dicsőség... 2. hang. Kunyhós Jánosé.
Elhagytad a világot, és ami abban van, * az Evangéliumot kezedbe 

vetted, * és azt követve az evangélium szerint is éltél. * Kunyhóban tar-
tózkodtál, mint titokzatos paradicsomkertben, szentéletű. * A test szigorú 
sanyargatásával megölted a halandókat megölő sárkányt. * Azért most a 
mennyekben tartózkodsz, * boldog János atya. * Kérj nekünk nagy irgal-
mat!

Most és... Istenszülő-ének. Minta: Midőn téged, üdvözítő...
Üdvözlégy * napfényű csillag! * Üdvözlégy, minden szépség forrása! 

* Üdvözlégy, a körülhatárolhatatlan Istennek befogadója * s a halhatat-
lanság kalászának sarjadzója! ** Üdvözlégy, * szent edény, nagyfényű 
kapu! * Üdvözlégy, ősszüleink átkának megszüntetője, * te, aki a javak 
közvetítője vagy, * szeplőtelen Szűz!

Előverses sztihirák

Dicsőség... 6. hang.
Tiszteletreméltó atya! * Az egész földre elhatott a te erényeid híre, * 

és ezáltal fáradozásaidnak a mennyekben találtad meg megérdemelt ju-
talmát. * A démonsereget elűzted * és eljutottál az angyali rendekhez, * 
kiknek életét szeplőtelenül követted. * S mivel Krisztus Istenünk előtt 
szavad van, * kérj tőle békét a mi lelkünknek.

Kunyhós János tropárja, 4. hang.  Minta: Hamar előzz meg...
Gyermekkorodtól fogva forrón megszeretvén az Urat, * a világot el-

hagytad, * és ami a világé, megvetetted, * és a legszebb önmegtagadás-
ban éltél, * kunyhódat szüleid ajtaja előtt építvén föl, * és az ördögök 
csábításait legyőzted, boldogságos. * Ezért téged, János, * Krisztus mél-
tóképpen meg is dicsőített.
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JANUÁR 16.
Szent Péter apostol bilincsei

A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 4. hang.
Rómát el nem hagyva, ó első-trónusú apostol, * eljöttél közénk tiszte-

letre méltó bilincseid által, * melyeket te viseltél, * mi pedig ezeket hittel 
tisztelve esedezünk, * hogy Istenhez szálló könyörgéseid által * ajándé-
kozd nekünk a nagy kegyelmet.

Konták, 2. hang.
Krisztus, a kőszikla, fényesen megdicsőíti * a hit alapkövét, az első-

trónusú Pétert, * mert mindnyájunkat összehív, hogy az ő tiszteletre mél-
tó bilincseinek csodáit ünnepeljük, * és vétkeinknek bocsánatot szerez.

Prokimen, 8. hang.
Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.

Vers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és keze művét hirdeti az ég-
bolt. (18. zsoltár)

Alleluja, 1. hang.
Vers: Magasztalják az egek csodatetteidet, Uram, és igazvoltodat a 

szentek gyülekezetében.
Vers: Isten dicsőséges a szentek tanácsában, nagy és rettenetes mind-

azok fölött, akik körülötte vannak. (88. zsoltár)
Áldozási vers: 
Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
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JANUÁR 22.
Szent Timóteus apostol, Anasztáziosz vértanú

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: Timóteus ap. 3, Anasztáziosz vt. 3, D. ap, M. isz.

1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk...
A Szentlélek sugarai nyíltan megvilágosítottak * téged, isteni titokba 

beavatott Timóteus! * Tündöklő világítóként ragyogtál fel, * bejártad az 
egész földet, * és a kegyelemmel megvilágítottad azt. * Most pedig ese-
dezzél értünk, * hogy lelkünk elnyerje a békességet és a nagy irgalmat!

Istent szerető Timóteus, ki a boldogság folyóvizét ittad, * és Isten is-
meretével istenszerető módon megitattad a tikkadt szomjazókat, * Krisz-
tust utánozva. * Most örvendezve laksz nála, * a Szentháromság minden 
fényességet felülmúló dicsőségét * és az örök békességet élvezed.

Istent szerető Timóteus! * A test gyakori erőtlenségével * és gyöngél-
kedésével megerősítetted lelkedet, * és Krisztus erejével * bebiztosítva 
könnyedén legyőzted * az eltévelyedés hatalmát, * és a békesség evangé-
liumát fennen hirdetted nekünk.

A föld minden határa a te csodáidat magasztalja most, csodatevő 
Anasztáziosz! * Csodákkal jutalmazott téged Krisztus, * csodákkal éke-
sítette fel * az érte elviselt gyötrelmeidet. * S halálod után halhatatlan 
dicsőségre * és buzgóságra méltatott.

Vértanúk büszkesége! * Nevedhez illően fényes diadaljeleket állítot-
tál * az eltévelyedéssel szemben, * és jó hírnévre tettél szert, * kemény 
győztesként emlegettek mindenütt, * végtelenül boldog Anasztáziosz! * 
Állítsd most fel a bűnök bukásából mindazokat, * akik híven tisztelik a 
te emlékedet!
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Anasztáziosz vértanú! * Biztos diadaljelet állítottál * az eltévelyedés-
sel szemben, * önmegtagadásodért, kemény küzdelmedért * és mindha-
lálig tartó állhatatosságodért * kettős koszorút nyertél, * csodatételek ke-
gyelmi ajándékát is * méltán megadta neked Krisztus, az Uralkodó. 

Dicsőség... 8. hang.
Istenhez csatlakoztál, s a bölcs Pál tanítványa voltál, * szép viselkedé-

sedért isteni titokba kaptál beavatást, * a hitet kételkedés nélkül szívedbe 
vésted, * az Isten dolgaiban hűséges főpap voltál, Timóteus apostol. * 
Megcáfoltad a bálványimádás őrületében tévelygőket, * a megbotozást 
és a megkövezést elszenvedted, * a vértanúság koszorúját elnyerted. * 
Kérünk, esedezzél most érettünk, * kik híven megünnepeljük a te szent 
emlékedet, végtelenül boldog!

Most és... Istenszülő-ének. Minta: Ó megdöbbentő csoda...
Üdvözlégy, Szent Szűz, Istennek jegyese! * Üdvözlégy, hívek re-

ménysége! * Üdvözlégy, világ megtisztulása! * Üdvözlégy, szolgáidnak 
minden szorongástól való szabadítója! * Üdvözlégy, halál lerontója! * 
Üdvözlégy, életet hozó édenkert! * Üdvözlégy, segítségül hívóid támoga-
tója! * Üdvözlégy, szent hegy, Isten lakóhelye!

Előverses sztihirák

a hangból és  ap. (saját előversre) 1, D. vt., M. isz.

Elővers (1. hang): Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerek-
ség határaira igéjük.

1. hang. Jertek, népek, magasztaljuk a hívek világítóját, * és az evan-
gélium hirdetésében kitűnt Timóteus apostolt, * és mondjuk: üdvözlégy 
az istenes Pálnak fogadott fia, * a hitnek gyönyörűséges hajtása! * Üdvöz-
légy, az erények szent zsinórmértéke, * az Igének nagy bölcsességű ajka! 
* Üdvözlégy, a véghatároknak Isten választotta fuvolája, * üdvözlégy, a 
hitnek ékessége * és az Egyháznak megerősítője.
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Dicsőség… 2. hang.
Felmagasztaltad, Krisztus, Babilonban, * úgy, amint Júdeában is, * a 

tiszteletreméltó kereszt hatalmát. * A bálványimádás foglya a tévhittől 
szabaddá lett e föld lakói körében, * és megtanította őket az életadó fel-
támadás megünneplésére. * Megszabadította őket a bálványimádástól a 
rab, * a számtalan csodát művelő vértanú, * a most is magasztalandó baj-
nok, * a dicsőséges Anasztáziosz, * ki az angyalokkal együtt vigadozik 
és könyörög a mi lelkünkért.

Most és... Istenszülő-ének. Minta: Midőn téged, üdvözítő  
Jézusom...

A * puszta jóságából emberré lett, * körülhatárolhatatlan Istent meg-
szorítás nélkül * egyedül csak te hordoztad méhedben, * Isten legszen-
tebb Jegyese, ** azért * hozzád esedezem, * a szorongató szenvedélyek-
től szabadíts meg engem, * hogy a szűk és helyes úton járva * az életre 
vezető úton haladjak, Szent Szűz!
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JANUÁR 29.
Ignác fölszentelt vértanú ereklyéinek átvitele

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: Ignác fszvt. ereklyéinek átvitele, D. fszvt., M. isz.

4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
A legfőbb Hittudósnak voltál utóda, * és az ő nyomdokát követted. 

* Napkeletről keltél fel, és napnyugaton világoskodtál, * istenes igehir-
detésed fénysugaraival világosságot ragyogtál. * Aztán lenyugodtál, s a 
világból eltávoztál, * Istennél azonban felragyogtál, végtelenül bölcs, * és 
kegyelmi fényből való dicsőség-koszorút kaptál. (2-szer)

Visszaadták városodnak, végtelenül bölcs Isten-hordozó, * fényes 
küzdelemben megszentelt, szent földi maradványaidat, * melyek a ke-
gyelem fényében tündököltek, * nekünk visszatérésed magasztalására ad-
tak alkalmat, * Isten árasztotta örömmel töltöttek el, * és magasztalóidban 
szív-vidámságot gerjesztettek. (2-szer)

Napként ragyogtál a Szentlélek fénysugaraival, * küzdelmeid fényével 
ragyogóvá tetted az egész világot, * buzgósággal leírtad és elénk tártad az 
igazi buzgóság szabályait, * és táplálékává lettél * az Úrnak, végtelenül 
boldog, * aki örökös jóságával a mindenséget táplálja.

Előbb napkeleten ragyogtál fel üstökös gyanánt, Ignác, * és onnan 
nyugat felé ragyogó fénnyel tündököltél. * Most pedig, szent ereklyéd 
visszatértével nyugat felől ragyogtattad a földre fényes sugaraidat. * Járj 
közben, hogy megszabaduljanak az enyészetből * és a veszedelmekből * 
a te mindenkor szent emlékedet híven tisztelők!
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Dicsőség... 8. hang. 
Isteni ihletésű Ignác, * a szeretett Krisztust szívedbe zártad, * és juta-

lomként azt kaptad, * hogy Krisztus szent evangéliumának szent szolgá-
latát véreddel fejezted be. * A halhatatlan kertész szolgájává lettél, * és 
vadállatok foga őrölt meg, * de számára jóízű kenyérnek bizonyultál. * 
Esedezzél értünk, boldog vértanú!

Most és... Istenszülő-ének. 8. hang. Minta: Ó megdöbbentő csoda...
Legtisztább Nagyasszony, ments meg engem, * ki az üdvözítő Krisz-

tust kimondhatatlan módon szülted, * mert te vagy a mi egyetlen pártfo-
gónk, * leronthatatlan bástyánk és oltalmazónk, * lelkünk öröme és iste-
nes vigasztalója! * Ments meg a soha nem nyugvó férgektől és az örökké 
tartó tűztől, * Krisztus Istennek édesanyja!

Előverses sztihirák

Dicsőség… 1. hang.
Ó, milyen erős és gyémántkemény a te lelked, * méltán boldognak 

nevezett Szent Ignác! * Valóban a szeretett Lény felé irányult minden 
törekvésed, és mondád: * Nincs bennem semmi anyagit kedvelő tűz, * de 
annál inkább van élő víz, * és szól is bennem belülről, és ezt mondja: * 
Jöjj az Atyához! * Így hát az isteni Lélektől áttüzesítve * a vadállatokat 
magad ellen ingerelted, * hogy a világtól mihamarabb elszakítsanak * és 
a vágyott Krisztushoz küldjenek. * Esedezzél hozzá a mi lelkünk üdvös-
ségéért!

Most és... Istenszülő-ének.
Fogadd el a bűnösök könyörgését, legszentebb Szűz, * a szorongatot-

tak sóhaját meg ne vesd. * Járj közben érettünk méhed gyümölcsénél, * 
hogy üdvözítsen minket!
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FEBRUÁR 24.
Keresztelő János próféta fejének I. és II. megtalálása

AZ ELŐESTI ELŐSZENTELTEK LITURGIÁJÁN 
Uram, teh. u. 10 szt.: triód 6, Keresztelő János próféta fejének I. és II. megtalálása 4, D. 

pr., M. a folyó (4.) hang nagy dogmatikonja (hangzárás)

5. hang. Minta: Üdvözlégy, jó illatú önmegtagadási cselekedetek...
Üdvözlégy, * szent és fényt árasztó, * s az angyalokat is tiszteletre 

indító fej, * melyet egykor karddal levágtak, * és amely levágottan is, 
szemrehányással a bujaság gyalázatosságát fejezte le! * Forrás, mely cso-
dákkal megöntözöd a híveket, * az Üdvözítő üdvösséges eljövetelét előre 
hirdetted, * egykor a Szentlélek reászállását is láttad, * te vagy az ó- és 
az újszövetség kegyelmeinek összekapcsolója. * Krisztushoz esedezzél, 
* adja meg lelkünknek a nagy irgalmat! (2-szer)

Előkerült * a Keresztelő feje, * melyet egykor egy edényben a föld 
üregébe rejtettek el, * és csodák folyamát buzogtatja. * Ő, aki vízben 
lemosta annak fejét, * ki vizekre helyezte az égboltot, * s az emberekre 
harmatozott isteni bocsánatot. * Őt magasztaljuk, a valóban dicséretre-
méltót, * s ünnepeljük meg örvendezéssel fejének megtalálását, * mert ő 
esedezik Krisztushoz, * hogy adja meg a világnak a nagy irgalmat!

Eme fej * ez hirdette Istennek testben megjelent Bárányát, * s az üd-
vösség útját isteni figyelmeztetésekkel mindenkinek biztossá tette. * Mint-
hogy Heródes törvényszegését megfeddette, * a testről lehullott és magá-
ra vállalta az ideig való rejtőzködést, * hogy fénylő napként felragyogjon 
számunkra, és így kiáltson fel: * Tartsatok bűnbánatot, csatlakozzatok 
töredelemmel az Úrhoz, * ki megadja a világnak a nagy irgalmat!

Dicsőség... 6. hang.
A te istenőrizte fejed, dicsőséges Előhírnök, * Istentől eredő adomá-

nyok kincstára, * a föld üregéből felragyogott. * Mi híven elővettük és 
tisztelettel köszöntjük, * s az csodajelek bőségét és bűnök bocsánatát 
árasztja ránk, * Krisztus keresztelője!
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A SZENT LITURGIÁN

Tropár. 4. hang. Minta: Hamar előzz meg...
A földből előtűnvén az Előhírnök feje, * az enyészhetetlenség sugarait 

árasztja ki a hívekre * hogy gyógyulásukra szolgáljanak. * Fent az angya-
lok sokaságát gyűjti össze, * lent pedig az emberi nemet hívja egybe, * 
hogy mindnyájan egy hangon * dicsőséget zengjünk Krisztus Istenünk-
nek.

Konták, 2. hang. Minta: A magasságbelieket keresve...
Isten prófétája és a kegyelem Előhírnöke, * fejedet, mint szentelt ró-

zsát, a földben megtalálván, * teáltalad mindenkor gyógyulást nyerünk, * 
mert mint egykor, most is hirdeted a világnak a bűnbánatot.

Prokimen és alleluja, mint a keddi napon.
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FEBRUÁR 25.
Nagyböjt második vasárnapja 

 Palamasz Szent Gergely főpap – (Taráziosz fp.) – 5. hang

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, Gergely fp. 4, D. fp., M. a folyó hang nagy dogmatikonja

2. hang.
Milyen dicsőítő énekekkel * magasztaljuk a főpapot? * Isten tudomá-

nyának harsonáját, * a kegyelem tüzet lehelő száját, * a Léleknek tisz-
ta edényét, * az egyház rendíthetetlen oszlopát, * a földkerekség nagy 
örömét, * a bölcsesség folyóját, * a fényt árasztó lámpást, * a tündöklő 
csillagot, * mely beragyogja a teremtést. (2-szer)

Milyen énekeket gyűjtsünk csokorba, * hogy azokkal koszorúzzuk meg 
a főpapot? * A vallásosság élharcosát, * és az istentelenség ellenfelét, * a 
hit buzgó védelmezőjét, * a nagy útmutatót és tanítót, * a Szentlélek har-
monikus líráját, * az aranyként fénylő nyelvet, * a híveknek gyógyulást 
árasztó forrást, * a nagy és csodálatra méltó Gergelyt!

Milyen ajkakkal dicsérhetnénk, mi * föld szülöttei, a nagy főpapot? * 
Az egyház tanítóját, * az isteni világosság hírnökét, * a Háromság meny-
nyei titkaiba beavatót, * a szerzetesek nagy ékességét, * aki erények gya-
korlásában és szemlélődésben kitűnt, * Thesszalonikinek hírességét, * 
ki a mennyben lakótársa lett * az Isten csodáival tündökölt Demeternek.

Dicsőség… 6. hang.
Háromszorosan is boldog szent atyánk, * szentéletű jó pásztor, * a 

Főpásztor Krisztusnak tanítványa, * ki lelkedet kitetted nyájadért. * Most 
is őt kérd, ó szent atyánk, * isteni ihletésű Gergely, * hogy a te közbenjá-
rásodra * adja meg nekünk az ő nagy kegyelmét!
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Előverses sztihirák

Dicsőség... 8. hang.
Tanításra mindig kész szavad * lelki fülünkbe még visszacseng, * a 

tétlenül henyélők lelkét fölserkenti, * és isteni ihletésű szentbeszédeid 
* a földről Istenhez vezető lépcsőt képeznek. * Ezért Gergely atyánk, 
Thesszália csodája, * szüntelenül esedezzél Krisztushoz, * hogy isteni 
fényével megvilágosítsa a te tisztelőidet!

Most és... Istenszülő-ének.
Tisztaságos Szűz, * ki testileg kimondhatatlan módon fogantad az Is-

tent, * s így a Magasságbeli Istennek Anyja lettél, * szolgáid könyörgéseit 
fogadd el, Szeplőtelen, * ki mindenkit vétkeitől való tisztuláshoz segí-
tesz, * elfogadva most ezen kéréseinket, * járj közben, hogy mi mindnyá-
jan üdvözülhessünk! 

A REGGELI ISTENTISZTELETEN

A III. óda után:

Kathizma, 4. hang.
A tévtanítók tévelyét felemésztetted, ó bölcs, * és az igazhitűek hitét 

világosan kifejtve * az egész világot megvilágosítottad. * Ezzel diadal-
mas győztesnek bizonyultál, * az egyház oszlopának és igazi főpapnak. 
* Járj közben ezért szüntelenül Krisztusnál, * hogy mindnyájunkat üdvö-
zítsen!

Dicsőség… most és... Istenszülő-ének.
Hamar fogadd el kéréseinket, Nagyasszonyunk, * és tárd azokat Fiad 

és Istened elé, szeplőtelen Úrnőnk! * Szüntesd meg nyomorúságunkat, * 
csillapítsd le az ellenünk összetákolt rágalmakat, * és verd vissza, Tiszta-
ságos, * azoknak a hitetleneknek vakmerőségét, * akik a te szolgáid ellen 
fegyverkeznek!
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A VI. óda után:

Konták és ikosz:
Mi végre, hova, és kihez meneküljek? Hiszen tékozló fiúként éltem, 

én szerencsétlen, még inkább, mint bárki más ebben az életben. Nyisd 
meg irgalmad bőségét, s könyörülj meg rajtam, ki buzgón eléd borulok! 
Vétkeztem az ég ellen s a te színed előtt, legalább béreseid közé fogadj 
be, mennyei Atyám! Arra sem vagyok méltó, hogy fiadnak hívj! De siess, 
fogadj vissza és üdvözíts engem, mert te vagy a hittel hozzád menekülők 
pásztora! 

Másik ikosz a szentnek:
Kimondhatatlan dolgok hírnökeként jelentél meg a földön, az isteni 

dolgokat hirdetve a halandó embereknek. Mert emberi értelmet és testet 
használva is a testnélküliek hangján ámulatba ejtettél bennünket, s arra 
késztetsz minket, hogy így kiáltsunk hozzád, isteni szózatú:

Örvendj, ki által eltűnt a sötétség, * örvendj, ki által feltűnt a világos-
ság! * Örvendj, a teremtetlen istenség hírnöke, * örvendj, balga teremt-
mény cáfolója! ** Örvendj, ki az elérhetetlen magasságú Isten természeté-
ről szóltál, * örvendj, ki az ő beláthatatlan mélységben való működéséről 
beszéltél! * Örvendj, mert Isten dicsőségét helyesen hirdetted, * örvendj, 
mert a gonoszok tévtanait elkülönítetted! **Örvendj, fényforrás, ki rá-
mutattál a napra, * örvendj, nektárt kínáló kehely! * Örvendj, ki által az 
igazság tündöklik fel, * örvendj, ki által a hazugság homályba borult! ** 
Örvendj, a kegyelem hirdetője!

Fényének:

Dicsőség…
Örvendezz, atyák büszkesége, hittudósok ajka, csöndes nyugalom haj-

léka, a bölcsesség otthona, tanítók kiválósága, az igének tengere, örven-
dezz, cselekvésnek eszköze, szemlélődés csúcsa, az emberi betegségek 
gyógyítója, örvendezz, Léleknek temploma, halálban is élő atyánk!
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Dicséreti sztihirák

1. hang.
E világi boldog életedet befejezted, * s így most a boldogok seregé-

vel együtt örvendhetsz, * és minthogy szelíd voltál, * a szelídek földjén 
laksz, Gergely főpap. * Csodáknak kegyelmével gazdagodtál Istentől, * 
és bőven juttatsz belőle azoknak, * akik tisztelnek téged.

Elővers: Az igaz szája bölcsességet szól, és nyelve igazságot hirdet.
Elültetted az igaz hit tanait, * az eretnek tövist pedig lenyested, ó bol-

dog, * és a hit magvait szépen gyarapítva * a beszédeid záporaival * mint 
szorgos földműves * százszoros termést hoztál Istennek. 

Elővers: Papjaid öltözzenek igazságba, és szentjeid örvendezzenek!
Feddhetetlen életed ragyogását * az angyalok és emberek sokasága 

megcsodálta, * hiszen te önként vállaltad a küzdelmet * és kemény asz-
kétának bizonyultál. * mint Isten főpapja és méltó szolgája * és kedves 
barátja, ó boldog. 

Dicsőség... 6. hang.
A bűnök sötétségében járóknak * a megtartóztatás idejével világossá-

got ragyogtattál fel, Krisztus! * A te szenvedésed jeles napját is engedd 
elérnünk, * hogy így kiálthassunk hozzád: * „Kelj fel Isten”, és könyörülj 
rajtunk!
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A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 8. hang.
Az igaz hitnek fényforrása, * az egyháznak támasza és tanítója, * szer-

zetesek díszes ékessége, * hittudósok legyőzhetetlen védnöke, * Csoda-
tevő Szent Gergely, * Tesszaloniki büszkesége, * a kegyelem hírnöke, * 
esedezz mindenkor a mi lelkünk üdvösségéért!

Konták, 8. hang.
A bölcsesség szent és isteni eszközét, * Isten tanainak ékes harsoná-

ját, * összhangban magasztalunk téged, * Isten szavát hirdető Gergely! * 
Mint az első Értelem előtt álló elme, * feléje irányítsd, Atyánk, értelmün-
ket, * hogy így kiálthassunk neked: * Üdvözlégy, kegyelem hírnöke

Prokimen, 7. hang.
Az igaz örvendezni fog az Úrban, és benne bízni. 

Vers: Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, mikor könyörgök, az 
ellenség félelmétől mentsd meg lelkemet! 

Alleluja, 4. hang.
Vers: Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, növekedni fog, mint a Libanon 

cédrusa Libanon cédrusa. 
Vers: Kik az Úr házában vannak ültetve, Istenünk házának udvaraiban 

virágzani fognak.



61

MÁRCIUS 9.
A szevasztei tóban vértanúságot szenvedett negyven szent vértanú emléke

AZNAP DÉLUTÁN  
AZ ELŐSZENTELTEK LITURGIÁJÁN

Uram, teh. u. 10 szt.: triód 6, a szevasztei vtk. 4, D. vtk., 
M. a folyó hang (6.) nagy dogmatikonja (hangzárás)

2. hang.
Míg a jelen megpróbáltatásokat bátran tűrték, * és már a remélt ju-

talomnak örvendeztek, * így szóltak egymáshoz a szent vértanúk: * Ne 
csak a ruhánkat vessük le, * inkább tegyük le a régi embert! * Zordon a 
tél, de édes a Paradicsom. * Kínos a megfagyás, de kellemes a boldogság. 
* Ne tántorodjunk el, bajtársak, * tartsunk még ki egy kevéssé, * hogy 
elnyerjük a győzelmi koszorút Krisztus Istenünktől, * a mi lelkünk Üd-
vözítőjétől! (2-szer)

Levetették minden ruhájukat, * félelem nélkül mentek a tó felé a szent 
vértanúk, * és egymáshoz így szóltak: * A Paradicsomért, melyet elvesz-
tettünk, * mondjunk le ma az enyésző ruháról! * A kígyó csábítása miatt 
enyészetet öltöttünk magunkra, * most a mindenek feltámadásáért levet-
jük azt. * Ne törődjünk a zajló jéggel, * és vessük csak el a testet, * hogy 
elnyerjük a győzelmi koszorút Krisztus Istentől, * a mi lelkünk Üdvözí-
tőjétől!

Szinte élvezetnek nézték a kínokat, * és sietve mentek ki a jeges tóra, 
* mint valami melegedő helyre, * és azt mondogatták a szent vértanúk: 
* Ne remegjünk a téli időtől, * hogy elkerüljük a pokol félelmetes kínját! 
* Hadd égjen el a lábunk, hogy táncot járhasson az örökkévalóságban! * 
Csak a kezünk szabaduljon meg, * hogy fölemelkedjék az Úrhoz! * Ne 
féljünk a test halálától, * győzzük le a halált, hogy elnyerjük a győzelmi 
koszorút Krisztus Istenünktől, * a mi lelkünk Üdvözítőjétől!
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Dicsőség… 2. hang.
Prófétálásszerűen mondotta Dávid a zsoltárban: * Tűzön és vízen 

mentünk át, * de te enyhüléshez juttattál minket. * Ti pedig, Krisztus 
vértanúi, * megvalósítottátok ezt a szózatot. * Tűzbe-vízbe kerültetek * 
és bejutottatok a mennyországba. * Azért esedezzetek, ti negyven bajnok, 
* hogy elnyerjük a nagy irgalmat!

Az apostoli szakasz prokimenje, 5. hang.
Te, Uram, őrizz és óvj meg bennünket e nemzedéktől és mindörökké!

Vers: Ments meg engem, Uram, mert elfogyott a szent, alig van már 
igazság az emberek fiai között! (11. zsoltár)

Alleluja, 2. hang.
Vers: Örvendezzetek az Úrnak, minden föld, zengjetek dicséretet az ő 

nevének, tegyétek dicsőségessé dicséretét!
Vers: Mert próbára tettél minket, Isten! Tűzben tisztítottál, mint az 

ezüstöt égetik. (65. zsoltár)

Áldozási vers:
Örök emlékezetben lesz az igaz, nem fél gonosz hír hallásától.
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MÁRCIUS 22.
Nagyböjt hatodik csütörtökje 

Az Örömhírvétel előünnepe, Zakariás szé. – (Bazil fszvt.)

AZ ELŐESTI ELŐSZENTELTEK LITURGIÁJÁN
Uram, teh. u. 10 szt.: triód 6, Örömhírvétel eü. 4, DM. eü.

4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
Az elrejtett és az angyalok előtt is ismeretlen titkot * Gábor főangyalra 

bízta az Úr, * és ő most elérkezik hozzád, * az egészen ártatlan, szépséges 
Galambhoz, * az emberi nem helyreállítójához, * és ezt kiáltja néked: * 
Üdvözlégy, legszentebb, * készülj, hogy az Isten-Igét, * szavaimra mé-
hedbe fogadd! (2-szer)

A fényes palota, * az isteni Szűz tisztaságos méhe, * neked, Uralko-
dónk, el van készítve, * jöjj csak le, és szállj le hozzá! * Könyörülj meg 
teremtményeden, * melyet ellensége ádázul tönkretett, * és álnokul rab-
ságában tartott, * úgyhogy most az eredeti szépséget elveszítve * a te 
üdvözítő leszállásodat várja.

Gábor főangyal * nyíltan hozzád jön, teljesen Szeplőtelen, * és ezt 
kiáltja néked: * Üdvözlégy, átok feloldozója, elesettek fölemelője! * Üd-
vözlégy, mert egyedül te vagy Istentől kiválasztva! * Üdvözlégy, a Nap 
lelkes fellege! * Fogadd be a Testnélkülit, * ki a te méhedben akar lakoz-
ni!

Dicsőség... most és... 2. hang.
Örömet hirdet ma Gábor főangyal a Malaszttalteljesnek: * Üdvözlégy, 

szeplőtelen és házassági viszonyt nem ismerő Anya! * Ne rémülj el rend-
kívüli megjelenésemtől, * és ne ijedj meg tőlem, * mert én főangyal va-
gyok! * A kígyó hajdan bűnre csábította Évát, * ám én örömet hirdetek 
néked. * Érintetlen is maradsz * és megszülöd az Urat, Tisztaságos.
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ÁPRILIS 30.
Szent Jakab apostol

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: ötv. köz. 3, Jakab ap. 3, D. ap., M. ötv. köz.

8. hang. Minta: Ó, megdöbbentő csoda...
Ó boldog, istenlátó Jakab! * Te az Ige szavát tüstént megszívlelted, * 

atyádhoz fűződő kötelékeidet figyelmen kívül hagytad, * az élet viharát 
elhagytad, * a szellemi tengeren átkeltél, * azt az igaz hit dogmáival * 
és a te világ fölötti mennydörgéseddel felzavartad, * ó, Istenben boldog. 

Végtelenül boldog Jakab! * Az Igét, az élet és a jövendő örökkévaló-
ság szerzőjét * cselekedeteiddel szolgáltad, * az esztelen Izraelt az első-
szülöttségi jogtól megfosztottad, * mert hasának mint istennek hódolt. * 
Meg is feddetted és megfosztottad az atyai oltalomtól, * az áldástól és az 
örökségtől.

Fejedelemmé lettél a földön, * miként megírták rólad, dicsőséges, * 
mert tanítványává szegődtél a mindenség Teremtőjének. * Heves buz-
góságodért a törvényszegők karddal meggyilkoltattak, * és te elviselted 
azt, végtelenül bölcs, * a tizenkét tanítvány szeplőtelen gyülekezetéből * 
elsőnek ragadtak el, ó boldog.

Dicsőség... 8. hang.
Elsőnek szenvedted el, hírneves, * az Isten által választott tizenkettő 

közül * Heródes kezétől a kardhalált, * melyet a Mesterért szabott rád. * 
Elsőnek ittad ki az ő kelyhét, * amelyet magad elvállaltál. * Azért az ő or-
szágának társörökösévé * tett téged testvéreddel együtt az Emberszerető, 
* hogy esedezzetek a mi lelkünkért.
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Előverses sztihirák

Dicsőség... 1. hang.
Jakab apostol és vértanú, * a Jó Pásztor Isten által választott báránya, * 

ki testvéreddel együtt a magasságban örvendezel, * kérd a te szeplőtelen 
emléked ünneplőinek * a bűnbocsánatot és a nagy irgalmat!

A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 3. hang.
Szent Jakab apostol, imádd a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon 

bűnbocsánatot a mi lelkünknek!

Konták, 2. hang.
Istennek hozzád intézett szózatára hallgatván, * szerető atyádtól is 

megváltál, * és testvéreddel együtt Krisztust követted, dicső szent Jakab, 
* s vele együtt méltó lehettél meglátni * az Úr isteni színeváltozását.

Prokimen, 8. hang.
Az egész földre elhatott az ő szózatuk és a földkerekség határaira igéjük.

Vers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az 
égbolt. (18. zsoltár)

Alleluja, 1. hang.
Vers: Magasztalják az egek csodatetteidet, Uram, és igazvoltodat a 

szentek gyülekezetében.
Vers: Isten dicsőséges a szentek tanácsában, nagy és rettenetes mind-

azok fölött, akik körülötte vannak. (88. zsoltár)
Áldozási vers: 
Az egész földre elhatott az ő szózatuk és a földkerekség határaira igé-

jük.
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MÁJUS 7.
A Szent Kereszt jeruzsálemi megjelenése

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: vakonsz. 3, a Szent Kereszt jeruzsálemi megjelenése 3, 

D. a Kereszt megjelenése, M. vakonsz.

4. hang. Minta: Minekelőtte felülről...
Ma örvendezik a hívek isteni ihletésű sokasága, * mert feltűnik az égi 

kereszt a véghatárokon, * megközelíthetetlen fényt ragyogtat a légkör. * 
A levegő tündöklik, és a föld arculata ékeskedik, * szent dalokat zeng 
Krisztus Egyháza, * hódolattal tiszteli a fölötte őrködő, csodálatos és 
szent keresztet, * melynek ereje erőssé tesz minket. * Járuljunk az Ural-
kodó elé és hangoztassuk: * Adj békességet a világnak, * és világosítsd 
meg a mi lelkünket!

Nagyon becses létraként tűnt fel ma * a minden tiszteletre méltó és 
dicsőséges kereszt, * s a földről a mennybe vezeti azokat, * akik híven és 
állhatatosan tisztelik azt. * Buzgón ünnepel minden megkeresztelkedett 
nép és vigadozik. * Mennyasszonyi díszbe öltözködik az Egyház. * Mert 
amit el akartak rejteni a zsidók, * az égi magasságban ragyog, * és üdvö-
zíti azokat, * akik híven hozzá menekülnek.

Örvendjen, ujjongjon a teremtés, * mert felragyogott ma a kereszt a 
véghatárokon! * Megvilágítja az égből a földieket, * és összegyűjti az 
összeférhetetleneket. * Ma együtt örvendeznek az égi karokkal az embe-
rek. * A közbeeső válaszfal leomlik, * a kereszt mindenkit egybegyűjt. 
* A napnál jobban világít, * az egész teremtést kegyelemmel tündöklővé 
teszi és beragyogja, * hív magasztalóit pedig üdvözíti.
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Dicsőség... 6. hang. 
Az egek hirdették a te dicsőségedet, Uram, * a te kereszted félelmes 

jelével, * az egész föld félelemmel leborult előtte. * Mi pedig hálaadó 
lélekkel dicsőítést zengünk, és hangoztatjuk: * Isten, aki nem vagy 
szenvedékeny, * és mégis önként magadra vállaltad értünk a testi szenve-
dést, * üdvözítsd népedet, melyet saját véreddel szereztél!

Tropár. 1. hang. 
Kereszted jele a napnál is fényesebben jelenik meg most, * hiszen a 

szent hegytől a Golgotáig kiterjesztetted, * és benne kinyilvánítottad erő-
det, Üdvözítőnk, * megerősítve általa hívő uralkodóinkat is. * Mindnyá-
junkat végy körül általa békességeddel, Krisztus Istenünk, * és az Isten-
szülő imáiért üdvözíts minket!
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MÁJUS 8.
Szent János apostol és evangélista

A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 2. hang.
Krisztus Istenünk szeretett apostola, * siess megmenteni a védtelen 

népet, * mert ha te esedezel, elfogadja tőled az, * aki keblére fogadott. * 
Járj közben nála, Teológus, * hogy a pogányság sűrű ködét oszlassa szét, 
* és kérjen nekünk békét és nagy kegyelmet!

Konták, 2. hang.
Nagyszerű életedet, tisztaéletű, ki fogja elbeszélni? * Hiszen te csodá-

kat árasztasz és gyógyulásokat fakasztasz, * és mint Krisztus barátja, ki 
Istenről szólt, * imádkozol lelkünkért.

Prokimen, 8. hang.
Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük. 
Vers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az 

égbolt. (18. zsoltár)
Alleluja, 1. hang.
Vers: Magasztalják az egek csodatetteidet, Uram, és igazvoltodat a 

szentek gyülekezetében.
Vers: Isten dicsőséges a szentek tanácsában, nagy és rettenetes mind-

azok fölött, akik körülötte vannak. (88. zsoltár)
Áldozási vers:
Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
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MÁJUS 22.
Szent Konstantin és Ilona társapostolok

Utóünnep

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: ün. 3, Konstantin és Ilona társapk. 3, D. társapk., M. ün.

4. hang. Minta: Jelül rendelted…
A leghatalmasabb fegyvert adtad uralkodónk kezébe, * a te tisztelet-

reméltó keresztedet, * ezzel uralkodott a földön igazságosan és ragyogott 
áhítattal. * Könyörületességedből a mennyek országára is méltóvá lett. * 
Emberszerető üdvgondozásodat vele együtt dicsőítjük mi is, * mindenha-
tó Jézus, * lelkünk Üdvözítője! 

Megadtad hívő szolgádnak, Emberszerető, * Salamon bölcsességét, * 
Dávid szelídségét, * az apostolok igazhitűségét, * ó, királyok Királya * 
és uralkodók Ura. * Azért dicsőítjük emberszerető üdvgondozásodat, * 
mindenható Jézus, lelkünk Üdvözítője! 

Elsőnek terítetted a bíbort Krisztus lába elé, * örök emlékű uralkodó! 
* Őt ismerted el Istennek és a mindenség Uralkodójának, * mindenek 
Jótevőjének, * győzelemszerzőnek minden fejedelemség és hatalmasság 
fölött. * Azért neked adta az országot, krisztusszerető, * az emberszerető 
Jézus, lelkünk Üdvözítője!

Dicsőség… 2. hang. 
Bőséges adományok legjavát kaptad Istentől, * hatalmas uralkodó, 

Nagy Konstantin, * s ezekkel szépen ékeskedtél. * Szilveszter főpap meg-
keresztelt, * és a Szentlélek sugarai beragyogtak. * Az uralkodók között 
legyőzhetetlen voltál, * a földkerekséget és az istenfélő császárvárost * 
hozományként Teremtődnek adtad. * Esedezzél szüntelenül Krisztus Is-
tenhez, * akinél bizalmasan közbenjárhatsz, * hogy ajándékozzon bűnbo-
csánatot mindazoknak, * akik megünneplik emléknapodat, * és adja meg 
nekik a nagy irgalmat!
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Előverses sztihirák

társapk., D. társapk., M. ün.

2. hang. Minta. Midőn téged, Üdvözítő Jézusom…
Konstantin, * első keresztény uralkodó, * Istentől kaptad a kormány-

pálcát. * Megjelent előtted * a földben rejtező üdvösséges jel, ** és vele 
* az összes népet * Róma lába alá vetetted. * Legyőzhetetlen fegyvered 
volt az éltető kereszt, * vele Istenhez jutottál, boldog.

Elővers: Fölmagasztaltam népemből egy választottat. Megtaláltam 
Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt.

Valóban, * boldog az a méh, * és megszentelt az a test, * amely té-
ged hordozott, * világvárta uralkodó, * keresztények öröme, * Isten által 
megkoszorúzott Konstantin, * fejedelmek büszkesége, ** özvegyek * és 
árvák drága kincse és védelmezője, * lealázottak és szegények pártfogója, 
* nyomorultak megsegítője, * foglyok kiszabadítója.

Elővers: Azért kent fel téged az Isten, a te Istened, vigasság olajával 
társaid fölé.

Krisztus * szeretete és az utána való vágyakozás * ösztönözte a legéde-
sebb sarjadék anyját * s az sietve a szent Sionra érkezett, * arra a szent 
helyre, * melyen engedelmével keresztre feszítették Üdvözítőnket, * hogy 
üdvözítsen minket. ** Ott * felemelte a keresztet, * és boldogan kiáltotta: 
* Dicsőség annak, * aki megadta nekem azt, amit reméltem.

Dicsőség... 8. hang.
Legragyogóbb fénysugárként, * a hitetlenségből az Istenbe vetett hitre 

átvonuló éjszakai üstökösként érkeztél, * hogy megszenteld a népet és a 
várost. * Az égen megláttad a kereszt jelét, * és hallottad a szózatot: * E 
jelben legyőzöd ellenségeidet. * Azután elnyerted a Lélek ismeretét, * 
pappá és uralkodóvá olajjal fölkentek, * és te megerősítetted Isten Egy-
házát, * igazhitű uralkodók atyja, * és koporsód gyógyulást buzogtat. * 
Konstantin társapostol, * esedezzél a mi lelkünkért!
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A SZENT LITURGIÁN

Tr. ün. és társapk., D. kont. társapk., M. kont. ün. – Prok., al., áldv. ün. és társapk.

Tropár a társapostoloké, 8. hang.
A te kereszted jelét látta meg az égboltozaton, * és mint Szent Pál, nem 

emberektől nyert hivatást * a császárból lett apostolod, Uram, * császári 
fővárosát a te kezedbe helyezte. * Őrizd meg azt minden időben békes-
ségben, * az Istenszülő imái által, egyetlen Emberszerető!

Konták a társapostoloké, 3. hang.
Konstantin ma anyjával, Szent Ilonával napfényre hozza a legtisztelet-

reméltóbb Kereszt fáját, * mely az egész zsidóság előtt gyalázat, * a hívő 
uralkodóknak viszont ellenállhatatlan fegyver ellenségükkel szemben. * 
Miérettünk jelent meg ez a nagy jel, * és vált a harcban félelmetessé.

Prokimen: mint a csütörtöki napon.

Alleluja, 1. hang.
Vers: A kiválasztottat fölemeltem népemből. Rátaláltam szolgámra, 

Dávidra, szent olajommal kentem fel őt.
Vers: Mert kezem oltalmazza, és karom megerősíti őt. (88. zsoltár)
Áldozási vers:
Örök emlékezetben lesz az igaz, nem fél gonosz hír hallásától.
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MÁJUS 25.
Keresztelő János próféta fejének III. megtalálása

Utóünnep

A SZENT LITURGIÁN
Tr. ün. és pr., D. kont. pr., M. kont. ün. – Prok., al., áldv. ün. és pr.

Tropár, 4. hang.
Mint földbe rejtett isteni kincset * födte fel előttünk Krisztus * a te 

fejedet, előhírnök próféta. * Most pedig annak megtalálására mindnyájan 
összegyűlvén, * Istenhez méltó énekekben zengjük az Üdvözítőt, * ki a te 
imádságodra megment bennünket az enyészetből.

Konták, 6. hang.
A világban tündöklő, istenes oszlop, * a szellemi nap előhírnök fák-

lyája * ragyogó, szent fejét megmutatja a véghatároknak, * és megszente-
li azokat, akik azt híven tisztelik és zengik: * Krisztus bölcs Keresztelője, 
* vezess üdvösségre mindnyájunkat!

Prokimen, 7. hang.
Az igaz örvendezni fog az Úrban, és benne bízni.

Vers: Hallgasd meg, Isten, hozzád esdő könyörgésem szavát! 
(63. zsoltár)
Alleluja, 4. hang.
Vers: Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, növekedni fog, mint a Libanon 

cédrusa.
Vers: Kik az Úr házában vannak ültetve, Istenünk házának udvaraiban 

virulni fognak. (91. zsoltár)

Áldozási vers: 
Örök emlékezetben lesz az igaz, nem fél gonosz hír hallásától. 
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JÚNIUS 11.
Szent Bertalan és Barnabás apostolok

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: Bertalan ap. 3, Barnabás ap. 3, D. apk., M. isz.

4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
Nyelved hálójával * a hiábavaló bálványozás és a gonosz istentelenség 

mélységéből * kivontad a föld lakóit, * isteni szózatú apostol, * és a hittel 
elvezetted őket Krisztus Istenhez, * aki ezt a kegyelmet megadta neked, * 
titkokba beavatott tanítvány, Bertalan apostol!

A dicsőség napja, Jézus, a mi Istenünk, * fénysugárként küldött téged, 
ó dicső, * az egész földkerekségre, * hogy gyorsan elűzd az istentagadás 
homályát, * és megvilágosítsd a tudatlanság éjszakájában ülőket.* Tedd 
őket a nappal osztályrészeseivé, * Istenben bölcs Bertalan!

Annak akaratát követted, * akinek akaratától a mindenség függ. * Őt 
utánoztad, mint az igazság tanítóját. * A halál kelyhét a kereszthalál el-
szenvedésével örömmel ürítetted ki, * és most ott állsz a vágyva vágyott 
Úr előtt, * együtt örvendezel az apostolokkal és az angyalokkal, * dicső-
séges Bertalan!

Szent Barnabásé, 4. hang. Minta: Jelül rendelted...
Legyőzhetetlen hatalmat nyertél a démonokon, apostol, * és erőt arra, 

ó dicsőséges, * hogy Krisztus nevével * még a sötétség fejedelmeit is 
kiűzzed. * Be is jártad a földet, * mindenfelé világítottál, mint a nap. * 
Először a dicsőséges Rómába mentél, * és ott hirdetted Krisztus üdvös-
séges eljövetelét.

Az első jóságot, * annak természetességét * és a hozzá tartozó termé-
szet-fölöttiségét utánoztad, * és jó emberré lettél, Barnabás. * A „Vigasz-
talás Fia” nevet nyerted, * és jeles viselkedéseddel és tiszta elméddel a 
híveket arra buzdítottad, * hogy maradjanak meg a kegyelemben.
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A Szentlélek isteni működésével szóló, * jól hangolt hangszerré lettél, 
Barnabás. * Nevedet a pogányok előtt igazoltad, * őket szóval és csele-
kedettel Krisztus megismerésére hangoltad, * és mindnyájukat megvi-
lágosítottad, * hogy Jézusnak a mi lelkünk Üdvözítőjének * valóságos 
istenségét vallják.

Dicsőség... 6. hang. 
Tiszteljük magasztaló énekkel a helyes vallásosság igazi hirdetőit, * 

az Egyház tündöklő csillagait, * Bertalant és Barnabást, a hívek tanítóit, 
* az Üdvözítő Krisztus titkainak beavatottjait! * Mert ők az igazság mag-
vát elvetették a hívek szívébe, * mindenkinek termékenységet adtak, * és 
könyörögnek Krisztushoz a mi üdvösségünkért.

Most és… Istenszülő-ének. Minta: Harmadnapon feltámadtál...
Bűnbánatod nincs, töredelmetlen lelkem! * Meddig késlekedsz? * A 

halál kaszája közeledik. * A végezet, mint a tolvaj itt van. * Siess az Is-
tenszülőhöz, és borulj eléje!

Előverses sztihirák

apk., D. apk., M. isz.

1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk...
Az egész földre elhatott a ti üdvösséges szózatotok, * istenszerető 

Apostolok, * megvilágosította a tévelygő lelkeket, * Krisztushoz vezet-
te a kegyelemmel megvilágított embereket. * Esedezzetek hozzá, hogy 
ajándékozza lelkünknek * a békességet és a nagy irgalmat!

Elővers: Egész földre elhat az ő szózatuk, és a földkerekség határaira 
igéjük.

Krisztusnak felettébb ragyogó világítói, * a Szentlélek világosságát 
híven hordozó, tisztaságos edények, * ó, ti végtelenül bölcsek, * az Egy-
ház oszlopai, * Isten dicsőségét hirdető, dicsőséges egek. * Esedezzetek 
hozzá, hogy ajándékozza lelkünknek * a békességet és a nagy irgalmat!
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Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti 
az égboltozat.

Krisztus Istenhez vezettétek, boldogok, a nemzeteket, * melyeket saját 
vérével magának megváltott, * amikor a földön kegyesen megszületett, * 
a keresztet és halált önként magára vállalta, dicsőségesek. * Esedezzetek 
hozzá, hogy ajándékozza lelkünknek * a békességet és a nagy irgalmat!

Dicsőség… 8. hang. 
Az egész teremtést bejártátok és megvilágosítottátok, * Üdvözítőnk 

tanítványai, * tanítástokkal a bálványimádás eltévelyedését mint az avart 
fölperzseltétek, * kihalásztátok a pogányokat a tudatlanság mélységéből, 
* és átmentettétek őket az istenismeretre. * Most is esedezzetek Krisztus-
hoz, * hogy könyörületes legyen hozzánk az ítélet napján!

Most és... Istenszülő-ének.
Nagyasszonyunk, fogadd el szolgáid imádságait, * és ments meg min-

ket minden ínségtől és szorongástól.
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JÚNIUS 30.
A tizenkét apostol emléke

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: főapk. 3, tizenkét ap. 3, D. főapk., 
M. a folyó (4.) hang nagy dogmatikonja (hangzárás)

4. hang. Minta: Jelül rendelted...
Díszül ajándékoztad * Egyházadnak, Emberszerető, * a te tiszteletre-

méltó apostolaidat. * Szellemi világítókként tündököl Egyházadban Péter 
és Pál, * mint a mindenséget beragyogó szellemi csillagok. * Velük be-
levilágítottál a nyugati sötétségbe, * mindenható Jézus, * lelkünk Üdvö-
zítője.

Erősségül rendelted * Egyházadnak, Urunk, * Péter szilárdságát, * Pál 
értelmét és ragyogó bölcsességét, * és mindkettőnek igaz hittanítását, * 
mely az istentagadás eltévelyedését megszünteti. * Azért mi, * mindket-
tőjük titkainak beavatottjai, * magasztalunk téged, * mindenható Jézus, * 
lelkünk Üdvözítője.

Példát állítottál elénk * a bűnösök megtérésére * két főapostolodban, 
* mert az egyik szenvedésed idején megtagadott, * de bűnbánatot tar-
tott, * a másik tanításaidnak ellenszegült, s azt üldözte, * de mindkettő 
kedveltjeid csapatának elöljárójává lett, * mindenható Jézus, * lelkünk 
Üdvözítője.

4. hang. Mint a vértanúk...
Mint az Ige megtestesülésének szemlélőit és tanúit, * boldogoknak 

mondunk titeket, * áldott tanítványok, * mert tündöklő villámok gyanánt 
* jelentetek meg a világnak * és mint szellemi hegyek, édességet áraszto-
tok, * és mint örökké csörgedező paradicsomi folyamok, szétágazván * a 
pogányok gyülekezeteit * isteni vizekkel árasztjátok el.

Mint a Szentlélek fényözönével * ragyogó fénysugarakat, * küldtek 
szét benneteket az egész világra, * s ti a csodatevő erőt bőkezűen oszto-
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gattátok, * Krisztus titkainak szolgáivá, * az isteni kegyelemnek istenadta 
törvényt tartalmazó, * Isten kezével írt tábláivá lettetek, * Isten titkainak 
végtelenül boldog beavatottjai!

A halászok horgászbotja * a bölcselkedők hangoskodását * és a szó-
nokok szóáradatát zavarba hozta, * mert írónádként leírta az isteni böl-
csesség tanításait és hitágazatait, * közzétette világosan a mérhetetlen sok 
jó evangéliumát, * az örök boldogságból való részesedést, * az angyali 
örömöket * és a maradandó dicsőséget.

Dicsőség... 6. hang.
Krisztus Egyháza ma az apostolok nagyon szent ünnepére virradt föl, 

* s ez üdvösséget eszközöl mindnyájunknak. * Örvendezzünk titokza-
tosan, és mondjuk nekik: * Üdv nektek, a sötétségben levőknek fáklyái, 
a lelki napnak sugarai! * Üdv nektek, Péter és Pál, isteni hitigazságok 
megingathatatlan alapjai, * Krisztus barátai, tiszteletreméltó eszközei! * 
Legyetek közöttünk láthatatlanul, * méltassatok minket lelki ajándékok-
ra, * hiszen mi e szent ünnepen szent énekekkel magasztalunk titeket!

Előverses sztihirák

főapk., D. főapk., M. isz.

4. hang. Minta: Minekelőtte felülről...
Midőn az Üdvözítő * kérdést intézett az apostolok tizenkéttagú kará-

hoz, s így szólt: * Kinek tartják az emberek az Emberfiát, * akkor Péter, 
Krisztus tanítványainak feje, * ki az égből nyert kegyelmet, * nyilváno-
san megvallotta s mondta: * Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia! * Azért 
méltán magasztalják őt, * mint aki a magasságból nyert kinyilatkoztatást, 
* és hatalmat kapott a bűnök megkötésére és feloldozására. 

Elővers: Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határa-
ira igéjük.

Minekelőtte felülről * és nem az emberektől nyerted a hivatást, * testi 
szemedet elborította a földi sötétség, * az istentelenség szomorúságát ki-
fejezve. * Akkor lelked szemét elárasztotta a mennyei fény, * és felfedte 
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előtted az istenesség szépségét, * s te megismerted a sötétségből kivezető 
világosságot, * Krisztust, a mi Istenünket. * Esedezzél hozzá, * hogy 
világosítsa meg és üdvözítse a mi lelkünket!

Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti 
az égbolt.

Méltán mondott téged az Úr kősziklának. * Reád erősítette az Egyház 
megingathatatlan hitét, * téged tett lelki nyájának főpásztorává. * Téged 
állított jóságosan a mennyország kapuinak kulcsárává, * hogy megnyisd 
mindazok előtt, * akik hittel kopogtatnak rajta. * Méltán méltatott a te 
Uralkodód arra is, * hogy keresztre feszítsenek téged, miként őt. * Ese-
dezzél hozzá, * hogy világosítsa meg és üdvözítse a mi lelkünket!

Dicsőség... 6. hang.
Örömünnep ragyogott fel ma szerte a földön, * a legbölcsebb apostol-

fejedelmeknek, * Péternek és Pálnak tiszteletreméltó emléknapja. * Róma 
is boldogan velünk együtt örvendezik. * Ünnepeljük meg mi is, testvérek, 
ezt a nagyon szent napot, * énekek és dicshimnuszok zengésével! * Üdv 
neked, Péter apostol, * Mesterednek, a mi Krisztus Istenünknek kedves 
barátja! * Üdv neked, legkedvesebb Pál, a hitnek hirdetője, * a földkerek-
ség tanítómestere! * Kiválasztott szent pár, * kik bizalmasan járulhattok 
Krisztus Istenünkhöz, * esedezzetek a mi lelkünk üdvösségéért! 

Most és... Istenszülő-ének.
Istenszülő, te vagy a valódi szőlővessző, * ki megnövesztetted nekünk 

az élet gyümölcsét. * Hozzád könyörgünk: * imádd a főapostolokkal * és 
minden szenttel együtt az Uralkodót, * hogy irgalmazzon a mi lelkünk-
nek!
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JÚLIUS 1.
Pünkösd u. 6. vasárnap 

– Kozma és Damján ingyenes orvos vértanúk – 5. hang

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, Kozma és Damján ingy. orv. vtk. 6, 

D. ingy. orv. vtk., M. a folyó hang nagy dogmatikonja

6. hang. Minta: Minden reményüket ...
Minden reményüket * a mennyeiekbe helyezvén a szentek, * ellopha-

tatlan kincset gyűjtöttek maguknak, * és az Evangélium szerint * arannyal 
és ezüsttel nem terhelvén magukat, * a betegeknek az orvoslást * ingyen 
vevén, ingyen is adják, * jótéteményeikkel árasztván el az embereket és 
állatokat, * hogy mindezek által Krisztust szolgálva * bátran közbenjár-
janak * a mi lelkünkért. (2-szer)

A föld mulandó világát semmibe vette, * és égben lakó angyalok mód-
jára élt már a testben is * a két egyforma gondolkodású, egyforma élet-
módú * és egyforma lelkületű szent orvos. * Most is meggyógyítanak 
minden szenvedőt, * s ingyen teszik ezt minden rászorulóval. * Magasz-
taljuk őket méltóképpen emléknapjukon, * mert bátran közbenjárnak a mi 
lelkünkért! (2-szer)

Az egész Szentháromságot lelkébe fogadta * a két dicséretreméltó 
szent, * az Istenben bölcs Kozma és Damján, * s a gyógyítás életadó 
forrásából egész patakot fakaszt. * Földi maradványuk érintése a szen-
vedőket meggyógyítja, * nevük segítségül hívása elűzi az emberektől a 
betegségeket, * és szabadulást hoznak minden hozzájuk menekülőre, * 
bátran közbenjárva a mi lelkünkért. (2-szer)



80

Dicsőség... 6. hang. 
Végtelen a szenteknek juttatott kegyelmi ajándék, * melyet Krisztustól 

nyertek, * azért az ő földi maradványuk is * Isten erejével folyton csodát 
művel; * s akik a nevüket hívják segítségül, * a gyógyíthatatlan betegsé-
gektől megszabadulhatnak. * Az ő közbenjárásukra szabadíts meg min-
ket * a testi és a lelki betegségektől, * emberszerető Urunk!

Előverses sztihirák

Dicsőség... 6. hang.
Mindenkor veletek munkálkodik Krisztus, * amikor betegek gyógyí-

tásával csodákat műveltek a világban, * szent ingyenes orvosok. * A ti 
szentélyetek is kimeríthetetlen forrás; * s ha merítenek belőle, annál job-
ban buzog, * és ha kiömleszt, csak tovább bővelkedik. * Ha kiüresítik, 
mindenkinek bővebben ad, * s nem marad üresen. * A belőle merítők 
bőven kapnak gyógyulást, * s mégis kiapadhatatlan marad. * Hogyan 
hívjunk titeket? * Test és lélek orvosai, * gyógyíthatatlan betegségek 
gyógyítói, * kik hogy mindenkit ingyen meggyógyítsatok, * kegyelmet 
nyertetek az Üdvözítő Krisztustól, * aki megadja nekünk a nagy irgalmat.

A REGGELI ISTENTISZTELETEN

Sokirgalmú után magasztalás:
Magasztalunk titeket, * Krisztus győzelmes bajnokai, Szent Kozma 

és Szent Damján, * és tiszteljük a ti tiszteletreméltó szenvedéseiteket, * 
melyeket Krisztusért elviseltetek.

Versek: 
A mi Istenünk oltalom és erő, segítő a szorongatásokban, melyek igen 

elértek minket.
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Tűzön és vízen mentünk át, de kivezettél minket enyhülésre.

Sok az igaz szorongása, de mindazokból kiszabadítja őket az Úr.

A szenteken, kik az ő földjén vannak, csodálatosan teljesíti az Úr az ő 
minden akaratát.

Az igaz, mint a pálmafa virágzik, növekedni fog, mint a Libanon céd-
rusa.

Az igaz örvendezni fog az Úrban és benne bízni.

A III. óda után:
Konták és ikosz:

 2. hang. 
A gyógyítás kegyelmi ajándékát elnyerve * a betegségben sínylődőket 

orvoslásban részesítitek, * dicsőséges csodatévő orvosok. * Látogatáso-
tokkal az ellenség vakmerőségét is megalázzátok, * és csodáitokkal meg-
gyógyítjátok a világot. 

Ikosz:
Minden értelmet és bölcsességet felülmúl a bölcs orvosok szava, mert 

a Magasságbeli kegyelmét elnyervén, láthatatlanul gyógyulást ajándékoz-
nak mindenkinek. Ajándékozzanak meg engem is azzal a kegyelemmel, 
hogy szent énekekkel elbeszélhessem, mennyire jeles hordozói ők az Is-
ten kegyelmének és miként ajándékozzák a gyógyulás bőségét: a kínoktól 
mindenkit megszabadítanak, és csodáikkal meggyógyítják a világot!

Kathizma, 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét...
A Szentlélek kegyelmével gyógyulások ajándékának osztogatói * és 

csodák ragyogó fáklyái gyanánt * mutatkoztatok minden embernek. * A 
szenvedések tüzét híven beharmatozzátok, * a hívek lelkületét pedig a 
hitre buzdítjátok. * Ezért ti vagytok lelkünk meggyógyítói, * s bajaink-
ban a ti templomotokba menekülünk, * Istent hordozó ingyenes orvosok. 
* Esedezzetek Krisztus Istenhez, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot 
azoknak, * akik buzgón ünneplik a ti szent emléketeket! 
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Dicsőség... most és. Istenszülő-ének. Ugyanarra.
A kísértések szövevényes csapdáiban * a látható és láthatatlan ellensé-

gek által fogva tartva * és számtalan sok bűnben vergődvén, ó Tisztasá-
gos, * engedd, hogy a te hő pártfogásodhoz és oltalmadhoz meneküljek 
* és a te jóságod révpartjához jussak! * Kérleld azért a tőled mag nélkül 
megtestesültet * összes szolgáidért, kik téged, Tisztaságos, szüntelenül 
éneklünk, * állhatatosan esdve hozzá: * Adjon bűnbocsánatot mindazok-
nak, * kik a te szülötted előtt hittel leborulnak!

Fényének: Minta: A Lélek ösztönzésére...
Istentől elnyertétek a gyógyítás kegyelmi ajándékát, boldog ingyenes 

orvosok, így orvosoljátok a betegségeket, és meggyógyítjátok mindazo-
kat, akik a ti szent hajlékotokba hittel elzarándokolnak. Azért egybehang-
zóan, méltóképpen magasztaljuk a ti szent emléketeket.

Dicséreti sztihirák

4. hang. Minta: Jelül rendelted...
Mint a Szentlélek vizeivel megáradt és tengerré dagadt folyamok, * a 

teremtést elárasztjátok * isteni csodajelekkel és csodálatos gyógyítások 
művelésével, * elapasztjátok a lelket emésztő szenvedélyeket, * meggyó-
gyítjátok a betegségeket, * megfutamítjátok a gonosz lelkeket, * Istent 
hordozó ingyenes orvosok, * a mi lelkünk közbenjárói.

Az esztelen szenvedélyeket * alávetitek a lelki erőknek, szentek. * 
Ráadásul emberekkel és barmokkal jótéteményeket gyakoroltok, * mert 
Krisztustól bőséggel kaptátok a gyógyítás ajándékát. * Azért megtartjuk 
a ti szent és ragyogó ünnepeteket, * és megvilágosítást kérünk a mi lel-
künknek.

Elővers: A szentekhez, kik az ő földjén vannak, irányította csodálato-
san minden vágyamat.

Fényes és mennyei a ti szent templomotok, * mint maga a mennyor-
szág. * Benne vannak csillagként tündöklő * és üdvösséges csodáitok, * 
és napként ragyogó gyógyító munkálkodásotok foglalói, * legboldogabb 
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Kozma * és igen híres Damján, * az Úr szentjei, * a mi lelkünk közben-
járói.

Elővers: Íme, mily jó és gyönyörűséges a testvéreknek együtt lakniuk.
4. hang. Szent ingyenes orvosok, * a gyógyítás ajándékának forrása 

nálatok van. * Gyógyulást ajándékoztok a hozzátok folyamodóknak. * Az 
Üdvözítő Krisztus örökké buzgó forrásából * a legnagyobb ajándékokra 
tettetek szert. * Hozzátok is szólt az Úr, mert az apostolokkal egyforma 
lelkületűek vagytok: * Hatalmat adtam nektek a tisztátalan lelkek fölött, * 
hogy kiűzzétek azokat, * és meggyógyítsatok minden betegséget és min-
den gyöngélkedést. * Az ő parancsait szépen teljesítettétek. * Ingyen vet-
tétek, ingyen adjátok, * s meggyógyítjátok testünk és lelkünk betegségeit.
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JÚLIUS 2.
Az Istenszülő köntösének elhelyezése

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: az Istenszülő köntösének elhelyezése, DM. ün. 

4. hang. Jelül rendelted...
Édesanyádat menedékként adtad szolgáidnak, * könyörületes Ember-

szerető. * Véghezvitted általa kimondhatatlan és fenséges üdvgondozá-
sodat, * és visszaállítottad a teremtésben nyert * ősi isteni méltóságunkat. 
* Azért megüljük az ő tiszteletreméltó ünnepét, * és magasztaljuk a te 
hatalmadat, mindenható Jézus! (2-szer)

A téged tisztelő és kötelessége szerint magasztaló várost * tiszteletre-
méltó köntösöddel mindig megvéded * a legistentelenebb barbároktól, * 
az éhségtől, a földrengéstől * és az ellenséges betöréstől, * minden ma-
gasztalásra méltó, * férfit nem ismerő Szűz, * hogy dicsőíthessen téged, * 
Isten legszentebb jegyese * az emberek menedéke! (2-szer)

Tiszteletreméltó köntösödet adtad városodnak elvehetetlen kincs gya-
nánt, * Isten kegyelmével teljes Nagyasszony, * oltalmazónak és kitün-
tetésnek, * megvívhatatlan bástyának * és gyógyulások kincsesházának, 
csodák örökké buzgó forrásának, * a viharban hányódók mindenkor üd-
vösséges révpartjának. * Azért magasztalunk téged, * mindenek fölött 
magasztalt Nagyasszony! (2-szer)

Dicsőség... most és...  2. hang.
Tisztítsuk meg szívünket és elménket, * zengjük mi is szépen az an-

gyalokkal együtt a magasztalást, * Dávid énekét énekeljük * a mi Iste-
nünk, a Krisztus Király szűz Jegyesének, és mondjuk: * Indulj el, Uram, 
a te nyughelyedre, te és a te szentséged szekrénye! * Mert őt mint gyö-
nyörűséges palotát, felékesítetted * és örökségül hagytad a te városodnak, 
Uralkodó, * hogy az ellenséges barbároktól megoltalmazza és megvédje 
* a te hatalmas erőddel, az ő könyörgése által.
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Előverses sztihirák

1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk...
Istennek egyetlen lelkes palotája, * a te tiszteletreméltó köntösödet 

megőrzendő drága kincs gyanánt * adtad át a te szent templomodnak, * 
a hívek számára szent ereklyének, * lerombolhatatlan védőbástyának, * s 
az megőrzi a te városodat, * mely magasztalja Istentől kapott hatalmadat, 
Isten Anyja!

Elővers: Kelj föl, Uram, a te nyughelyedre, te és a te szentséged szek-
rénye!

A te tiszteletreméltó köntösödet, * mely tiszteletreméltó és szent tes-
tedet takarta be, * dicsőséges kincs gyanánt * és kegyelem örökké élő 
vizét patakzó forrásként * odaajándékoztad mindenki számára. * Ennek 
elhelyezését, * mely mindenkinek megtiszteltetés, * megünnepeljük ma, 
tisztaságos Istenszülő!

Elővers: A nép gazdagjai ajándékokkal esedezni fognak színed előtt.
A te templomod a te szent köntösödet * szentséges kincs gyanánt őrzi 

mindenkor, * s megszentel mindnyájunkat, kik oda gyülekezünk * és té-
ged kötelességünk szerint magasztalunk, * benne látva lelkünk remény-
ségét, * szilárd védelmezőjét és erősségét, Nagyasszony!

Dicsőség... most és...  2. hang.
Rendkívül ragyogó koszorú gyanánt * ölti magára Isten Egyháza * a te 

szent köntösödet, * szeplőtelen Istenszülő! * Örvendezve tündöklik ma, * 
titokzatosan vígad, * és így kiált hozzád, Nagyasszony: * Üdvözlégy, az ő 
isteni dicsőségének tiszteletreméltó koronája és koszorúja! * Üdvözlégy, 
a mindenség egyetlen dicsősége * és örökké tartó öröme! * Üdvözlégy, a 
hozzád folyamodók révpartja, * a mi oltalmunk és üdvösségünk!
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A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 8. hang.
Örökkészűz Istenszülő, embereknek oltalma, * ki szeplőtelen szülé-

sedben sérületlen maradtál, * a te szeplőtelen tested öltözetét és övét aján-
dékoztad körülvevő erősség gyanánt városodnak, * mert tebenned a ter-
mészet és az idő megújul. * Esedezünk azért hozzád: Ajándékozz békét 
az egész világnak, * a mi lelkünknek pedig gazdag kegyelmet!

Konták, 4. hang.
A romolhatatlanság öltönyéül ajándékoztad minden hívőnek, * Isten 

tisztaságos Áldottja, szent palástodat, * melybe egykor szent testedet ta-
kartad, * ki az emberek szent oltalma vagy. * Ennek elhelyezését ünne-
peljük ma buzgósággal, * és híven így kiáltunk hozzád: * Üdvözlégy, 
tisztaságos Szűz, * keresztények büszkesége!

Prokimen, 3. hang.

Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez lelkem az én üdvözítő 
Istenemben.

Vers: Mert megtekintette szolgálójának alázatosságát, íme, mostantól 
boldognak hirdet engem minden nemzedék.

Alleluja, 8. hang.
Vers: Kelj föl, Uram, a te nyughelyedre, te és a te szentséged szekré-

nye!
Vers: Igazat esküdött az Úr Dávidnak, és ezt nem másítja meg: ágyé-

kod gyümölcsét ültetem trónodra. (131. zsoltár)

Áldozási vers:
Az üdvösség kelyhét veszem, és az Úr nevét segítségül hívom.
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JÚLIUS 8.
Pünkösd u. 7. vasárnap – Prokóp nagyvértanú – 6. hang

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, Prokóp nvt. 4, D. nvt., 

M. a folyó hang nagy dogmatikonja

1. hang. Minta: A mennyei rendeknek...
Anyád méhétől fogva kiválasztott voltál, * a végtelenül bölcs Istentől 

* az égből nyertél hivatást, miként Pál, * megismerted Krisztusnak ön-
ként vállalt szenvedését, * hirdetőjévé s valóban buzgó követőjévé lettél, 
* Prokópiosz vértanú!

Magadra öltötted a titokzatos teljes fegyverzetet, * bölcs, istenszere-
tő Prokópiosz, * Krisztusnak győzelmet szerző diadaljelével * lealáztad 
az ellenség vakmerősködését, * a bálványszobrokat leromboltad, * és 
küzdöttél vérednek ontásáig.

Miként hajdan a sereget a hívő asszonyokkal együtt * elvezetted az 
Úrhoz, a mennyei Királyhoz és Uralkodóhoz, * éppen úgy vezesd most el 
könyörgéseddel Krisztushoz mindazokat, * akik megünneplik a te emlé-
kedet, * szent vértanú, vértanúk ékessége!

4. hang. Minta: Jelül rendelted...
Teljes fénnyel tündöklő csillagként * tűntél fel keletről, Prokópiosz, 

* megvilágítva a világ véghatárait csodajelekkel, * a kínzások között 
tanúsított valódi bátorsággal, * a bajvívás nagyszerű fényével, * azért 
megünnepeljük ma * a te mindenütt ünnepelt és fényes emléknapodat, * 
Prokópiosz bajnok!

Dicsőség... 6. hang.
Felragyogott ma a te dicsőséges emlékünneped, * sok küzdelmet meg-

vívott Prokópiosz. * Egybegyűjt minket, ünnepkedvelőket, * Krisztus 
Istenünk magasztalására és dicsőítésére. * Odajárulunk a te földi marad-
ványaid koporsójához is, * gyógyulások kegyelmi ajándékát nyerjük. * 
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Az Üdvözítő Krisztust, ki téged megkoszorúzott, * mindörökké magasz-
taljuk, * szüntelenül dicsőítjük.

Előverses sztihirák

Dicsőség... 8. hang.
A mindent felülmúló fényességű Szentháromság * titokzatos megvi-

lágosításától beragyogva, * az Isten fiává fogadás következtében * átiste-
nültél, nemes lelkű Prokópiosz vértanú. * Szabadítsd meg könyörgésed-
del mindenféle kísértéstől mindazokat, * akik híven ünneplik a te fényes 
emléknapodat!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN

A III. óda után:
Konták és ikosz:

2. hang. Minta: A magasságbelieket keresve... 
Krisztus isteni buzgóságának tüzétől lángolva, * és a szent kereszt ere-

jével fölvértezve, * az ellenség gőgjét és erőszakosságait megaláztad, * az 
Egyházat pedig fölmagasztaltad, * és bennünket a hitben * megvilágosí-
tottál és gyarapítottál, Szent Prokópiosz.

Ikosz. Minta: Tedd értelmessé nyelvemet...
Adj nekem értelmes ajkat, kezdet nélküli Ige, hogy magasztalhassam 

a te bajnokodat, Prokópioszt! * Hiszen bőséges a te könyörületességed 
* ítéleteid rengetegében, Krisztusom. * Tisztíts meg engem a lelkemre 
boruló ködtől, * mosd le elmém minden szennyét, * hogy istenes csele-
kedetekkel szent templommá legyek, * és hozzá méltó dolgokat zengjek 
a vértanúnak, * aki bennünket a hitben megvilágosított és gyarapított!

Kathizma, 1. hang. Minta: A te sírodat őrző katonák...
A mennyből hívott téged Krisztus a hitre, bölcs Prokópiosz, * miként 

egykor Pált, * előre ismerve lelked istenes szépségét. * Azért férfiasan 
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küzdöttél, és hirdetted az ő szenvedéseit * és az ő leendő eljövetelét az 
emberekhez, * végtelenül boldog!

Istenszülő-ének. Ugyanarra.
Keresztények reménysége, legszentebb Szűz, * a mennyei karokkal 

együtt kérleld szünet nélkül Istent, * akit te felfoghatatlanul és kifejezhe-
tetlen módon szültél, * hogy adja meg nekünk összes bűnünk bocsánatát, 
* életünk helyreállítását, * kik téged hittel és szeretettel állandóan dicső-
ítünk!

Fényének: Minta: Változhatatlan világossága...
A mennyből jött a te meghívásod, mint Pálé. Nevednek megfelelően 

arrafelé haladtál, Prokópiosz, s az Úr elé vértanúk egész karát vezetted. 
Velük együtt esedezzél magasztalóidért!

Dicséreti sztihirák

4. hang. Minta: Jelül rendelted...
A mennyből hangoztatta hívó szavát hozzád, * mint egykor Pálhoz, * 

Jézus, az igazság, * dicsőséges Prokópiosz! * Hallgattál rá, ó boldog. * 
Az istentelenség eltévelyedését, * ezt az ősöktől örökölt hazug hiedelmet 
* bölcsen elhagytad, * örömmel indultál a tökéletes bajvívás * szenvedés-
sel teljes küzdőterére * megvilágosult lélekkel.

Testednek megnyúzása és tűzbevetése, * kínzásokra adása és börtönbe 
zárása, * a kínvallatás minden fajával való gyötrése, * karddal történt 
lefejezése, ó egészen bölcs, * megszerezte neked a mennyországot, * vég-
telenül boldog. * Most ott örvendezel és vigadozol, * Prokópiosz bajnok, 
* az angyalok örökségének részese!

Elővers: Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szentjeiben.
Vaskarmokkal marcangoltak * és tűzbe fektettek, * börtönbe zártak 

* és mégis rettenthetetlen maradtál. * Az isteni jutalmat megvilágosított 
lélekkel előre láttad, * sok küzdelmet vívott bajnok, * Azért megkoszorú-
zott téged a győzelmi koszorút adó, * mikor a küzdelmet befejezted * és 
a hitet megtartottad, Prokópiosz.
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Elővers: A szentekhez, kik az ő földjén vannak, irányította csodálato-
san minden vágyamat.

Vértanúságod vérének bíborával * ékeskedik Isten Egyháza, * és nap-
sugarakat áraszt, * sok küzdelmet megvívott Prokópiosz! * Mert te a ke-
reszttel fegyverezted föl magad, * s buzgón siettél, hogy Krisztusért meg-
halj, * az ellenség támadását nemes lélekkel álltad, * a törvényszegők 
esztelenségét megszégyenítetted, * Krisztus diadalmas katonája lettél. * 
Azért esedezünk hozzád, * vértanúk ékessége, * hiszen bátran szólhatsz 
az Úrhoz, * esedezzél a mi lelkünk üdvösségéért!
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JÚLIUS 17.
Boldog Gojdics Pál fölszentelt vértanú

A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 4. hang.
Már gyermekkorodtól megszeretted Krisztust, az örök Igét. * Vágyód-

tál neki szolgálni csendben és egyszerű szívvel. * De a Leghatalmasabb 
jobbja a püspöki székre választott ki téged, * és a nép rendíthetetlen pász-
torává állított. * Feláldoztad magad Istennek, mint teljes áldozat, * a hit 
és az Egyház egységéért. * Atya, püspök és vértanú Pál, kérjed Krisztus 
Istent, * hogy üdvözítse a mi lelkünket! 

Konták, 4. hang.
Fölhevülve az isteni szív szeretetétől, * felragyogtál számunkra, mint 

nagyfényű csillag.* Mint Egyházunk buzgó főpapját ismertünk meg té-
ged. * Ezért tiszteletreméltó emlékedet ünnepelve, * hálát adunk érted 
Istennek, * mert főpapunk és atyánk, ó Pál, * ma is tanítasz minket szava-
iddal: * Isten a szeretet, és mi szeretjük őt.

Prokimen és alleluja a fölszentelt vértanú közös szolgálatából.
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JÚLIUS 22.
Mária Magdolna társapostol

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, Mária Magdolna társap. 4, D. társap., 

M. a folyó hang nagy dogmatikonja

1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk...
Kenetet vittél a sírba tett Krisztusnak, * aki életet lehel minden ha-

lottba, * s elsőnek láttad meg őt, isteni ihletésű Mária, * és leborultál elé 
könnyezve. * Esedezzél, hogy lelkünk elnyerje * a békességet és a nagy 
irgalmat! (2-szer)

Mikor megláttad a keresztre szögezett Krisztust, * fölzokogtál, Mag-
dolna, és így kiáltottál: * Mit kell látnom, miként hal meg az élet? * A 
teremtés, ezt látva, megrendült, * a csillagok elhomályosultak. * Esedez-
zél, hogy lelkünk elnyerje * a békességet és a nagy irgalmat!

A Teremtővel együtt eltöltött idő alatt * teltél be sok bölcsességgel 
és ismerettel, * dicsőséges Mária, * az ő szenvedését és lealázkodását * 
hirdetted a népeknek, minden dicséretre méltó.* Esedezzél, hogy lelkünk 
elnyerje * a békességet és a nagy irgalmat!

Dicsőség... 6. hang.
Elsőnek láttad, Mária Magdolna, * a javak első forrásának, * a mi 

természetünk könyörületes átistenítőjének * isteni föltámadását, * első 
örömhirdetőjévé lettél, s az apostolokhoz így kiáltottál: * Vessétek el a 
szomorúságot, * öltsetek magatokra vidámságot! * Jertek, s lássátok a 
föltámadt Krisztust, * ki megadja a világnak a nagy irgalmat!
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Előverses sztihirák

Dicsőség... 8. hang.
Krisztus Istennek, ki túláradó jóindulattal * önként magára vállalta az 

én koldusszegénységemet, * híven szolgált mint tanítvány, Mária Mag-
dolna. * Mikor meglátta keresztre feszíttetve, majd pedig sírba zártan, 
* könnyezve így kiáltott: * Ó, mily megdöbbentő látvány! * A holtakat 
megelevenítő hogyan kerülhet a holtak közé? * Milyen illatos kenetet vi-
gyek annak, * aki megszabadított engem a gonosz szellemek bűzétől? * 
Mily könnyet ontsak annak, * aki megszüntette az én ősanyám könnyeit? 
* Ám a mindenség Királya * mint a Paradicsomkert őre megjelenik, * 
szavának harmatával megszünteti a könnyek tüzét, * és így szól hozzá: * 
Menj el az én testvéreimhez, * és hirdesd nekik az örömhírt: * Fölmegyek 
az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, * az én Istenemhez és a ti Istenetek-
hez, * hogy megadjam a világnak a nagy irgalmat.

A REGGELI ISTENTISZTELETEN

A III. óda után:
Konták és ikosz:

4. hang. Minta: Aki önként...
A minden lény fölött való Isten * a világon testbe öltözvén, ó Mária, * 

téged valódi tanítványának választott, * s elfogadta minden iránta táplált 
vonzalmadat. * Azért te most sok gyógyulást eszközölsz * és a mennyek-
be átköltözve * a világért állandóan imádkozol.

Ikosz. Minta: A pogányok Galileájára...
Krisztus, a világ világossága, * látva a te hited éberségét * és szerete-

ted elszakíthatatlan vonzalmát, * a sírból való föltámadása után először 
neked jelent meg, * ki kora hajnalban könnyezve igyekeztél kenettel eljut-
ni a megközelíthetetlenhez, * s viszonzásul neked is egyaránt megadta * a 
Szentlélek hatalmát, működését és parancsát, * és elküldött, hogy hirdesd  
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az ő föltámadásának örömhírét az ő beavatott bölcs tanítványainak, * s a 
világért állandóan imádkozol.

Kathizma, 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét...
Az érettünk túláradó jóindulattal * szegénnyé vált Igének szolgálójává 

lettél, * mint tanítvány, Mária Magdolna. * S mikor megláttad őt kereszt-
re feszítve és a sírba elhelyezve, * keserves könnyekkel siránkoztál. * 
Azért tisztelünk téged és híven elvégezzük a te magasztalásodat, * dicső-
séges kenethozó, * és egybehangzóan hangoztatjuk neked: * Esedezzél 
Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón 
megünneplik a te szent emlékedet!

Dicsőség... most és… Istenszülő-ének.  Ugyanarra.
Téged, egyetlen Szűz az asszonyok között, * ki Istent mag nélkül szül-

ted testben, * mi, minden emberi nemzedék boldognak mondunk, * mert 
az istenség tüze tebenned lakozott * és mint csecsemőt tápláltad a Terem-
tőt és Urat. * Azért mi, az angyali és az emberi nem méltán dicsőítjük a te 
legszentebb szülésedet * és egybehangzóan kiáltjuk néked: * Esedezzél 
a te Fiadhoz és Istenedhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik 
híven tisztelik a te szülésedet, ó Szeplőtelen!

Fényének. Minta: Asszonyok, halljátok...
Úrnő nevet viselő Mária, Krisztus tanítványa, te, kenethozó, esedezzél 

szüntelenül érettünk, kik szüntelenül tisztelünk téged, a keresztrefeszített 
Úrhoz, a többi kenethozó asszonnyal és a Szűz Máriával együtt!

A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 1. hang.
Az érettünk Szűztől született Krisztust követted, * dicsőséges Mária 

Magdolna, * az ő igazságait és törvényeit megtartván. * Azért ma, a te 
legszentebb emlékedet ünnepelvén, * híven magasztalunk és szeretettel 
dicsőítünk.
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Konták, 4. hang.
A minden lény fölött való Isten * a világon testbe öltözvén, ó Mária, * 

téged valódi tanítványának választott, * s elfogadta minden iránta táplált 
vonzalmadat. * Azért te most sok gyógyulást eszközölsz * és a mennyek-
be átköltözve * a világért állandóan imádkozol.

Prokimen és alleluja a szentasszony és szűz közös tiszteletéből.
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JÚLIUS 25.
Anna elhunyta

A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 4. hang.
Az Élet hordozóját hordoztad méhedben, * a tisztaságos Istenanyát, 

* isteni bölcsességű Anna, * azért most örömmel költöztél át a mennyei 
örökségbe, * ahol a dicsőségben örvendezők laknak, * és közbenjársz 
azokért, kik szeretettel tisztelnek, * bűnbocsánatot esdve számunkra, * ó, 
örökké boldog!

Konták, 2. hang.
Krisztus nagyszüleinek emlékét ünnepeljük, * és híven kérjük az ő 

segítségüket, * így minden gondtól mindnyájan megszabadulva, kiáltjuk: 
Légy velünk, Istenünk, * ki megdicsőítetted őket, mint neked tetszett. 

Prokimen és alleluja Anna elhunytának, a szentasszony és szűz közös tiszteletéből.
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JÚLIUS 26.
Magyar Mózes szentéletű atya

A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 3. hang.
Téged mint második Józsefet, tisztaság és szüzesség nagy harcosa, * 

mi bűnösök szent énekekkel dicsőítve, minden tiszteletre méltó és an-
gyalhoz hasonló Mózes * buzgón kérünk: imádd Krisztus Istent, * hogy 
orvosolja minden szenvedésünket * és adja meg a nagy kegyelmet!

 Konták, 3. hang .
Az egyetlen Istent keresve a magasságban, * minden földi dolgot meg-

vetettél. * Testedről megfeledkezve, a kínzásokra férfiasan átadtad ma-
gad; * éhséget, szomjúságot, bilincseket, tömlöcbe zárva bátran eltűrtél; 
* a virrasztásokat, a vérontást, és tested megcsonkítását, * tiszta szüzes-
ségedért férfiasan eltűrted. * És most a szüzek karával a legszentebb Há-
romság előtt állva imádkozzál, * hogy minden kísértéstől szabaduljanak 
meg a téged éneklők: * Üdvözlégy, Mózes, boldogságos atya! 

Prokimen és alleluja a szentéletű atya közös tiszteletéből.
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AUGUSZTUS 5.
Pünkösd u. 11. vasárnap – Úrszínváltozás előünnepe

Euszigniosz vértanú – 2. hang

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, Úrszínváltozás eü. 3, Euszigniosz vt. 3, 

D. eü., M. a folyó hang nagy dogmatikonja

4. hang. Minta: Jelül rendelted...
Jertek, menjünk föl együtt * a szent hegyre menő Jézussal, * hallgas-

suk ott az élő Isten hangját, * amint a kezdet nélkül való Atya * ragyogó 
felhővel bizonyságot tesz a Szentlélekben * az ő örök fiúsága hitelessé-
géről, * s megvilágosul lelkünk, * és az ő fényében meglátjuk a világos-
ságot.

Jertek, már előre gyülekezzünk, karban, * tisztítsuk meg magunkat, * 
és készüljünk elő híven * Isten magasságbeli megnyilatkozásának szent 
megközelítésére, * hogy szemlélőivé lehessünk az ő nagyszerűségének 
* és részeseivé dicsőségének, * melynek meglátására méltóvá lettek * az 
apostolok kiválasztottjai * titokzatosan a Tábor-hegyen.

Jertek, hajtsuk most végre * a jobbra való átváltozást, * készítsük elő 
magunkat szépen, * hogy fölmehessünk holnap az Isten szent hegyére, 
* és szemlélhessük ott Krisztusnak * napnál ragyogóbb, változhatatlan 
dicsőségét, * s hogy ránk ragyogjon a hármas fény, * s benne dicsőítsük 
az ő lealázkodását.

A szenté. 4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
Tested vérétől pirosló bíborba * isteni malaszttal felöltözvén, * fejedet 

a halhatatlan élet koronája ékesíti, * végtelenül bölcs vértanú, * kezedben 
a szent keresztnek győzelmi jelvénye, * mint királyi pálca, * Krisztussal 
együtt szenvedvén, * vele együtt uralkodol * és örvendezel mindörökké.

Legyőzhetetlen vitéz voltál, * Euszigniosz, * mert a kereszttel fölfegy-
verkezvén * a gonosz ellenségek ellen * bátran harcoltál, * és őket hősi  
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küzdelemmel legyőzvén * diadalkoszorút nyertél * a küzdelmek példaké-
pétől és fejedelmétől, Krisztustól, * ki uralkodik mindörökké.

Tiszteletreméltó szenvedéseiddel * dicsőséges Euszigniosz vértanú, * 
a tiszteletreméltó kínszenvedést utánoztad, * és mint győzedelmes baj-
nok, * vértanútársaiddal együtt * a mennyei szent városban örvendezve 
lakozol, * és az isteniekben való részesedés által * Istenhez hasonlóvá 
lettél, * azért a te szent emlékedet szeretettel tiszteljük.

Dicsőség… 5. hang.
Jertek, menjünk fel az Úr hegyére * s a mi Istenünk házába, * hogy 

lássuk az ő színe átváltozásának dicsőségét * mint az Atya egyszülötté-
nek dicsőségét, * és merítsünk világosságot a világosságból, * és emel-
kedjünk fel lélekben, * énekeljük mindörökké * az egyvalóságú Szenthá-
romságot!

Előverses sztihirák

Dicsőség... most és… 2. hang.
Ki a Tábor hegyén dicsőséggel * színedben átváltoztál, Krisztus Iste-

nünk, * és megmutattad tanítványaidnak * a te istenséged vakító fényét, 
* derítsd fel reánk is a te bölcsességed sugarait, * és taníts meg minket * 
a te parancsolataid ösvényére, * mint egyetlen jóságos és emberszerető!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN

A III. óda után:
Konták és ikosz:

4. hang. Minta: Megjelentél... [= Kijelentéd...]
Isteni színváltozásodban * Istennek tetszően megvilágosul ma az 

egész emberi természet, * és örömmel így kiált föl: * Átváltozik színében 
Krisztus, ki mindnyájunkat üdvözít!



100

A szenté. 8. hang. Minta: Mint a teremtmények zsengéit...
Mint jámbor vértanút * és isteni bölcsességű bajnokot, * dicsőítve tisz-

teli ma az Egyház az istenes küzdőt, * a bölcs Euszignioszt, * és szün-
telenül hangoztatja: * Az ő könyörgésére * oltalmazd meg szolgáidat, 
Nagyirgalmú!

Ikosz. Minta: Csak te vagy egymagad halhatatlan…
A hívek serege együtt örvendezik, * Euszigniosz emlékét ünnepelve. 

* Királyok, pátriárkák és fejedelmek, * idegenek, szolgák, koldusok és 
bennszülöttek, gyülekezzetek! * Az ereklyetartó csodák kegyelmi ajándé-
kát fakasztja, * a hívek bizalommal merítenek belőle, * és Istent magasz-
talva állhatatosan hangoztatják: * Az ő könyörgésére * oltalmazd meg 
szolgáidat, nagyirgalmú!

Kathizma, 5. hang. Minta: Az Atyával...
A törvényszegők előtt megvallottad * a mindenség uralkodó Istenét 

és Urát, * a testi kínoktól egyáltalán nem rettentél meg, * Krisztusnak 
harcosa, * a mennyei seregben lévők társa * és a valódi dicsőség örököse. 
* Járj közben a mi üdvösségünkért!

Dicsőség… most és… Az előünnepé.
Megjelent, fölment a Táborra, * és fölragyogtatta az istenség fényözö-

nét * a sötétségben levőkre a dicsőség Napja. * Tiszteljük az ő ragyogó 
megjelenését!

Fényének: Az előünnepé.
Mi, akik az isteni dicsőség után vágyódunk, oszlassuk el a földies tes-

tiesség ködét, törekedjünk a magasba, és menjünk fel a Tábor hegyére! 
Törekedjünk arra, hogy méltókká legyünk Mózessel, Illéssel és a kivá-
lasztott tanítványokkal a megközelíthetetlen isteni kisugárzásból való ré-
szesülésre, szerezzünk világosságot világosságra halmozva!
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Dicséreti sztihirák

1. hang. Minta: A mennyei rendeknek...
Tartsuk meg a mai napon * a legszentebb, dicsőséges színeváltozás 

előünnepét! * Dicsőítsük Krisztust, * aki a mi természetünket az istenség 
tüzével megváltoztatta, * és az ősi enyészhetetlenséggel ragyogóvá tette! 

Jertek, menjünk föl a szent hegyre, * és szemléljük hittel az Úr teljes 
fényben ragyogó színeváltozását! * Imádjuk őt híven, és mondjuk: * Te 
vagy a mi egyetlen Istenünk, * ki megtestesültél és átistenítetted az em-
beri természetet!

Elővers: Az irgalom és igazság találkoztak, az igazság és a béke meg-
csókolták egymást.

Ez az az előünnepi nap, * amely után Krisztus színében átváltozik * 
Mózesnek, Illésnek és saját tanítványainak jelenlétében * a Tábor hegyén, 
* s ez az isteni szózat hallatszik: * Valóban ez az én kiválasztott Fiam!

Elővers (5. hang): A te orcád világosságában járnak, Uram, és a te 
nevedben örvendeznek.

A te színváltozásodkor, Krisztus, * mikor látott téged a felhőben, * 
tanúságot tett rólad * az istenlátó Mózes * és a tüzes szekér szeplőtelen, 
mennyei utasa, Illés, * hogy te a törvény és a próféták * alkotója és telje-
sítője vagy. * Velük együtt minket is méltass arra, Uralkodó, * hogy a te 
világosságodban * magasztalhassunk téged mindörökké!

A SZENT LITURGIÁN

Tropár az előünnepé, 4. hang. Minta: Hamar előzz meg...
Krisztus színeváltozásához készülünk, * fényesen ünnepelvén annak 

előünnepét, * így kiáltsunk fel, ó hívek: * isteni örvendezés napja jön el 
ma, * mert az Uralkodó a Tábor hegyére megy föl, * hogy ott megmutas-
sa istenségének ragyogását.
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Konták az előünnepé, 4. hang. Minta: Megjelentél... [= Kijelentéd...]
Isteni színváltozásodban * Istennek tetszően megvilágosul ma az 

egész emberi természet, * és örömmel így kiált föl: * Átváltozik színében 
Krisztus, ki mindnyájunkat üdvözít!
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AUGUSZTUS 20.
Szent István apostoli király – Szent Hierotheosz főpap

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: István apostoli király 3, Hierotheosz főpap 3, D. ap. kir., M. ün.

4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
Magyarország büszkeségét, * a bőséges fényű csillagot, * istenfélő ki-

rályok díszét, * az igaz vallásosság ékességét, * a hitnek oszlopát, Krisz-
tus szolgáját, * a megéneklésre méltó Istvánt, * mint az apostolokkal egy-
forma életűt és velük lakozót * ünnepeljük méltóképpen énekkel, * az ő 
emlékét tisztelvén! 

A kegyelem sugaraival megvilágosított elméddel * alárendelted ma-
gadat, Szent István * az Atyával és a Lélekkel uralkodó Krisztusnak, * és 
az ő akarata szerint * a néked adott hatalmat helyesen juttattad érvényre, 
* és a mennyei palota * igen fényes lakója lettél.

Mulandó királyságodat * nagyszerű életműved folytán * az örök és 
jobb királyságra váltottad, * Isten által megkoronázott István, * mert mint 
isteni bölcsességű, * Isten törvénye szerint intézted uralmadat, * és alatt-
valóid életmódját * az Üdvözítő szent igéjébe vetett hitre alakítottad át.

Szent Hierotheoszé, 2. hang. Minta: Minő dicsőítő…
Milyen hangzású énekekkel magasztaljuk a főpásztort, * aki a Krisztus 

iránti sóvárgást gyarapította, * a hívságos gyönyöröket meggyűlölte, * és 
szent életre költözött át? * Az igaz vallásosság örökké ragyogó csillagát, 
* az üdvösség folytonosan áradó folyóját, * a jó hangzású ajkat, * a bölcs 
Hierotheoszt, * aki által odaföntről isteni kegyelemben részesülünk.

Milyen örömteli dallamokkal magasztaljuk a főpásztort, * aki soka-
kat megmentett a romlástól, * és az Üdvözítő isteni parancsainak útjá-
ra igazított? * A főpapok csodálatos ékességét, * a főpásztorok rendkí-
vüli büszkeségét, * az evangélium csodálatos magyarázóját, * a bölcs 
Hierotheoszt, * aki által a magyar népnek az igazság tündöklött fel.
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Milyen dicsőítő énekeket kössünk csokorba a főpásztornak, * aki az 
Úr kegyelméből * Konstantinápolyból Magyarországra utazott, * és az 
evangélium hirdetésének fegyverével * azt az igazságnak vetette alá? * 
Az igaz vallásosság titkait kifejtőnek, * a bölcs Hierotheosznak, * akinek 
közbenjárása által bűnbocsánatot nyerünk.

Dicsőség... 6. hang.
Mint a hívek szívébe titokzatosan kiöntött jóillatú műró * és mint ör-

vendezés olaja, * úgy jelent meg ma az istenfélő király tiszteletreméltó 
ünnepe. * Jertek hát, testvérek, áhítattal ünnepelve mondjuk: * Üdvöz-
légy, ki mulandó országod koronáját Istennek szentelted, * és a neked 
adott hatalmat szolgálatnak tekintetted! * Üdvözlégy, ki a keresztet vette 
föl megvívhatatlan fegyverként, * és az által népedet * Krisztusnak, az 
egyetlen Királynak vetetted alá! * Üdvözlégy, ki a királyok között aposto-
lokkal egyenrangú voltál, * az első keresztény királynak, a boldog Kons-
tantinnak tökéletes hasonmása! * Járj közben szüntelenül Istennél * az 
első püspökkel, Hierotheosszal együtt, * néped békéjéért * és a téged 
tisztelők üdvösségéért!

Most és... Az ünnepé. 6. hang.
A te halhatatlan elhunytodra, * Istenszülő, Életünk Anyja, * az aposto-

lokat felhők a levegőbe elragadták, * és a világon szétszórva levőket * a 
te szent tested elé egy karba állították, * s ők azt kegyelettel eltemették, * 
Gábor szavával kiáltván néked: * Üdvözlégy, malaszttalteljes szeplőtelen 
Szűzanya! * Az Úr van teveled. * Velük együtt mint Fiadat és Istenedet, 
* imádd őt a mi lelkünkért!

Olvasmányok:
Királyok könyvének olvasása (1Kir 8,22-23.27-30):
Salamon Izrael egész gyülekezetének jelenlétében megállt az Úr oltára 

előtt, kezét az ég felé tárta, és így szólt: Urunk, Izrael Istene, nincs hozzád 
hasonló isten se fönn az égben, se lenn a földön. Még a mennyboltozat és 
az egek ege sem képesek téged befogadni, nem is szólva erről a templom-
ról, amelyet nevednek építettem. Mégis tekints esedezésünkre, Urunk, 
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Izrael Istene, s hallgasd meg ezt a könyörgést és imádságot, amellyel 
szolgád imádkozik ma színed előtt! Tartsd rajta szemedet ezen a házon 
éjjel-nappal, azon a helyen, amelyről megígérted: „Ott lesz a nevem”! 
Hallgasd meg azt az imát, amelyet éjjel vagy nappal szolgád ezen a he-
lyen mond! Hallgasd meg szolgádnak és Izrael egész népének könyör-
gését, amikor csak imádkoznak ezen a helyen! Hallgasd meg mennyei 
lakhelyeden, és tégy is aszerint, vagyis légy kegyelmes irántuk!

Példabeszédek könyvének olvasása (Péld összetett: 10,7.6; 3,13-16; 
8,6.34-35.4.12.14.17.5-9; 1,23; 15,4)

Az igaznak emléke dicsérettel jár, az Úr áldása nyugszik a fején. Bol-
dog az az ember, aki bölcsességet talált és az a halandó, aki belátással 
rendelkezik. Mert jobb ezt elnyerni, mintsem arany és ezüst kincseket. 
Értékesebb az a drágaköveknél, és nincs hozzá fogható értékes dolog. 
Szájából igazság szól, nyelvén törvény és irgalom van. Most pedig gyer-
mekeim, hallgassatok reám, mert tisztes dolgokról beszélek! Boldog az 
ember, aki útjaimat követi. Mert az én útjaim az élet útjai, melyek az Úr 
akarata szerint valók. Ezért kérlek benneteket, és kibocsátom hangomat 
az emberek fiaihoz. Mert én, a Bölcsesség készítettem hajlékot az akarat-
nak és a tudásnak, és a megfontolást én hívtam elő. Enyém a bölcs tanács 
és a bizonyosság, enyém az okosság, enyém az erő. Szeretem azokat, 
akik kedvelnek, és akik keresnek, rám is találnak. Értsetek az okos szó-
ból, ti ártatlanok, és szívleljétek meg azt, ti neveletlenek! Hallgassatok 
meg, mert tiszteletreméltó dolgokról beszélek, és helyes szóra nyílnak 
ajkaim, mert a torkom igazságot tanít, és a hazug száj utálatos előttem! 
Ajkam minden szava igazság, nincs abban csapda vagy kuszaság. Vilá-
gosak azok a bölcseknek, és helyesek azok számára, akik igaz ismeretre 
találnak, mert az igazságra tanítalak titeket, hogy az Úrban legyen a re-
ményetek és elteljetek Lélekkel.

Bölcsesség könyvének olvasása (5,15-6,3a):
Az igazak örökké élnek, és az Úrnál van jutalmuk, és a Magasságbeli 

gondjukat viseli. Így nyerik el a dicsőséges országot és a szépséges koro-
nát az Úr kezéből, mert ő jobbjával betakarja, és karjával megvédi őket. 
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Fegyverzetül felölti haragos indulatát, és fölfegyverezi a teremtést az el-
lenség megtorlására. Felölti mellvértnek az igazságosságot, és sisakként a 
színlelés nélkül hozott igaz ítéletet teszi fel. Győzhetetlen pajzsul a szent-
séget ölti magára, és karddá élesíti a bősz haragot. Vele együtt a világ is 
harcba száll az esztelenek ellen. Elröppennek a villámok jól irányzott 
nyilai, amelyek a felhőből mint jól megfeszített íjból szállnak, és biz-
tos célba szöknek. Parittyáiból haragos jégzápor zúdul, felzúdul ellenük 
a tenger vize, s a folyók árjai háborogva elöntik őket. Hatalmas vihar 
kel fel ellenük, és forgószél módjára széthányja őket. Így a törvénytelen 
élet pusztává teszi az egész földet, s a gonoszság felforgatja az uralkodók 
trónját. – Halljátok tehát ezt, királyok, és szívleljétek meg! Okuljatok, 
akik a föld határait kormányozzátok! Figyeljetek föl ti, akik a sokaságon 
uralkodtok, és büszkék vagytok a népek nagy számára! Mert az Úrtól 
vettétek a hatalmat, és a Fölségestől az uralmat.

Lítiai sztihirák

1. hang. (bolgár dallam)
Örvendezz az Úrban, Magyarország, * az Isten által megkoronázott 

István királynak, * és a csodálatos első püspöknek, Hierotheosznak * ün-
nepelve emlékét! * Ők ugyanis az evangéliumért fáradozva * a bálványok 
csalárdságától megmentettek * és menyasszonyként vezettek Krisztushoz 
téged, * az igaz vallásosság fényes ruházatába * titokzatos módon föl-
ékesítvén. * Perdülj táncra hát és ujjongj, * és adj hálát a háromságos 
Istennek, fennszóval kiáltván: * Szent, szent, szent vagy, irgalmas Isten, 
* ki mint könyörületes, megmented a benned hívőket!

2. hang. (bolgár dallam)
Szíved tisztaságát látva * az örökké királyként uralkodó Úr * a zsoltár 

szerint vigasság olajával kent föl téged * emberek királyává, * te pedig 
neki vetetted alá magadat, dicséretre méltó István, * s minden tekintetben 
tökéletes lettél. * Népedet így vezetted Isten igaz ítéleteinek ösvényein. 
* Így lettél az örök Ország részesévé, * ahol mindig együtt uralkodva 
Krisztussal, * járj közben nála, hogy üdvözüljön lelkünk! 
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3. hang. (bolgár dallam)
Királyi bíborodat a jobbik részt választva fölékesítetted * az evangéli-

um szerinti cselekedetek ékességeivel, * igen dicső István király. * Azért 
Istennek kedve telt benned, * és a mennyország lakhelyén telepített le 
téged, * ahol minden szent örökké egy társaságban él, * angyaloktól kö-
rülvétetve. * Te pedig, ó boldogságos, * velük együtt szüntelenül könyö-
rögj érettünk, * hogy a te közvetítéseddel mi is elnyerhessük * a jövendő 
javak élvezetét!

A bálványimádás sanyarú nyomorának árkából * isteni ihletésű ige-
hirdetésed által fölemelkedett Magyarország * kötelességének érzi, hogy 
magasztaljon téged, * és így kiált hozzád, Hierotheosz: * Örvendj, ki az 
evangélium kegyelmi ajándékait bőségesen kamatoztattad! * Örvendj, ki 
mint égi hírnök, békét és a hívságoktól való szabadulást hirdettél! * Ör-
vendj, isteni alakú száj, * istenismeret szónoka, * a kegyelem titkainak 
kiemelkedő isteni szócsöve! * Járj közben folyamatosan az Úrnál, * hogy 
ajándékozzon a világnak békességet, * mint egyetlen jóságos és ember-
szerető!

4. hang.
Az igazság erejének isteni hatalmával * a bálványokat összezúzva, 

Szent Hierotheosz atya, * Magyarországot egybekovácsoltad, * lelki 
házépítőnek bizonyulva * a hit kősziklájára raktad sok ember lelkét, * 
magadat pedig a Szentháromság szent templomává fejlesztve * bejutottál 
a mennyei templomba, * Isten önközlése folytán istenivé válva. * Járj 
közben folytonosan érettünk, * hogy mi, akik áhítattal tisztelünk téged, * 
megszabaduljunk a súlyos veszélyektől!

Dicsőség... 3. hang.
Dicséretre méltó István király, * ki az első püspöknek, Hierotheosznak, 

hitletéteményét sértetlenül megőrizted, * sőt azt meg is erősítetted tette-
iddel, * Krisztus evangéliumának nyerted meg népedet. * Magyarország 
tehát, melynek te vagy hite biztos alapja, * veled büszkélkedik és dicsek-
szik. * Drága jobboddal pedig mint kincstárral kegyelmileg gazdagodva 
* nagy hangon dicsőíti Istent, aki megdicsőített téged.
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Most és...
A te tiszteletreméltó elhunytodat, tisztaságos legszentebb Szűz, * 

az angyalok sokasága a mennyekben * és mi, az emberi nem, a földön 
magasztaljuk, * mert te Krisztus Istennek, * a mindenség Teremtőjének 
Anyjává lettél. * Esedezzél hozzá, kérünk, szüntelenül értünk, * kik re-
ményünket Isten után beléd vetjük, * minden magasztalásra méltó, férfit 
nem ismerő Istenszülő!

Előverses sztihirák

5. hang. Minta: Üdvözlégy...
Üdvözlégy, * teljesen boldog páros, * az erények szent lakhelye! * 

Ti Magyarországon valóban összezúztátok * a hitvány bálványokat. * 
Teljesítettétek e földön Krisztus parancsait, * és az apostolok ösvényein 
jártatok, * a kegyelem forrásait fakasztjátok: * Dicsőséges István király, 
királyok büszkesége, * és Hierotheosz atyánk, főpapok ékessége, * kö-
nyörögjetek Krisztushoz, * hogy adja meg lelkünknek a nagy irgalmat!

Elővers: Fölmagasztaltam a választottat népemből, rátaláltam szol-
gámra, Dávidra, szent olajommal kentem fel őt.

Üdvözlégy, * csodálatra méltó, * kinek az evangélium fénye közelről 
ragyogta be szívét, * és te földerítetted annak alkonyt nem ismerő suga-
rait, Magyarország földjén! * Királyok ékessége, * minden magasztalásra 
méltó István, * ki fennkölt elmével semmibe vetted a földi királyság di-
csőségét, * Krisztusnak, a teremtmények királyának * alkonyt nem is-
merő és el nem múló dicsőségére buzgón sóvárogtál. * Könyörögj hozzá 
mindenkor, * hogy adjon lelkünknek kegyelmet és irgalmat!

Elővers: Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okos-
ságot.

Üdvözlégy, * az evangélium sarja, * isteni hangú hírnök és isteni böl-
csességű beavató, * az igazság ajka, * az igaz vallásosság hangja, * az 
istenismeret tanítója, * igéid hangjával megmentetted Magyarországot a 
bálványok súlyos hiábavalóságától, * és Krisztusnak vetetted alá! * Szent 
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Hierotheosz, szent főpapok beszélgetőtársa, * apostolok társörököse a 
magasságban, * járj közben Krisztusnál, * hogy adja meg lelkünknek a 
nagy irgalmat!

Dicsőség... 8. hang.
Szent Hierotheosz atyánk, * a te nyelved Dávid zsoltára szerint * a 

gyorsíró írnok nádvesszeje lett, * mely a tévelygésben elavult emberszí-
vek táblájára * a mi Istenünk üdvösségét írta. * Mert buzgó gyakorlata-
iddal megtisztulva * a bölcsesség részesévé lettél, * és mint új apostol, 
* a császárvárosból Magyarországra kaptál küldetést, * hogy a minden 
elmét fölülmúló békességet * hirdesd mindenkinek. * Így tetteiddel és 
szavaiddal az apostoli kegyelemből kaptál egyenlő részt, * és a mennyben 
Krisztus oldalán állsz, * őhozzá könyörögve szüntelenül, * hogy üdvözít-
se a mi lelkünket.

Most és...  az ünnepé, 8. hang.
Ma titokzatosan körülállja a szüzek kara * a szüzek szüzének és any-

jának nyughelyét. * Az igazak lelkei a Királynőt körülrajongva magasz-
talják, * azok kenet helyett ajándékul szüzességüket nyújtják, * ezek meg 
az erénnyel együtt a szellemi szent éneket ajánlják. * Úgy illett az Isten 
Anyjához, * hogy mint királynőt az erények királyi fáklyásmenetével di-
adalmenetben kísérjék. * Velük együtt, tiszta élettel gyülekezve, * men-
jünk ki a mi Istenünk valóságos édesanyjának temetésére, * egybehang-
zóan magasztaljuk őt * dicshimnuszokkal és lelki énekekkel.

A REGGELI ISTENTISZTELETEN

Az első zsoltárcsoport után:

Leülők, 1. hang.
Lám, istenfélő István királyunk emléke * csillagként kelt föl, mind-

nyájunkat beragyogva * a kegyelem fényével. * Midőn őt tiszteljük, az őt 
megdicsőítő örök Királynak * híven adjuk meg a dicsőséget, * tiszteletet 
és a dicsőítést!
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Dicsőség... Ugyanarra.
Isten angyalaként önmegtagadásoddal * az angyalok életmódjához 

jutottál el, * s midőn a fölülről intézkedő gondviselés által * a magyar 
földre kaptál küldetést, * az igaz vallásosság igéjét hirdetted, boldogsá-
gos Hierotheosz, * és az embereket megszabadítottad a bálványimádás 
csalásától.

Most és... az ünnep kathizmája. Ugyanarra.
A bölcs apostolok tiszteletreméltó kara * csodálatos módon egybe-

gyűlt, * hogy dicsőségesen eltemesse a te szeplőtelen testedet, minden 
magasztalásra méltó Istenszülő, * velük együtt dicshimnuszokat zengett 
az angyalok sokasága is, * magasztalván a te tisztes elhunytodat, * ame-
lyet híven megünneplünk.

A második zsoltárcsoport után:

Leülők, 4. hang. Minta: Kijelentéd...
Nagy napként jelentél meg, István, Magyarországon, * s igaz vallásos-

ságod sugaraival szétoszlattad * a bálványok szörnyű hiábavalóságának 
* felhős sötétségét.

Dicsőség... 3. hang. Minta: A te szüzességed...
Himnuszokban dicsérünk téged, Hierotheosz atyánk * mint az igaz 

vallásosság tanítóját * és Magyarország első főpapját. ** Mert te bölcses-
séggel telve * az apostolok buzgóságát nyilvánítottad ki. ** Azért elnyer-
ted a nem kézzel készített sátrat, ** isteni és romolhatatlan lakhelyedet.

Most és... az ünnepé. Ugyanarra.
Szülésednél mag nélkül történt a foganás, * elszenderülésedben enyé-

szet nélküli a halál. * Csoda a csodával párosult, Istenszülő! ** Miként 
lehetett, hogy férfit nem ismerve, * tisztaságos testtel magzatot tápláltál? 
* Hogyan lehetett, hogy te, Istenanya, * halált vállaltál, és téged halotti 
kenettel kentek meg? ** Az angyallal együtt így kiáltunk hozzád: ** üd-
vözlégy, malaszttalteljes!
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A Sokirgalmú után:

Leülők, 5. hang. Minta: Az Atyával…
Királyságodat Istennek, * az örök Királynak rendelted alá, bölcs István 

király! * Istenfélelemmel átvezetted azt a jobbikra, * s a mulandóságot 
örök javakra cserélted föl. * Most pedig a mennyekben * királyok között 
lakozol, * közbenjárva miérettünk, akik dicshimnuszokkal magasztalunk 
téged.

Dicsőség... Ugyanarra.
Az önmegtagadó élet küzdelmei által * megtisztított szívedben szentül 

* apostolok buzgóságát mutattad, Hierotheosz. * Magyarországon cso-
dálatos módon * Krisztus ismeretének napját ragyogtattad föl. * Ezért 
mindnyájan tisztelünk téged * emlékünnepedet hívő módon megtartván.

Most és... Ugyanarra.
Az angyalok sokasága dicsőít, * az emberi nem híven magasztal téged, 

* mert átköltöztél, Szent Szűz, a földről a mennyekbe, * és szüntelenül 
esedezel * a te Fiadhoz és Istenedhez, * hogy megszabaduljanak a vesze-
delmektől mindazok, * akik híven magasztalják a te átköltözésedet.

Evangéliumcsókolásra:
50. zsoltár. Utána:
Dicsőség... 
Az Isten által megkoronázottnak...
Most és...
A legszentebb Istenszülőnek...

Elővers (6. hang): Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy irgalmasságod 
szerint... 

Saját dallamú énekvers. 6. hang.
Ma mi, istenfélők, kötelességünknek érezzük, * hogy dicsérő éneke-

inkkel koronázzunk meg, * Isten által megkoronázott István királyunk, * 
mert te az igaz vallásosság égben font koronáját nevedhez illően * eré-
nyeid drágagyöngyeivel ékesítve viselted. * Így járj közben érettünk, * 
hogy Isten szent akaratának megfelelően * békés életet éljünk!
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Kánonok:
Az ünnep kánonja és Szent István kánonja, amelynek a theotokionokban lévő 

akrosztihonjának magyar értelme a következő: Kürilloszé.)

I. óda. 8. hang. A szekereken üldöző fáraót…
Uralkodók Ura, mennyei Király, Szentháromság egy Isten, a fölöttébb 

boldog, Isten által megkoronázott István király közbenjárása által adj 
nyelvemnek igét, hogy egészen szerencsétlen létemre is méltó koszorút 
fonjak neki! 

Urunk, a mindenség Uralkodója a legszelídebb Dávidhoz hasonlóan 
téged is előre jónak ismert, István, s mint emberszerető, a vigasság olajá-
val a magyar nép királyává nyilvánított, ó, királyok koronája.

Királyi nemzetségből sarjadzottál, szelíd és igaz István, s amint az 
Evangélium törvénye által irányítva uralkodtál szenvedélyeid fölött, az 
Úr rendelkezése alapján emberek fölött is uralomra jutottál, szent király-
nak ismertek el.

Istenszülői:
Szörnyen megrohantak szenvedélyeim, Krisztus Istenünk Anyja, s a 

kárhozat mélysége felé vonzanak, ezért én, szerencsétlen, a te készséges 
segítségedet kérem: Oltalmazz engem, teljesen Szeplőtelen, mert te vagy 
reménységem és büszkeségem!

Katavászia:
Isteni dicsőséggel * fölékesített, legszentebb Szűz Mária, * a te szent 

és ragyogó emléked egybegyűjtötte * örömünnepre a hívők seregét, * kik 
Mirjámmal élükön dobszóval, * tánckarral együtt énekelték * a te Egy-
szülöttednek: * Mert ő dicsőségesen megdicsőült!

III. óda. Ki az egeket kezdetben…
Fölszálltál az istenfélelem szekerére, Istenben boldog és bölcs István 

király, s kardként Krisztus keresztjét hordoztad kezedben, így a vallásta-
lanság ellen fényes győzelmet arattál.
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Mivel az örök királynak vetetted alá magadat, nem harcokban lettél hí-
res, hanem erényes tettekben és jócselekedetekben, István, s így életeddel 
példát mutattál alattvalóidnak.

Királyi törzsöknek termékeny sarjaként a Pártfogó titokzatos földmű-
velése folytán a hit gyümölcseit termetted, s ezekkel mindig táplálod az 
egész Egyházat, ó, István király!

Istenszülői:
Folytonosan himnuszokkal tisztelünk téged, az Úr Anyját, s hittel ki-

áltunk hozzád: Szűz leányzó, ki szereted gyermekeidet, ne utasítsd vissza 
gyermekeid könyörgését, amikor azokat gyakori támadásaival fenyegeti 
az ellenség!

Katavászia:
Mindent teremtő és fenntartó, * isteni bölcsesség és erő, Krisztus, * 

tedd szilárddá és rendíthetetlenné Egyházadat! * Mert egyedül te vagy 
szent, * aki a szentek között nyugszol.

Kis ekténia után a főpap (Hierotheosz) kontákja és ikosza folyamatosan. 

Konták. 8. hang. Minta: Megértvén a titokteljes…
Miután az önmegtagadás erényeivel fölragyogtál, * főpapi ruhával 

ékesítettek, Hierotheosz atyánk, * s a Lélek intézkedése folytán Magyar-
országra kaptál küldetést. * Ott az apostolok erényeivel tűntél ki, * s igé-
iddel megszabadítottad a bálványok csalárdságától e népet, * amely híven 
így kiált hozzád: * Üdvözlégy, Istenben bölcs atyánk!

Ikosz:
Isten szolgájaként Isten által mozgatott nyelvre, Isten által oktatott 

ajakra tettél szert, egészen boldog Hierotheosz, és Magyarországon lettél 
az evangélium szolgája, ezért így kiáltunk hozzád: Üdvözlégy, vallásos-
ság pengetője! * Üdvözlégy, igazság hirdetője! * Üdvözlégy, istentelen-
ség isteni vádlója! * Üdvözlégy, hitetlenség nagy ellenfele! * Üdvözlégy, 
aszketikus erények illatozó virága! * Üdvözlégy, Istentől kapott ajándé-
kok illatos rózsája!  * Üdvözlégy, aki Magyarországot az Üdvözítővel 
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egyesítetted! * Üdvözlégy, ki ezt a kereszt jelével jelölted meg!  * Üdvöz-
légy, a hit lenyugvást nem ismerő csillaga!  * Üdvözlégy, az igaz ismeret 
mindent beragyogó világítója! * Üdvözlégy, aki Krisztust meghirdeted a 
törvényteleneknek!  * Üdvözlégy, aki sokakat megváltottál a csalárdság-
tól! * Üdvözlégy, Istenben bölcs atyánk!

Aztán pedig kathizma, először a királynak, aztán a főpapnak.

Kathizma. 4. hang. Minta: Hamar előzz meg…
Istennek tetszően szolgáltál a mindenek fölötti Istennek, * és tetteiddel 

fölékesítetted * igazságosságod koronáját, István. * Így most a királyok 
csarnokaiban tartózkodsz * az igazak és minden szent sorában, * ezért 
emlékedet ünnepelve * magasztalunk téged.

Dicsőség... A főpapé. Ugyanarra.
A Szentlélek sugarai ragyogták be lelkedet, * Magyarország tisztelet-

reméltó pásztorának neveztek ki, * bölcs Hierotheosz. * Így igen bölcs 
szavaid pásztorbotjával az emberek egész sokaságát * az Úr legelői felé 
terelted, * s tetteiddel újabb apostolnak bizonyultál.

Most és... Az ünnep kathizmája. Ugyanarra.
A belőled megszületett Teremtőd rendelkezése szerint * felhőszárnyon 

összegyűjtötted az apostolokat, * hogy meglássák átköltözésedet. * Így 
ők dicsőítéssel és nagy örömmel magasztalva * eltemették legszeplőtele-
nebb testedet, * Krisztus Istenünk boldogságos Anyja.

IV. óda. Te vagy az én erősségem...
A kegyelem országa után sóvárogtál, teljesen bölcs István, és így nem 

tettek felfuvalkodottá a földi tisztségek és gyönyörök, sem pedig az ide-
iglenes dicsőség és világi élvezetek, hanem mély alázattal jártál az Úr 
törvényében. 

A keresztények első uralkodóját, Konstantint szentül követted, Isten-
ben boldog István, s Magyarországon is fölmagasztaltad Krisztus ele-
venítő keresztjét, úgyhogy az lett Istentől kapott uralmad erős és biztos 
alapja. 
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Betartottad a kegyelem parancsait, dicsőséges István, s így az erények 
isteni templomává alakítottad át magadat, buzgón templomokat építettél 
az erősebb Úrnak, s ezekben imádkoztál, így kiáltván föl: Dicsőség a te 
hatalmadnak, Emberszerető!

Istenszülői:
Testi szenvedélyek árja borít el, és ettegek, Anyám, a kárhozattól. 

Hamar előzz meg, mint jóságos, és kegyelmed árjaival szárítsd fel azt, 
hogy megmenekülve híven kiáltsak neked, ó Mária: Üdvözlégy, Istennek 
szenny nélküli jegyese! 

Katavászia:
A próféták hirdetései * és jövendölései, Krisztus, * kijelenték szűztől 

való megtestesülésedet. * Fényességed sugarai * világosságul szolgálnak 
a nemzeteknek, * s a mélységek örvendezve hangoztatják néked: * Dicső-
ség a te erődnek, Emberszerető!

V. óda. Miért vetettél el engem…
Lelkesen a szent parancsok ösvényén haladtál, ó István, s erényeiddel 

még fényesebbé tetted bíborruhádat. Ezért most a szentek fényességében 
örvendezel, a hozzád menekülők heves pártfogója.

A mennyekbe irányuló vágy a hervadhatatlan dicsőség felé röpítette 
lelkedet, ó boldog, s jó királlyá tett téged, ki nem a fegyverek hatalmában, 
hanem egyedül Uradban, Krisztusban bíztál.

Az élet minden erényét a mennyei kikötőben horgonyoztad le, István, 
s cserébe a kifogyhatatlan boldogságot kaptad meg, mint a királyok közül 
az a kereskedő, akit Krisztus példaként adott nekünk.

Istenszülői:
Kérj kiengesztelődést és bűnbocsánatot, ó könyörületet kedvelő Anya, 

számomra, ki életemet mindenféle rossz dologgal tékozoltam el, hogy 
most így kiáltsak hozzád: Üdvözlégy, ki a halandók számára Megváltó-
ként az uralkodó Krisztust szülted! 
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Katavászia:
A te erényeid isteni és kifejezhetetlen szépségét * hirdetjük, Krisztus, 

* mert az Atyának örökkévaló dicsőségéből * vele együtt örök, szemé-
lyes fényként tündökölsz, * szűz méhből megtestesülve * napvilágként 
keltél föl * a sötétségben és árnyékban ülőknek.

VI. óda. Könyörülj rajtam, Üdvözítőm...
A kegyelem ereje volt a te legyőzhetetlen szövetségesed, István, s ez-

zel győzedelmeskedtél a szellemi ellenségeid hadrendjei fölött, így népe-
det is megszabadítottad ezek hatalmaskodásától.

Szelíd, okos, mértéktartó és jóságosan együttérző király voltál, Krisz-
tus irgalma töltött el, boldog István, s tanítványa lettél a mindenség Ural-
kodójának. 

A Pártfogó Lélek befogadójaként mutatkoztál népednek, mint újabb 
apostol, csakhogy te nem szavakkal, hanem tetteiddel tanítottad azt, ho-
gyan üdvözít az Úr.

Istenszülői:
Világosítsd meg lelkemet kegyelmed fényével, Istennek Szűz Anyja, 

ezért kiáltok föl hozzád: Üdvözlégy, az istenség világosságának Isten ál-
tal teremtett palotája! 

Katavászia:
A cethalnak tengerből származó benső tüze * a te háromnapi eltemet-

tetésed előképe, * melynek Jónás lett előhírnöke, * mert ő épségben meg-
menekülvén, amint küldetett, * így kiáltott: * a dicséret szavával mutatok 
be áldozatot néked, Uram.

A király kontákja, 8. hang. Minta: Mint bátor hadvezérnek…
Az örök Király alattvalójaként, István, * a felülről kapott kegyelem 

segítségével * Magyarország népét alávetetted neki. * Most pedig, hogy 
vele együtt uralkodsz, ó dicsőséges, * közbenjárásod hatalmával őrizd 
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meg mindenkor * azokat, kik hozzád így kiáltanak: * Üdvözlégy, Isten 
által megkoronázott Királyunk!

Ikosz:
Nem a lovak harci erejével, hanem a kereszt fegyverével akartál a világ 

Uralkodójának híres hadvezére lenni, Istenben bölcs István király, ezért 
híven kiáltjuk neked: Üdvözlégy, vallásosság alapköve! * Üdvözlégy, 
énekkari összhang palotája! * Üdvözlégy, Magyarország mennyei fényű 
világítója! * Üdvözlégy, az istentelenségre hevesen lesújtó villám! *

Szinaxárion:
A hónap huszadik napján Magyarország szent, dicső és Isten által 

megkoronázott királyának, a csodatevő Istvánnak emléke.

Versek:
István nevéhez híven a Krisztus nevét viselő 

királyok koronája, istenszeretőnek bizonyult.

Huszadikán szállt el az isteni uralkodó a mulandó dicsőségből.

Ugyanezen a napon Magyarország első püspökének és megvilágosító-
jának, szentek között élő Hierotheosz atyánknak emléke. 

Versek:

Bizáncból messzire küldettél 

az evangélium szent hírnökeként. 

Huszadikán költözött át a földről a szépséges hajtású Hierotheosz.

Az ő szent könyörgésükre irgalmazz nekünk, Krisztus Istenünk, és üd-
vözíts minket! Ámen.

VII. óda. A héber ifjak…
Szeretettel tartjuk meg a te emlékedet fölelevenítő ünnepet, teljesen 

boldog István királyunk, mert Uradnak dicsőségére igaz emberként bő-
velkedtél az igaz élet cselekedeteiben.
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A mindenség Uralkodójának törvényét isteni szeretet tüzétől hevíttetve 
betartottad, s most már vele uralkodva a szellemi lények karával folytono-
san énekled neki a háromszorszent éneket. 

Boldog István, mindörökre hálát zeng neked a magyar föld, mert azon 
magasra emelted a kereszt jelét, s így teljesen elhárítottad a hitetlenség 
hadrendjeit. 

Istenszülői:
Ragyogtasd be lelkemet oltalmad fényével, és oszlasd el szenvedélye-

im homályát, Tisztaságos Anyánk, mert te szülted meg Krisztust, a világ 
alkonyt nem ismerő világosságát!

Katavászia:
A csillapíthatatlan haragnak és tűznek * ellene szegült az isteni sze-

retet, * a tüzet harmattal oltva, * a haragot pedig kigúnyolva, * midőn 
a szent ifjak isteni ihletésű, okos és hármas szócsöve * a lángok között 
énekelve hirdeté: * Áldott vagy te, a mi és atyáinknak dicsőített Istene!

VIII. óda. Hétszerte jobban…
A kegyelem mennyei ismeretével ragyogtál fel, boldog István, s ha-

zánk számára az apostolokkal egyenlő hithirdetővé lettél, hited buzgal-
mával összezúztad a tévely bálványait, s a Szentháromságban egy Isten-
nek templomokat építtettél, az evangélium hirdetésével pedig alattvalóid 
lelkét átalakítottad.

Mily csodálatos vagy, Uralkodónk, és nagyok a te műveid, amelyeket 
a dicsőséges királyban vittél végbe. Általa ugyanis valóban megszabadí-
tottad a bálványok tévelygésétől Magyarország számos lakóját, őt magát 
pedig halála után arra méltattad, hogy sokféle gyógyulást és csodát vi-
gyen végbe.

Dávidhoz hasonlóan téged is fölkent olajával az Úr, és szívedbe jó 
gondolatokat fogalmazott, te pedig ezeket tiszta szavakkal és fennkölt be-
széddel hangoztattad Magyarország népének, s így azt az Úr megszentelt 
népévé tetted, boldog István.
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Istenszülői:
Aki a te tisztaságos véredből testesült meg felfoghatatlan módon, min-

denkit megszabadított az ősatya átkától. Őt imádd tehát, mivel szólásjo-
god van nála, hogy az örök gehenna tüzétől könyörületes módon szaba-
dítsa meg azokat, akik szeretettel így kiáltanak hozzád: üdvözlégy, áldott 
és kegyelembe fogadott Szűz!

Katavászia:
Az Isten mindenható angyala * olyanná tette a tüzet az ifjaknak, * 

hogy őket harmat gyanánt hűsíté, * a gonoszokat megégeté, * s életadó 
forrássá tette az Istenszülőt, * ki a halál elpusztítását * és az életet buzog-
tatja mindazoknak, akik zengik: * Az egyetlen Teremtőt, * mi, megvál-
tottak, énekeljük * és magasztaljuk mindörökké!

IX. óda. Az ég elámult…
Az angyali seregek elámultak a te szent életmódodon, István, mert 

te erényességeddel pálmaként nőttél fel királyi palotádban, s az életadó 
Krisztusba vetett tiszta, szent hit jó és bőséges termését hoztad meg.

Az örök élet koronájával koronázott meg Krisztus, és csodáinak ado-
mányaival természetfölötti módon megtisztelt téged, István király, mint 
akit a te életmódod megtisztelt. Ezért, mivel szólásjogod van nála, járj 
közben folyton érettünk, akik könyörgünk hozzád!

Magyarország igaz és legkiválóbb királya, nagy védelmezőnk, a hívek 
szent pártfogója Istennél, minden dicséretre méltó István király, fogadd 
kegyesen dicshimnuszainkat, s add meg nekem kegyelmedet, szabadítsd 
meg életemet az átkozott gonosz cselvetéseitől!

Istenszülői:
Istenünk tisztaságos Anyja, Szűz Mária! Fordulj kegyesen heves kiál-

tásom felé, és szabadíts meg engem, nyomorultat a veszélyektől és kísér-
tésektől, a betegségektől, a gyötrelmektől és a szenvedélyek támadásától, 
mert benned remélek, mint Isten után egyetlen pártfogóm.
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Katavászia:
Meggyőzetik tebenned, * tisztaságos Szűz, * a természet rendje, * 

mert nálad szüzességet hirdet a szülés, * és életet ígér a halál. * Szülés 
után, mint szűz, * s halál után mint élő, * mindenkor üdvözíted * öröksé-
gedet, Istenszülő.

Fényének:
Kedves áldozatként mutattad be életed erényes tetteit az Úrnak, ó bol-

dog, mert felülről jövő rendelkezés folytán igaz módon és a keresztet föl-
magasztalva uralkodtál, hatalmas István király!

Dicsőség... A főpapé. Minta: Ki az egeket csillagokkal…
Istennek szenteltek, Hierotheosz, és bölcsen követted az apostolok 

buzgóságát, így Magyarországot kiszabadítottad a bálványimádás hitet-
lenségéből.

Most és... Az ünnepé. 
A föld minden * határairól * egybegyűlt apostolok, * temessétek el 

testemet * a Getszemáni helységben, * és te, Fiam * és Istenem, * vedd 
át lelkemet!

Dicséreti sztihirák

2. hang. Minta: Midőn…
Jogarodként * a keresztet hordoztad, * bíborruhaként a hitet öltötted 

fényesen magadra, * így Istenben élő királynak bizonyultál, István, * és 
a dicsőség Királyának * életed tisztaságával és kiváló tetteiddel buzgón 
szolgáltál. ** Azért * nevedhez méltóan * fölülről a dicsőség hervadha-
tatlan koszorúját * nyerted el tőle, ó bölcs!

Újabb * társapostolként tűntél fel hazádban, István, * akárcsak hajdan 
Konstantin, * szinte az ő tökéletes hasonmása lettél, * és fölemelted a hit 
hatalmát, * mert a hiábavalóság összes hadrendjét legyőzted. ** Ezért * 
elvetted a győzelmi jelet, * és csodálatosan csodásnak bizonyultál * sok-
sok csodatételed ajándékával.
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Legkiválóbb * cselekedetek művelője, * az erénynek kegyelem fényé-
ben ragyogó tanítómestere, * a Krisztusba vetett hit Istenben élő kertésze 
* és az evangélium igen bölcs tanítója, ** lettél * szavaidban és tetteid-
ben, István, * és Magyarországot választott menyasszonyként * mutattad 
be Krisztus Urunknak, a dicsőség Királyának.

Önmegtagadó * életed egyetemes erényeivel * földi angyalnak lát-
szottál, * Hierotheosz atyánk, * Bizáncból angyalként küldtek Magyar-
országra, * hogy Isten igéit hirdessed. ** Azért * a tévelyt megtörve * az 
igaz vallásosság örök diadaljelét * e hazában valóban fölállítottad.

Konstantin * isteni eredetű intézkedése folytán * a békesség isteni fo-
lyamaként törtél elő, * a magyarok egész földjét körbejártad * tanításod 
vizeivel, Hierotheosz atyánk, * megöntözvén ez országot, szentéletű, * és 
a tévely árjait kiszárítva. ** Azért * mint dicső főpapot * és bölcs tanítót 
* magasztalunk téged.

A társapostoli * pályafutást Magyarországon helyesen végigjártad * 
Krisztus tanítványaként, * és örömmel költöztél át a romolhatatlan sátor-
ba, * küzdelmeid jutalmát pedig átvetted, * az apostolok közé soroltak be, 
örökké boldog. ** Azért * mivel bőséges szólásjogod van, * könyörögj 
mindig mindazokért, akik téged énekekben tisztelnek!

Dicsőség… 5. hang. 
Magyarország szent Egyháza * ma fényesen ünnepli * a hit fényárasztó 

világítóinak szent emlékét: * a jámbor István királyét * és Hierotheoszét, 
az első püspökét. * Az ugyanis, midőn Istentől a jogart kezébe kapta, * 
vallásosan uralkodott ezen a földön, * nem harci szekerekben és lovakban 
bízva, * hanem a legyőzhetetlen fegyverzetben: * a mindennél erősebb 
keresztben; * emez pedig a Vigasztaló kenetével Istentől kiválasztott fő-
pap lett, * s egyházfőket is apostoli módon felülmúlt, * és a tévely útvesz-
tőin eltévelyedetteket * az Úr aklához vezette. * Ezért hozzájuk kiáltsunk: 
* Szentek, folytonosan járjatok közben Istennél, * hogy lelkünk üdvözül-
jön!
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Most és... 5. hang.
Énekeljetek, népek * a mi Istenünk Anyjának, énekeljetek, * mert ma 

az ő fényes lelkét * az őtőle mag nélkül megtestesült Fiának isteni kezébe 
adja át, * akinél szüntelenül közbenjár, * hogy adja meg a világnak a bé-
kességet * és a nagy irgalmat.

A SZENT LITURGIÁN

Tropár, 1. hang.
Királyi jogarodat Istennek ajánlva * szelíd, jámbor és jóságos uralko-

dónak bizonyultál. * Magyarország népét a kereszt fegyvere alá vetve, * 
dicsőségesen az angyalokkal diadalt ülsz most a mennyekben, ó, István. * 
Dicsőség Krisztusnak, aki téged kiválasztott, * dicsőség annak, ki néked 
erőt adott, * dicsőség annak, ki téged olajkenettel titokzatosan fölkent! 

Konták, 8. hang.
Az örök Király alattvalójaként, István, * a felülről kapott kegyelem 

segítségével * Magyarország népét alávetetted neki. * Most pedig, hogy 
vele együtt uralkodsz, ó dicsőséges, * közbenjárásod hatalmával őrizd 
meg mindenkor * azokat, kik hozzád így kiáltanak: * Üdvözlégy, Isten 
által megkoronázott Királyunk!






