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BEVEZETŐ
Jelen Melléklet kiegészítésül szolgál a „Görögkatolikus Szertartási Útmutató a szent
szolgálatok végzéséhez” – című kiadvány helyes használatához, mivel ez közli részletesen a
kiemelt napok azon liturgikus szövegeit, amelyek nem találhatók meg az
Énekeskönyvünkben, de az ez évi nyilvános szolgálatok végzéséhez mégis szükségesek. Ez
különösen is fontos akkor, amikor a vasárnap egybeesik egy állandó dátumú emléknappal.
Ezekben az esetekben a szövegek használatánál 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 könnyebben fénymásolhatók legyenek a híveknek kiosztandó imádságok.

SZEPTEMBER 6.
Szent Mihály arkangyal kolosszei csodája
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN
4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
A hármasfényű Istenségnek * legfényesebb trónállója vagy, * Szent Mihály fővezér, *
és a mennyei erőkkel hangoztatod örvendezve: * Szent vagy, ó Atya, * szent vagy, kezdet
nélkül való Ige, * és szent vagy, Szentlélek, * egy dicsőség, egy uralom és egy természet, *
egy istenség és hatalom! (Kétszer.)
Alakod lángoló, * és jóságod csodálatos, Mihály főangyal, * mert szellemi lényeddel
* bejárod a föld határait, * teljesítve, amit a mindenség Teremtője parancsolt. * Erődben
hatalmasnak ismerünk, * és a te szent nevedet viselő templomot * gyógyulások forrásává
teszed. (Kétszer.)
Urunk, ki angyalaidat, * mint írva van, szélvésszé, * és szolgáidat égető tűzzé teszed,
* arkangyalaid rendjében * Mihály főangyalt tetted legfőbbnek. * Ő pedig, Ige, * a te
kézintésednek engedelmeskedik, * és a háromszorszent éneket félelemmel énekli * a te
dicsőségedre. (Kétszer.)
Dicsőség... 6. hang
Örvendezzetek velünk, * minden angyali rendek, * mert a ti főnökötök és a mi
oltalmunk, * a nagy fővezér, * a mai napon csodálatosan megjelenik szent hajlékában, *
nekünk pedig megszentelést hoz. * Azért őt illő módon magasztalva felkiáltunk: * Födözz
be minket szárnyaid árnyékával, * ó hatalmas Mihály arkangyal!
Most és... 6. hang
Örvendezzetek velünk, * szüzek minden karai, * mert a mi pártfogónk és
közbenjárónk, * a mi oltalmunk és menedékünk, * a mai napon az ő legszentebb
hajlékában a kesergőket vigasztalja. * Őt illő módon magasztalva felkiáltunk: * Födözz be
minket hathatós oltalmaddal, * tisztaságos Istenszülő, Nagyasszony!
Előverses sztihirák
1. hang. Minta: A mennyei rendeknek...
Mint a mennyei rendek fejedelmét, * és a földön lakó emberek erős pártfogóját, *
védelmezőjét és szabadítóját, * énekelünk téged, Szent Mihály, * kérvén téged, hogy
minden veszedelmes betegségből * szabadíts meg minket!
Elővers: Angyalaidat szélvésszé teszed, és szolgáidat égető tűzzé.
Ki a magasságbeli isteni hatalmak fővezére vagy, * ma egybegyűjtötted az emberek
énekkarait, * hogy az angyalokkal együtt * fényes ünnepet üljenek, * s egyszersmind az
Istennek * háromszorszent éneket együtt énekeljenek.
Elővers: Dicsérjétek őt minden angyalai, dicsérjétek őt minden seregei!

Őrizz és födözz be minket egész életünkben, * Istennek szolgája, Szent Mihály, *
mert szent védőszárnyaid árnyéka alá hittel menekültünk, * és a halál rettentő óráján * légy
majd mindnyájunknak * kegyelmes segítségünk!
Dicsőség... most és... 8. hang
Mint parancsnok és élharcos * és az angyalok vezetője és fővezére, * minden
szükségtől és aggodalomtól, * betegségtől és szörnyű vétektől * szabadítsd meg a téged
őszintén éneklőket * és hozzád folyamodókat, ó dicső! * Mert mint anyagtalan, látod a
szellemi Lényt, * és a megközelíthetetlen fényben az Úr dicsőségének fénye áraszt el, * ki
emberszerető módon érettünk a Szűztől testbe öltözködött, * üdvözíteni akarván az emberi
nemet.
Tropár, 4. hang.
Ó, mennyei seregek fővezére, * kérünk téged, mi méltatlanok, * hogy imáid által végy
minket körül * szellemi dicsőséges szárnyaid árnyékával, * és oltalmazz meg bennünket, *
kik előtted alázattal borulunk le, és kiáltjuk: * A veszedelmektől óvj meg minket, te, *
vezére a felsőbb erőknek!
Dicsőség... most és... Istenszülő-ének, 4. hang.
Az örök idők óta elrejtett, * s még az angyalok előtt is ismeretlen mély titok, *
teáltalad, Istenszülő, lett a földön nyilvánvalóvá: * az összevegyülés nélkül változatlanul
megtestesült * és érettünk önként keresztre emelkedett Isten, * ki ezáltal föltámasztotta
ősatyánkat, * és megmentette a haláltól a mi lelkünket is.

SZEPTEMBER 7.
A legszentebb Istenszülő születésének előünnepe
Szent Szózon vértanú

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 4. hang. Minta: Elcsodálkozott József...
Jessze törzséből és Dávid ágyékából * Isten leánya, Mária születik ma nekünk. * Így
az egész világ örvend és megújul; * ég és föld együtt örvendezik! * Dicsérjétek őt, minden
nemzetek nemzetségei! * Vigad Joákim és Anna diadalt ül, fölkiáltván: * Meddő asszony
szüli az Istenszülőt, * a mi életünk táplálóját!
Konták, 3. hang. Minta: Ma a Szűz...
Ma a Szűz, az Istenszülő Mária, * a mennyei Vőlegénynek föltárhatatlan Csarnoka *
isteni terv szerint magtalanságból megszületik. * Az Ige bölcsője elkészült, * hiszen ő már
előre isteni ajtónak volt kiszemelve * és a valódi Élet Anyjának.

SZEPTEMBER 13.
A mi Urunk Jézus Krisztus föltámadása templomának fölszentelési évfordulója
Az életadó Szent Kereszt felmagasztalásának előünnepe
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN
A templomszentelésnek, 6. hang
Ősi törvény rendelte el a templomszentelés ünnepét, * és helyes azt megtartani, *
sőt újakat fölszentelni még nemesebb, * hiszen mint Izajás mondja: * „A szigeteket Istennek
szentelik!” * És ezt a pogányokból alakult Egyházakra kell értenünk, * melyek most biztos
alapot nyertek Istentől * és szilárdan építkeznek. * Ünnepeljük ezért mi is lélekben * a
fölszentelés jeles ünnepét!
Újuljatok meg, testvérek, * vessétek le a régi embert, * és éljetek új életet! * Mindazt
zabolázzátok meg, amiből halál származik. * Minden testrészünket fegyelmezzük, * utáljuk
meg a tiltott fának gyümölcséből való mindenféle ízlelést! * És az ősi ízlelésre is csak azért
gondoljunk, * hogy azt elkerülhessük! * Így újul meg az ember, * így ünnepeljük meg
méltón a templomszentelés napját!
Erős toronnyá tetted Egyházadat, Krisztus, * hiszen a hit sziklájára építetted föl, örök
Ige, * ezért örökre rendületlenül megmarad, * mert te annak birtokában vagy, * és az
utóbbi időben érte változatlanul emberré lettél. * Azért néked hálát adván énekeljük: * te
vagy a mi Királyunk öröktől fogva, * te is maradsz mindörökké, dicsőség néked!
A fölszentelt vértanúnak, 4. hang Minta: Jelül rendelted…
Jó szívvel fogadta Krisztus jótetteidet, Kornéliusz, * s imádságodat meghallgatta, *
szent angyalt küldött hozzád, * aki egészen megvilágosított téged, * majd pedig a
főapostolt, * ő házad népével együtt újjászült téged vízből és Szentlélekből, *
csodálatraméltó, * és a Szentlélek kegyelmével beavatott * a magasabbrendű dolgokba.
A papság kenetével ékesen * elindultál, hogy a pogányoknak hirdesd az üdvösség
tanítását. * Az eltévelyedés töviseit gyökerestől kitépted * és a Szentlélek erejével a
lelkekben elültetted * a tévedéstől mentes tanítást, * ezért örvendve boldognak hirdetünk
téged, * Isten által kiválasztott főpap * és legyőzhetetlen vértanú, * Isten bölcse,
Kornéliusz!
Nemes viselkedésedet követve észhez tértek az esztelenek, * majd pedig, hogy a
természet törvénye szerint meghaltál, * boldog sír az, amelyben nyugszol, * mert sok csoda
forrásává tetted azt. * A Szentlélek erejével meggyógyítottad a betegeket * és
megfutamítottad a démonokat, * isteni ihletésű, bölcs Kornéliusz!
Dicsőség... 6. hang
Urunk, a templomszentelés emlékét ünnepeljük ma, * és dicsőítünk téged, a
szentelés megadóját. * Kérünk, szenteld meg lelkünk érzékszerveit, * dicsőséges bajnokaid
könyörgésére, * jóságos Mindenható!
Most és... 6. hang

Ma látható lett a keresztfa, * ma elenyészik az istentelen, * ma világosan
diadalmaskodik az igaz hit. * A fa által bukott el Ádám, * most pedig a démonok rettegnek a
keresztfától. * Mindenható Urunk, dicsőség néked!
Előverses sztihirák
5. hang. Minta: Üdvözlégy, az önmegtagadás jó illatú cselekedetei...
Üdvözlégy, * életadó Kereszt, * a vallásosság legyőzhetetlen diadaljelvénye, * a
Paradicsom ajtaja, * a hívek erőssége, * az Egyház védfala, * mely által megtört az átok és a
halál hatalma megszűnt, * és mi fölemelkedtünk a földről az égbe. * Legyőzhetetlen
fegyver, * az ördögök ellenfele, * a vértanúk dicsősége, * a szentek igazi ékessége, * az
üdvösség révpartja, * mely megadja a világnak a nagy kegyelmet!
Elővers: Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket, és boruljatok le lába zsámolya előtt, mert
ő szent!
Üdvözlégy, * Urunk keresztje, * mellyel az emberiség megszabadult az átoktól! * te
vagy az igazi öröm jelvénye, * és a te felmagasztalásodban a mi ellenségeinket elűzöd
tőlünk. * Te vagy a mi menedékünk, a királyok hatalma, az igazak erőssége, * papok
ékessége, * melynek jelzése által a gonosztól megszabadítasz, * az erő vesszeje, mellyel
kormányzol minket, * béke fegyvere, melyet az angyalok félelemmel környeznek. *
Krisztusnak isteni dicsősége, * aki megadja a világnak a nagy kegyelmet.
Elővers: Isten a mi Királyunk öröktől fogva, szabadulást szerzett a föld közepette.
Üdvözlégy, * vakok irányítója, * a betegek orvosa, * minden halottnak feltámadása, *
drága Kereszt, mely fölemelsz minket a romlásból, * mellyel az enyészet feloldódott, * s
virágborult az enyészhetetlenség, * és mi emberek istenivé válunk, * és az ördög teljes
vereséget szenved. * Most, mikor látjuk, hogy főpapi kéz fölmagasztal, * magasztaljuk a
rajtad Fölmagasztaltat. * Hódolunk előtted, * mert belőled dúsan merítjük a nagy
kegyelmet.
Dicsőség... 2. hang.
Föltámadásod drága templomának fölszentelését ünnepelvén, * dicsőítünk téged, ki
azt megszentelted, * és önmagában tökéletes kegyelmeddel tökéletessé tetted. * A hívek
benne bemutatott titokzatos, szent áldozataival ékesítetted, * és szolgáid kezéből a
tisztaságos * vérontás nélküli áldozatot elfogadván, * mindazoknak, kik néked azt megfelelő
módon mutatják be, * bűnbocsánatot adsz és nagy irgalmat.
Most és... 2. hang.
A földbe rejtett isteni kincs, * az Életadó keresztje, * az égen jelent meg az istenfélő
uralkodónak, * és fölírással világosította föl győzelméről az ellenség fölött. * És ő ezt az
isteni intés szerint * örvendezve, hittel és szeretettel * a föld mélyéből buzgón a látomásbeli
magasba emelte föl * a világ megváltására * és a mi lelkünk üdvösségére.
Tropár a templomszentelésnek, 4. hang
Mint a magasságos ég fönségét, * mutasd meg, Urunk, dicsőséged idelent lévő
hajlékának ékességét is, * és erősítsd meg azt mindörökre! * Fogadd el benne folytonosan

eléd terjesztendő kérelmeinket, * az Istenszülő imái által, * mindnyájunk Élete és
Föltámadása!
Dicsőség… Most és.. Az előünnepnek, 2. hang
Kegyességed életadó keresztjét, * melyet nekünk, méltatlanoknak ajándékoztál, *
közbenjárónknak ajánljuk nálad, Urunk, * tartsd meg békében vezetőinket és népedet, *
mely az Istenszülő imái által békét kér tőled, * ó egyetlen Emberszerető!

A SZENT LITURGIÁN
Tropár templomszentelésnek, 4. hang
Mint a magasságos ég fönségét, * mutasd meg, Urunk, dicsőséged idelent lévő
hajlékának ékességét is, * és erősítsd meg azt mindörökre! * Fogadd el benne folytonosan
eléd terjesztendő kérelmeinket, * az Istenszülő imái által, * mindnyájunk Élete és
Föltámadása!
Tropár az előünnepnek, 2. hang
Kegyességed életadó keresztjét, * melyet nekünk, méltatlanoknak ajándékoztál, *
közbenjárónknak ajánljuk nálad, Urunk, * tartsd meg békében vezetőinket és népedet, *
mely az Istenszülő imái által békét kér tőled, * ó egyetlen Emberszerető!
Konták a templomszentelésnek, 4. hang. Minta: Kijelentéd magadat...
Mint a tündöklő égboltozat, * olyannak bizonyult a te egyházad, * mely
megvilágosítja a híveket. * Benne állva énekeljük: * erősítsd meg, Urunk, e hajlékot!
Az előünnepnek ugyanarra.
Ma a föld mélyéből napfényre került a Kereszt*, és főpapi karok a templomban
tisztelettel fölemelik*, a földkerekség félelemmel és hódolattal csókolja*; üdvözíts Urunk,
általa!
Prokimen 4. hang
A te házadat szentség illeti, Uram, végtelen időkre. (Zsolt 92,5)
Vers: Az Úr országol, ékességbe öltözött, erősségbe öltözött az Úr és felövezte magát. (Zsolt
92,1)
Alleluja 1. hang
Vers: Háza alapjai a szent hegyen állnak: szereti az Úr Sion kapuit. (Zsolt 86,2)
Vers: Dicső dolgok hangzottak el rólad, Istennek városa. (Zsolt 86,3)
Áldozási vers:
Uram, szeretem a te házad ékességét és a te dicsőséged lakhelyét. Alleluja!

SZEPTEMBER 26.
Pünkösd u. 18. vasárnap – Szent János apostol és evangélista elhunyta – 1. hang
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, János ap. 6, D. ap., M. a folyó hang nagy dogmatikonja.
Az apostolnak, 1. hang. Minta: A mennyei rendeknek...
A kimondhatatlan titkos jelenések szemlélője * és az Isten égi titkainak kifejtője, *
Zebedeus fia megírta nekünk Krisztus evangéliumát, * és megtanított minket arra, * hogy az
Atyát, a Fiút és a Szentlelket * Istent megillető szavakkal illessük. (Kétszer.)
A mennyei énekek Isten által pengetett hangszere * ez az égi titkok írója, * az Isten
ihlette ajak, * az énekek éneke * gyönyörűen énekel és ajkait húrokként mozgatja, * nyelvét
pengetőnek használja, * és könyörög a mi üdvösségünkért. (Kétszer.)
A te mennydörgő hangú nyelveddel * Isten bölcsességét, * az elrejtett Igét hirdeted,
* Isten kedveltje, * megnyitod ajkadat és mindig zenged: * „Kezdetben vala az Ige”, * és
minden embert megtanítasz Isten megismerésére. (Kétszer.)
Dicsőség... 2. hang.
A mennydörgés fiát, * az isteni tanítások alapját, * a hittudományok vezérét, * az
isteni bölcsesség helyes tanainak legelső hirdetőjét, * a szeretett és szűzi Jánost, * mi, egész
emberi nem, kötelességünk szerint magasztaljuk, * mert ő az istenséget állandóan magában
hordta * és hirdette: „Kezdetben volt az Ige”, * és hogy ő az Atyától el nem választható, *
vagyis hogy az Atyával egylényegű. * Megtanított minket a Szentháromság igaz dicsőítésére,
* azt is mondta nekünk, * hogy ő az Atyával együtt teremtő és életet hordozó * és valóságos
világosság. * Ó döbbenetes csoda, ó bölcs vállalkozás! * Telve volt szeretettel * és tele lett
istenismerettel! * Dicsőséggel, tisztelettel és hittel alapjává lett a mi tiszta hitünknek, * mely
által hadd nyerjük el az örök javakat az ítélet napján!
Most és... A folyó (1.) hang nagy dogmatikonja.
Előverses sztihirák
Dicsőség... az apostolnak, 6. hang
Krisztus apostola, János evangélista, * a kifejezhetetlen titkok beavatottja, * a
bölcsesség kimondhatatlan titkait mennydörögted nekünk: * „Kezdetben vala” – hirdetted
világosan a híveknek, * s a „volt idő, amikor ő nem volt” tévtanítást elvetetted, * a tévhit
hirdetőinek szavát elfogadhatatlanná tetted, * kebelbeli és szeretett tanítványként
tündökölsz, * mint a legnagyobb szívű Izajás * és az Istent látó Mózes. * Bátran Isten elé
járulhatsz, * esedezzél hozzá szüntelenül a mi lelkünkért!
Tropár az apostolnak, 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!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
Leülő az apostolnak, 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét...
Az isteni mennydörgés fiának neveztek, * hiszen az istentelenek fülét
megsüketítetted. * Harsonánál is gyönyörűbben harsogtad, teljesen bölcs, * a tiszta
szívűeknek az Ige megtestesülését, * s mint kedves barátja keblére hajoltál, * ahonnan az
ismeret mélységéből merítettél, * és mindenkinek hirdetted az Atyával együtt
Kezdetnélkülit. * János apostol, kérjed Krisztus Istent, * hogy adjon bűnbocsánatot
azoknak, * akik buzgón ünneplik szent emlékedet!
A halászat mélységét elhagytad, * és a Kereszt horgával minden népet halként együtt
kifogtál, * és miként Krisztus megmondotta néked, hírneves, emberek halásza lettél, * és
hálóba fogtad őket a vallásos életre. * Elhintetted Isten Igéje ismeretének magvát, * és
gyümölcsöt termett igéid által Patmosz és Efezus. * Hittudós apostol, könyörögj Krisztus
Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón megünneplik a te szent
emlékedet!
Dicsőség… 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét...
Jézusnak kebelére hajolván, * mint tanítványa nyíltan megkérdezhetted: * ki az,
Uram, aki elárul téged? * És mint szeretett tanítványnak, dicsőséges, * a kenyérszelettel
világosan megmutatta azt. * A kifejezhetetlen titkoknak is beavatottja lettél, * az Ige
megtestesülését hirdetted a földkerekségnek. * Hittudós apostol, könyörögj Krisztus
Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón megünneplik a te szent
emlékedet!
Most és… Istenszülő-ének, ugyanarra.
Legszentebb Szűz, Istennek Anyja, * gyógyítsd meg, kérlek, lelkemnek gonosz
szenvedélyeit, * és szerezz nekem bocsánatot bűneimre, * melyeket esztelenül elkövettem,
* beszennyezve lelkemet és testemet, én nyomorult! * Ó jaj nékem, mit tehetek abban az
órában, * mikor az angyalok elválasztják lelkemet szerencsétlen testemtől? * Akkor légy
menedékem, Nagyasszony, és hő oltalmazóm, * mert benned reménykedek én, a te
szolgád.
A III. óda után:
Konták az apostolnak, 2. hang
Nagyszerű életedet, tisztaéletű, ki fogja elbeszélni? * Hiszen te csodákat árasztasz és
gyógyulásokat fakasztasz, * s mint Krisztus barátja, ki Istenről szólt, * imádkozol lelkünkért.
Ikosz. Minta: Tedd értelmessé nyelvemet...
Kivihetetlen és vakmerő dolog * az ég magasságában kutatni * és a tenger mélységét
vizsgálni, * miként a csillagok megszámlálhatatlanok * és a tenger fövenye számba nem
vehető, * éppen úgy a Teológus cselekedetei is elbeszélhetetlenek. * Azért győzelmi
koszorúval koszorúzta meg őt Krisztus, * akit nagyon szeretett, * akinek a keblére hajolt, *
akivel a titokzatos vacsorán együtt étkezett, * mint Krisztus barátja, ki Istenről szólt.
Leülő, 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét...
A Bölcsesség keblére hajoltál, * és az Ige ismeretét Istentől megtanultad, *
mennydörgő hangon ezt mondtad: * „Kezdetben vala az Ige”. * Szépen leírtad először
kezdetnélküli születését, * és hírül adtad mindenkinek az Ige megtestesülését. * Azután
meg szavaiddal halásztál a pogányok között, * és a Szentlélek kegyelmét hirdetted a

földkerekségnek. * Hittudós apostol, járj közben Krisztus Istennél, * hogy adjon
bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón megünneplik szent emlékedet!
Dicsőség… Most és... Istenszülő-ének, ugyanarra.
Mindnyájunk Nagyasszonya, * ki az irgalmas és részvéttel teljes Igét szülted, * légy
könyörületes mindazokhoz, akik hozzád menekülnek! * Szabadítsd meg őket a kísértéstől
és a betegségtől, * minden rossztól és az örökké tartó tűztől, * hogy hálaadással
dicsőíthessük a te bőséges könyörületedet * és mérhetetlen nagy irgalmadat, * és
mindenkor hangoztathassuk: * Könyörögj Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot
azoknak, * akik méltóképpen magasztalják Szülöttedet, ó Szeplőtelen!
Fényének az apostolnak:
2. hang. Minta: Asszonyok, halljátok...
A mennydörgés fia voltál, János apostol, és megtanítottad az embereket a
hitigazságra: Kezdetben vala az Ige! Mert híven az Uralkodó keblére hajoltál, és onnan
merítetted a hittudományok folyóvizét, mellyel az egész teremtést megöntözted.
Dicséreti sztihirák
8. hang. Minta: Ó megdöbbentő csoda...
Teljesen bölcs, boldog János! * Krisztus iránti heves szereteted folytán * minden
tanítványnál jobban szeretett téged az Ige, * ki a mindenség fenntartója, * és igazságos
ítélettel megítéli az egész mindenséget. * A megtisztulás és tisztaság fényében tündökölsz, *
lélekben és testben, * Isten legboldogabb kiválasztottja!
A szüzesség virágát, * a szent erények befogadó hajlékát, * a bölcsesség hangszerét,
* a Szentlélek templomát, * a kegyelem fényt árasztó ajkát, * az Egyház ragyogó szemét, * a
teljesen bölcs Jánost * magasztaljuk most lelki énekekkel, * mint Krisztusnak hű szolgáját!
Elővers: Az egész földre elhat szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
A Bölcsesség keblére hajoltál, * az istenismeret forrásvizét merítetted belőle, * és
vele a világot megöntözted, * ó boldog János! * A Szentháromság ismeretével az
istentagadás tengerét elapasztottad, * lelkes felhőoszloppá lettél, * a mennyei örökség felé
vezetve minket.
Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az égboltozat.
8. hang. Szent János evangélista, * angyalokhoz hasonló szűz, * Isten által oktatott
hittudós, * helyesen hirdetted a világnak az igaz hitet * Krisztus szeplőtelen oldalával
kapcsolatban, * melyből vér és víz fakadt * s melyben örök életet találunk a mi lelkünknek.

A SZENT LITURGIÁN
Tropár az apostolnak, 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 az apostolnak, 2. hang
Nagyszerű életedet, tisztaéletű, ki fogja elbeszélni? * Hiszen te csodákat árasztasz és
gyógyulásokat fakasztasz, * s mint Krisztus barátja, ki Istenről szólt, * imádkozol lelkünkért.
Prokimen 8. hang. Az egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
(Zsolt 18,5)
Vers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az égbolt. (Zsolt 18,2)
Alleluja, 8. hang.
Vers: Magasztalják az egek csodatetteidet, Uram, és igazvoltodat a szentek gyülekezetében.
(Zsolt 88,6)
Vers: Isten dicsőséges a szentek tanácsában. (Zsolt 88,7)
Áldozási vers:
Egész földre elhat az ő szózatuk és a földkerekség határaira igéjük.

SZEPTEMBER 27.
Szent Kallisztrátosz vértanú és társainak emléke
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN
8. hang. Minta: Ó megdöbbentő csoda...
Kallisztratosz bajnok vértanú! * Az áhítat fényével megvilágosított elmével *
eltéríthetetlenül jártad azt az utat, * mely az örök boldogságra vezet, * és az ellenfél minden
cselvetését legyőzted. * Ezért magasztalunk téged, legboldogabb, * és megünnepeljük a te
szent emlékedet. (Kétszer.)
Istenben bölcs Kallisztratosz vértanú! * Bőven birtokoltad az élet igéjét, * és az
életre vezetted * a tudatlanság miatt addig haldokló lelkeket. * És a halálba menők, ó
dicsőséges, * mindnyájunk föltámadása alapján * bízva-bíznak, hogy Krisztusban valóban
életre kelhetnek. * Velük együtt rólunk is emlékezzél meg végtelenül jó Urunknál!
(Kétszer.)
Ó szent, boldog Gimnáziosz vértanú! * Fejedet karddal levágták * és véred áradatába
a gonosz fáraót valóban belefojtottad, * most pedig mindazok számára gyógyulást
fakasztasz, * akik szent templomodba híven járulnak, * ott küzdelmeidet megünneplik * és
magasztalják szent emlékedet. (Kétszer.)
Dicsőség... 4. hang.
A te tiszteletreméltó kereszthalálod előtt * az emberek számára félelmetes volt a
halál, * de a tiszteletreméltó szenvedés után * maga az ember lett félelmetes a halál előtt. *
Ez tette erőssé a bajnokot is, * és így győzte le a gonosz ellenség egész haderejét. * Az ő
könyörgésére, Krisztus, * üdvözítsd a mi lelkünket!
Most és... Istenszülő-ének, 4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
Örvendezz, ragyogó nap, * a le nem nyugvó Napnak hordozója, * ki a fölfoghatatlan
Napot ragyogtatod! * Örvendezz, isteni sugarakkal ragyogó Értelem, * sugár fénye, mely
megvilágítja a földkerekséget! * Valóban arany-ragyogású, * teljesen jó és egészen
szeplőtelen, * a híveket megvilágosító, * alkonyt nem érő világosság!
Az előverses sztihirák a Nyolchangú Énektár versei.
Tropár. 4. hang.
A te szent vértanúid, Urunk, * az ő szenvedéseikért hervadhatatlan koszorúkat
nyertek tőled, Krisztus Istenünk, * mert a te erődet bírván, * kínzóikat megszégyenítették, *
és az ördögök tehetetlen vakmerőségeit megtörték. * Az ő imádságaik által * üdvözítsd,
Jóságos, a mi lelkünket!

OKTÓBER 4.
Szent Ananiás apostol, Szent Hierotheosz főpap
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN
Az apostolnak, 4. hang. Minta: Minekelőtte felülről...
Mikor Saul befogadta az isteni fénysugarat, * és engedelmeskedett a hatalmas
intésnek * – noha előbb még a sötétség foglya volt –, * és hozzád sietett, * az isteni
megtisztítást kérve, * akkor te, teljesen boldog, mint bölcs főpap, * a keresztségben Isten
gyermekévé tetted őt, * aki később a földkerekséget tette Isten gyermekévé. * Azért vele
együtt boldognak hirdetünk téged is, Krisztus apostola, * Isten bölcse, Ananiás, * könyörögj
a mi üdvösségünkért!
Beavatást nyertél csodálatosan az isteni dolgokba, * a mennydörgésnél hangosabban
harsogtad Isten üdvösséges igéjét, * és felébresztetted a tudatlanság sírjában alvókat, * akik
levetették a halottak között lakó s az alvilágban levőket ott visszatartó halált. * Ezeket életre
keltetted a halált holttá tevő, Uralkodó Jézusnak, * a mi lelkünk Üdvözítőjének segítségével.
Világosságot hordozó, istenes próféta, * Krisztus szenvedéseinek és kifejezhetetlen
dicsőséggel történő, jövendő eljövetelének * Isten-választotta tanúja, * ki társa és
társörököse vagy az Uralkodónak * és aki mindenkor élvezed a fény állandó kiáradását * a
megközelíthetetlen világosságból, isteni ihletésű Ananiás, * szabadítsd meg könyörgéseddel
a sötét veszedelmektől mindazokat, * akik megünneplik a te fényes emlékedet!
A főpapnak,1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk...
Krisztus ragyogó és isteni szeretete megvilágosította lelkedet, * és elmédet édes
sugarával lángra lobbantotta, * és minden érzékiséget kiégetett belőle, * hogy a mennyei
világosságnak * tiszteletreméltó lakhelyévé válhass.
Szavaid ékessége * és bölcs előadásaid rendszeres és pontos menete és módszere *
alapos tudás gyümölcse, * s megvilágosítja a rád figyelő tanítványokat, * és bölcsekké teszi
az olvasókat, Hierotheosz!
Az isteni látomásokról szóló, * közkedvelt írásaidat * és természetfeletti tanításaidat
* a híveknek hirdette, ó szentéletű, * az isteni dolgokban nagyon járatos Dénes. * Ővele
együtt esedezzél, * hogy elnyerje lelkünk a békességet és a nagy irgalmat!
Dicsőség... 1. hang.
Megkeresztelted Pál apostolt, * a választott eszközt, * a Szentlélek nagy hordozóját,
* Ananiás apostol, * ki isteni kinyilatkoztatást kaptál, * mint az Ige szemlélője * és az ő
csodáinak beavatottja, * a tanítványokat megelőző apostol, * az Újszövetség hűséges sáfára.
* Magát Krisztust, a Mestert követted, * érette véredet ontottad, * őt vértanú-szenvedéssel
megvallottad, * Krisztus főpapja, Ananiás! * A pályafutást bevégezted, * a hitet
megtántorodás nélkül megtartottad, * most az égi szolgálattevőkkel a Magasságbeli
udvarában lakozol, * könyörögj a mi lelkünk üdvösségéért!
Most és... Istenszülő-ének. Minta: Dicséretes vértanúk...
Irgalom mélysége, szánj meg engem, * ki a tisztátalanság mélysége lettem, * mosd le
rólam szenvedélyeim minden szennyét, * hogy bűnbánó könnyekkel és istenes virrasztással
tündököljön, * hogy ezzel alázatos értelmet nyerjek * és a szív üdvösséges töredelmét.

Előverses sztihirák
A hangból, és az apostolnak saját előversre 1.
Az apostolnak, 4. hang
Elővers: Egész földre elhat az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
Bajnoki győzelem hajlékává lettél, * Ananiás apostol, * kövekkel, mint virággal
betemettek, * a miérettünk önként testben Szenvedettért véredet ontottad. * Azért ma
Damaszkusz dicsekszik a te szent magasztalásod ünnepével. * De nemcsak az, hanem széles
e világon minden * világosan hirdeti * a te csodálatos tetteidet és hangoztatja: * Járj közben
Istennél, * hogy adjon nekünk bűneinkre bocsánatot!
Tropár 3. hang.
Szent Ananiás apostol, imádd a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon
bűnbocsánatot a mi lelkünknek!
Tropár 4. hang.
Jóságot tanulván és mindenben megmaradván józannak, * főpaphoz méltóan
viselkedtél, * és a választott Eszközből kimondhatatlan javakat merítettél, * és a hit
megtartásával a buzgóság kútfejévé váltál, * Hierotheosz fölszentelt vértanú, * kérjed
Krisztust, a mi Istenünket, * hogy üdvözítse lelkünket!

OKTÓBER 18.
Szent Lukács apostol és evangélista emléke
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN
8. hang. Minta: Minek nevezzünk...
Hogyan hívjunk téged, szent apostol? * Mennynek-e, mert Isten dicsőségét
hirdetted? * Csillagnak-e, mert a világot fénnyel árasztod el? * Felhőnek-e, mert isteni
záporokat hullattál? * Kehelynek-e, mert a bölcsesség Istenben elnyert borát ontod nekünk,
* mely a szívünket megörvendezteti? * Imádkozzál a mi lelkünk üdvösségéért!
Hogyan hívjalak téged most, Isten választottja? * Folyamnak-e, mely a Paradicsomból
fakad nekünk? * Azon szövetség frigyszekrényének-e, * melyet Krisztus kötött velünk? *
Csillagnak-e, mely szellemi világosságot áraszt? * Fáklyának-e, mely az Egyházat
megvilágítja? * Vagy az Élet Kenyere isteni asztalának * vagy isteni ital kelyhének? *
Imádkozzál a mi lelkünk üdvösségéért!
Hogyan hívjunk most, Isten szemlélője? * Krisztus titkai legtevékenyebb szolgájának?
* A szellemi szent hajlék bölcs építőjének? * A kegyelem kőtáblái kivésőjének, * a Sionból
kiinduló és általad hirdetett új Törvény megírójának? * Imádkozzál a mi lelkünk
üdvösségéért!
Hogyan hívjunk most téged, dicsőséges? * Égi kegyelmek biztos kincstárának? *
Testünk és lelkünk gondos gyógyítójának? * Pál munkatársának és kísérőjének? * Az
Apostolok Cselekedetei szerzőjének? * Sokféle, Lukács, a te neved, * melyet erényeiddel
szereztél! * Imádkozzál a mi lelkünk üdvösségéért!
Hogyan hívjunk téged most, Isten hirdetője? * Tanítványnak-e, mert Krisztust
hirdetted nekünk? * Orvosnak-e, mert lelkünk szenvedését gyógyítod? * Vagy fáklyának,
mert szellemi világosságot árasztottál? * A hit alapjának és támaszának, * mert megírtad
nékünk a szent Evangéliumot? * Imádkozzál a mi lelkünk üdvösségéért!
Hogyan hívjalak téged most, ó csodálatos? * A bennünket tanító Bölcsesség hűséges
szemlélőjének? * Az apostolok tanítása szorgos leírójának, * a jámborság megingathatatlan
oszlopának, * vagy az Egyház lerombolhatatlan tornyának? * Sokféle a te kiválóságod, * még
több a kegyelmi adományod. * Imádkozzál a mi lelkünk üdvösségéért!
Dicsőség... 6. hang
Krisztus apostola és az isteni tanítások leírója, * az Egyház támasza, * a te isteni
ihletésű igehirdetéseddel * a tudatlanság sötétségében lévő, * a pusztulás mélységébe
taszított lelkeket kiemelted, * a hullámviharból megmentetted, * Pálnak, a „kiválasztott
eszköznek” kísérője és követője voltál. * Azért kérünk téged, magasztalásra méltó Lukács, *
Antiochia ékessége, * esedezzél az Üdvözítő Istenhez mindazokért, * akik a te mindig
tiszteletreméltó emlékedet híven megünneplik!
Most és... Istenszülő-ének. 6. hang. Minta: Harmadnapon föltámadtál...
Végtelen hatalmú Háromság, * háromszemélyű Egység, * a szent tanítvány és isteni
ihletésű apostol * és a mindenkorszűz Istenszülő könyörgéseire * üdvözíts minket, kik
téged magasztalunk!

Előverses sztihirák
5. hang. Minta: Üdvözlégy...
A kegyelem * tüzes nyelv alakjában * eláradt ajkaidon, Lukács evangélista, * és tüzes
nyelvvé lettél, * igehirdetéseddel a világosság igéit árasztottad az arra méltókra, * a
sötétséget szeretők nyilait pedig megégetted, * megírtad és hirdetted a szent Evangéliumot,
* az Élet illatává lettél a világos élet után vágyakozóknak, * amint Pál, a te tanítómestered
mondta, * és a halál szaga azok számára, * akik az Életet nem szerették. * Adj nekünk
békességet és életet, * világosságot és nagy irgalmat!
Elővers: Egész földre elhat az szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
Megismertük * a te műveidből mondásod szerint * tanításod bizonyosságát, * melyet
hozzánk Isten tetszése szerint intéztél, * szent beavatott, * minthogy igyekeztél megírni
azokat az eseményeket, * amelyek végbementek, * amint előadták neked azok, * akik előbb
szemtanúk voltak * és akikhez hasonlóvá * s az Ige megtestesülésének szolgájává lettél, * kit
föltámadása után Emmauszban megláttál * és akivel Kleofással együtt * lángoló szívvel
közösen ettél. * Az ő isteni melegségével * töltsd meg a mi lelkünket, * akik tisztelünk
téged!
Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és keze művét hirdeti az égboltozat.
Örvendezz, * ki egyedül írtad le nekünk, az „Üdvözlégyet”, * a Legszentebb Szűz
örömhírvételét, * és hogy őt az Úr Szülőjének tartotta a Keresztelő, * akinek fogantatását
szintén leírtad. * És az Ige megtestesülését, * megkísértését és csodáit, * tanítását és
szenvedését, * és kereszthalálát, * és föltámadását is, * amelynek tanúja voltál. *
Mennybemenetelét és a Szentlélek lejövetelét, * az Apostolok Cselekedeteit, főként Pálét, *
akinek útitársa is voltál. * Orvos és beavatott tanítvány, * az Egyház fáklyája, * őrizd meg azt
mindenkor!
Elővers: Kedvesség ömlött el ajkaidon, ezért áldott meg Isten mindörökre.
4. hang.
A bölcsesség hálójával * a tenger vizének mélységébe hatoltál, * és a halálos
mélységből a hívek lelkét kiemelted, * teljesen boldog Lukács. * Pál tanítványa lettél, * a
Szentlélek kiáradásában lelkedet teljesen megtisztítottad, * tanításoddal a pogány
nemzeteket megvilágosítottad, * csodáiddal a szenvedők betegségeit meggyógyítottad, * és
mindenkor Krisztus Istenhez esedezel érettünk, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Dicsőség... 6. hang.
Teljesen bölcs halász! Szent tanítvány! * Az Üdvözítő munkása * s az ő
szenvedéseinek magasztalója, * ki a világban a hitet elterjesztetted, * az eltévelyedés népeit
összegyűjtötted * és Istenhez vezetted, * helyesen bemutatott tömjénáldozat gyanánt * a
menny felé jó illatot árasztva. * Most a Bíró színe előtt állva esedezzél, * hogy szabadítson
meg minket törvényszegéseinktől * és az ítélet napján mentsen meg a büntetéstől!
Most és... Istenszülő-ének, ugyanarra.
Az én Alkotóm és Szabadítóm, Krisztus Urunk * tetőled születvén, ó Tisztaságos, *
emberi testembe öltözött * és Ádámot első átkától megszabadította. * Azért néked, ó
Szeplőtelen, * mint Isten Anyjának és valóban Szűznek, szüntelenül énekeljük: *
„Üdvözlégy”, az angyal köszöntése szerint, * üdvözlégy, Királynőnk, * pártfogónk és
oltalmunk * és lelkünk üdvössége!

OKTÓBER 26.
A dicsőséges, mírót árasztó Szent Demeter nagyvértanú emléke
Tropár Demeter nagyvértanúnak, 3. hang
Nagy oltalmazót nyert benned a földkerekség a veszélyek ellen, * pogányokat
legyőző, szent bajnokunk. * Mint ahogy megaláztad Lieusz gőgjét, Nesztort pedig a
küzdelemben megerősítetted, * úgy most is esedezzél Krisztus Istenünkhöz, ó szent, * hogy
ajándékozzon nekünk nagy kegyelmet!
Konták, 2. hang. Saját dallamú.
Véred ontása által, ó Demeter, * a néked legyőzhetetlen erőt adó Isten * szent
Egyháza bíborba öltözködött, * és tisztelő néped megerősödött, * mivel te erőssé tetted.

Október 31.
Boldog Romzsa Tódor fölszentelt vértanú
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN
A fölszentelt vértanúnak, 8. hang. Minta: Ó dicsőséges csoda…
Tódor fölszentelt vértanú atyánk,* Krisztus igáját válladra vevén, * hűségesen
szolgáltál neki, * a hitetlenek támadását hősiesen legyőzted, * és átköltöztél az örök életre.
* Ott pedig hajnalként tündökölsz, * a királyok Királyának, * és uralkodók Uralkodójának
trónja előtt, * akit szüntelenül imádj, hogy üdvözítse lelkünket. (Kétszer.)
Hittel összejövén, ma mindnyájan éneklünk téged, * ó Tódor fölszentelt vértanú, *
mert mint jó pásztor jelentél meg, * és nem pártoltál el az igazságtól, * hanem tisztes tanító
voltál. * Ezért mi is hittel énekeljük neked: * ó teljesen boldog, * az igazhitű keresztények
igaz dicsérete, * imádkozzál érettünk az Úrhoz, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek.
(Kétszer.)
Fölszentelt vértanú atyánk, Tódor, * Isten egyházáért* és a jövendő örök életért*
egyenes lélekkel mentél a rablók barlangjába. * Sohasem féltél a gonosz 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.
Tódor, fölszentelt vértanú atyánk, * Krisztus törvényeit követted elhajlás nélkül. *
Nagy hőstettet vittél végbe. * Egyházunk oszlopa, a mennyekben reménységünk, * 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 dicsekvésünk, * most pedig a téged tisztelőknek öröme vagy.
Dicsőség. 6. hang.
Jöjjetek Kárpátok földjének keresztényei! * Dicsérjük egyházunk csodálatos
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.
Most és. A folyó (6.) hang nagy dogmatikonja.
Előverses sztihirák
Dicsőség. 5. hang.
Kimondhatatlan és leírhatatlan az a kegyelem, * amelyet nyertél, ó Tódor fölszentelt
vértanú. * Most téged dicsérve imádkozunk Istenhez, * hogy bocsássa 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.
Tropár. 4. hang.
Az apostoloknak útját követted tisztességgel, * Tódor fölszentelt vértanú, * és
megóvtad Krisztus nyáját mint jó pásztor, * lelkedet adva érte. * Az istentelenek pedig

megöltek téged, * és te sebekkel fölékesítve mentél be az örök dicsőségbe, * hol
megkoszorúzott az Isten Báránya. * Imádd őt a mi lelkünkért!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
Magasztalás:
Magasztalunk téged, Krisztus fölszentelt vértanúja Tódor, és tiszteljük a te tisztes
szenvedéseidet, melyeket Krisztus hitéért elviseltél.
Vers: Halljátok ezt minden népek, vegyétek ezt fületekbe mindnyájan, kik e
földkerekségen laktok.
Boldogok, akik a te házadban élnek, örökön-örökké dicsérnek téged.
Az igaz, mint a pálmafa virágzik, és növekedni fog, mint a Libanon cédrusa.
Sok az igazak szorongása, de mindegyikből kiszabadítja őket az Úr.
Az igaz örvendezni fog az Úrban, és benne bízni.
Bolgár hangon: Jertek most földünk keresztényei mindnyájan, magasztaljuk a fölszentelt
vértanút, Tódort, aki az istentelenek kezeitől szenvedett.
Leülő, 4. hang. Mintája: Elcsodálkozott József…
Ma van a jeles és szent nap, * mert a hosszantűrő az ellenséget végleg lealázta, * és
vértanúként erősen szenvedett, * a csodálatraméltó Tódor, * akit híven dicsőítünk, * mert
Krisztushoz jutott a dicsőséges koszorút viselő, * erényekkel meggazdagodva, * imádkozik,
hogy lelkünk üdvözüljön.
4. hang. Jöjjetek, énekeljük ma ünnepelve a boldogságos Tódort, * Krisztus
igazságának bátor szolgáját, * mert ő a hit erős hirdetője, * aki az ősi ellenség hamisságát
legyőzte. * Neki énekeket és dicséreteket ajánlunk, * az ő tisztes emlékét egyhangúlag
énekeljük. * És egy szájjal hangoztatjuk: Üdvözlégy Tódor, a mi dicséretünk.
Dicsőség… 6. hang
Életedet hirdetjük ma, * atyánk, Tódor fölszentelt vértanú, * mert mindenkit
kimentesz a bajokból, * a sírókat megvigasztalod, * pásztora és tanítója vagy a tévelygőknek,
* és imádságaiddal bennünket is megmentesz a bajoktól, * imádva Krisztus Istenünket, *
hogy bocsássa meg azok vétkezéseit, * akik szeretettel tisztelik emlékedet.
Most és. Istenszülő-ének, ugyanarra.
Legszentebb Istenszülő, dicsőítünk téged, * mert a tőled Született által
megszabadulunk a romlástól. * Az angyali seregek csodálkoznak, * hogy a tűz hogyan
költözött beléd, és te sértetlen maradsz. * Ezért, az angyali és emberi nem méltóan dicsőíti
szülésedet, * és egyhangúlag kiáltja: * Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.
Felmeneteli ének, I. antifona a 4. hangból.

KÁNON
Áfon Kárpátorusszkij szerzeménye.

8. hang. 1. óda. Irmosz:
A szekereken üldöző fáraót, a tengerbe fullasztá hajdan, Mózes csodatevő vesszeje,
kereszt alakban megütvén, és kettéválasztván vele a tengert, a gyalog menekülő Izraelt
pedig megmenté, énekelvén az Úrnak győzelmi éneket.
Aztán ezek a tropárok:
Erőtlen és nehézkes vagyok én, és nem tudom ajkaimat felnyitni, hogy
megénekeljem a te főpapodat Krisztus Istenünk. De magad jöjj, és tisztíts meg engem, és
megtisztulva hangoztatom a nagyszerű éneket.
Szeplőtelen szívvel és képmutatás nélküli hanggal énekeljük tisztes
emlékedet, ó Tódor. Mi méltatlanok, boldognak mondunk téged, a nagy méltóságot. Te
pedig fogadd el ezt a kis imádságot, és vidd azt a dicsőség Királyának trónusa elé.
Buzgón hirdetted az örök Igét, és minden dolgodban jól szolgáltál az
Életadónak. Most különféle gyógyításokat ajándékozol a hittel hozzád járulóknak.
Istenszülői:
Megmentettél minket az ősi átoktól legtisztább Istenanya. Szülésed által
ugyanis az ördög leveretett, mi bűnösök pedig felálltunk, és téged Istenszülő, aki
megmentesz minket a bajoktól, magasztalunk.
3. óda.
Ki az egeket kezdetben bölcsességgel megerősítéd, és a földet a vizeken alapítád,
Egyházadnak kövén Üdvözítőm erősíts meg engem, mert nincs más szent kívüled, egyetlen
emberszerető.
III. óda után:
Konták, 3. hang. Mintája: Ma a Szűz.
Mint a virág kívánja a Napot, úgy szeretted meg te is az igazság Napját,
Krisztus Istent. Mint buzgó főpap, a Kárpátok földjét, tisztes bölcsességre tanítottad, és
mélyen alázatos életet éltél. A hit sziklájaként az istentelenek útját elzártad, és te, értékes
gyöngyszem, a halálig türelmes maradtál. Ma megrendülten kiáltunk hozzád, tisztelve
téged, Tódor fölszentelt vértanú, imádkozzál érettünk bűnösökért, az Irgalmas trónja előtt.
Ikosz:
Hogyan tudom én bűnös és méltatlan megénekelni életedet, ó boldogságos Tódor,
amit férfiasan végigjártál. De, remélve a te kedvességedben, hangoztatom: Üdvözlégy, aki
alázatosságoddal legyőzted az ördögöt. Üdvözlégy, aki Krisztus Istent, mindenekfölött
megszeretted. Üdvözlégy, akinek követése kétség nélküli. Üdvözlégy isteni bölcsességű
Tódor fölszentelt vértanú.
Leülő, 1. hang.
Tisztes emlékedet ünnepeljük ma, * ó Tódor, csodálatos főpap, * mert az
isteni kegyelmet a mindenek Királyától fogadtad. * Űzz el tőlünk minden ördögi támadást,
* és ments meg minket ellenségeinktől, * akik hittel hangoztatjuk neked: ó legboldogabb.
Dicsőség…most és. Istenszülő-ének, ugyanarra.
Gábor arkangyal eme köszöntésével: Üdvözlégy Szűz Mária, megtestesült
benned, mint frigyszekrényben a mindenség Uralkodója. Miként azt az igazságos Dávid
éneklé: Ékesebben jelentél meg a mennyeknél, hordozván méhedben Alkotódat! Dicsőség a
benned letelepültnek, dicsőség a tőled születettnek, dicsőség a te szülésed által e világra
hozott Szabadítónknak.

4. óda.
Te vagy az én erősségem Uram, te az én hatalmam, te vagy az én Istenem, te az én
örvendezésem. Ki az Atya keblét el nem hagytad, és meglátogattad a mi szegénységünket,
azért Habakuk prófétával kiáltom néked: Dicsőség a te hatalmadnak Emberszerető!
Szemlélni kívánva az egylényegű Háromságot, szűzen élve, Krisztus nyáját az
életteremtő igére oktatva, azt is elvezetted az isteni dicsőség csarnokához, és magad is
dicsőséggel bementél abba, ó Tódor.
Az isteni kegyelem befogadója voltál, és most a halhatatlanság ruhájába
öltözködtél, szentül felragyogtál, az örökkévalóság ragyogásaival, Krisztus trónusa előtt állva
imádkozzál értünk is szüntelenül Tódor főpap
Fényt árasztó világosságnak látunk ma téged, amely megvilágosít bennünket, a
bűnökben mozdulatlanul fekvőket. És a jó tettek cselekedeteire fogékonynak tartunk téged.
Istenszülői:
Isten Bölcsességének trónusaként mutatkoztál. Valóban a keruboknál
tiszteltebb, és a szeráfoknál dicsőbb vagy, ó Istenszülő, legyőzhetetlen oltalom lelkünk
számára.
5. óda.
Miért vetettél el engem színed elől le nem alkonyodó Világosság, és elborított
engem, töredelmetlent a külső sötétség, de téríts meg engem, és parancsolataid
világosságához, vezesd ösvényemet kérlek!
A lelki tisztaságot gyermekkorodtól megőrizve a testi halálig is, sok erénnyel
hősködtél, és elérted az örökkévaló napot, megörvendeztetve minden nemzedéket: ó
Tódor.
Összegyülekezve ma testvérek, hozzunk jó éneket nyája jó pásztorának, ma is
közbenjárónknak a mennyekben: Isten kedveltjének, Tódornak.
Most az angyali seregekkel élvén, ó minden dicséretre méltó Tódor,
emlékezzél meg rólunk lent levő bűnösökről is, imádságaiddal az Úr előtt szüntelenül
imádkozva, hogy mentsen meg minket minden gonoszságtól: ó Istentől ihletett.
Istenszülői:
Erős védőfalként bírván téged ó Istenszülő Szűz, a te dicsőségeddel is
dicsekszünk ma. Ne vess meg minket hozzád menekülő bűnösöket, mert te forrásoztatod
lelkünknek a nagy örömet.
6. óda.
Tisztíts meg engem Üdvözítőm, mert nagy az én gonoszságom, és a rosszaság
örvényéből kérlek, vezess ki engem, mert hozzád kiáltok, ó hallgass meg engem,
üdvösségem Istene!
A mennyei Istennek és Teremtőnek szolgálatát választottad, a világi
szolgálatot pedig elvetetted ó Tódor. Ezért megdicsőített téged az életadó szenvedéseidben
és küzdelmeidben.
Ma Isten udvaraiban gyönyörködsz, az isteni kegyelem vizeinek forrásánál,
mint a pálmafa. A lélekölő munkát megvetetted, és az ártalmasok legyőzőjeként jelentél
meg, ó Tódor. Ezért méltó lettél az igazak örömére, ó csodálatraméltó.
A Hármasnapú Istenség fényével ragyogsz ma, aki egykor átmentél a világ
sötétségén, ma az angyali seregekkel vigadozva emlékezzél meg rólunk, akik ünnepélyesen
tiszteljük emlékedet, ó Tódor.
Istenszülői:
Kérdd a tőled született Úr Jézus Krisztust, ó tiszta isteni Leányzó. Mentsen
meg minket az ellenséges körülményektől, semmisítse meg az ördögi kísértéseket, a

lélekölő szenvedélyeket távolítsa el tőlünk, és oltalmazzon meg az örök kárhozattól, és
gehennától, akik téged valóban Isten anyjának vallunk.
7. óda.
A te isteni kegyességed lehűté hajdan a lángokat Babilonban, azért a jámbor ifjak a
tüzes kemencében, mint hűvös teremben víg léptekkel jártanak énekelvén: Áldott a mi
atyáinknak Istene!
Az Úr erejébe öltözködtél, és letapostad, mint a port, a földi mélységet, atyai
szeretettel legyőzted a gonosz támadást. Most pedig a halhatatlan élet részese vagy, ott
pedig kérj a bűnök sokaságára bocsánatot, a téged magasztalóknak.
Az igaz hitvallás bölcsességét megszerezted, az egylényegű Háromságot
hirdetted, tanítottad, hogy a félelmetes Ige megtestesülését énekeljék, az Egyház egységét
nagyra becsülted, szenvedtél érte, ó dicsőséges Tódor.
Kimentesz minket közbenjárásoddal a kísértésekben és bajokban levőket az
ördög szolgaságából is. Mi pedig, hozzád menekülők tisztes gyógyulást nyerünk, és
Krisztusnak énekeljük: Áldott vagy atyáinknak Istene.
Istenszülői:
Beléd helyezem Tisztaságos Istenszülő minden reményemet, és mindenkor
hozzád menekülök: Üdvözíts engem Legtisztább, és imádságaid által ments ki gonosz
szenvedélyem háborgásától és zaklatásától, és az elbukástól.
8. óda.
Hétszerte jobban gyújtatá be a kemencét a kaldeusi zsarnok az ifjaknak, de látván,
hogy felsőbb erő által megszabadultak, a Teremtőhöz és Istenükhöz így kiáltott fel: Ifjak
áldjátok, áldozárok dicsérjétek, és népek magasztaljátok Őt mindörökké!
Dicséretreméltó életet éltél, és jutalmat kaptál: hogy a főpapok seregével
Krisztus trónja előtt állj, az isteni dicsőség örömét örökölted, és szüntelenül énekled: az Úr
tetteit, az Urat áldjátok, és magasztaljátok Őt mindörökké.
Szentlélektől eltelve élt a te lelked, ó boldogságos Tódor, és
megvilágosítottad az egész Kárpátok földjét, tanítva énekelni: Dicsérjétek az Urat, mert jó,
mert örökkévaló az Ő irgalmassága.
Jó gyümölcsöket ajánlottál a Főpásztornak, az Úr Krisztusnak, ó, jóságos
szolga, Tódor. Munkálkodtál számára mindhalálig, most pedig kivirágoztál, mint a pálmafa,
és mint a Libanon melletti cédrus, és megvilágosítottál minket erényeiddel, mindnyájunkat
megtanítottál, hogy hálaadást hangoztassunk Istennek mindenben, ó, mindenkor boldog.
Istenszülői:
Általad jött le az Isten Ige mindnyájunk üdvösségére, meg nem sértve
szüzességének kapuját, valóban Istenszülőnek mutatva téged, és lelkünk anyjának. Énekelje
most neked minden teremtmény: Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.
9. óda.
Az ég elámult a fölött, és a föld határai csodálkozának, hogy az Isten testileg jelent
meg az embereknek, és a te méhed befogadhatta Őt. Azért téged, ó Istenszülő, az angyalok
és emberek rendjei magasztalnak.
A szentek karaival örvendezve, és vigadozva, ments meg minket a ránk
támadó szomorúságtól, végy ki bennünket a gonosz fejedelem terhétől, és mutasd, hogy az
örök és fényes nap örökösei legyünk, mindnyájan, akik téged magasztalnak, ó Tódor.
Ajándékozz meg mindnyájunkat, szegényeket, ó dicsőséges fényhordozó,
akik sötétségben vagyunk, világosíts meg bennünket, akik tudatlanságban élünk. Az örök

dicsőség alakjára taníts bennünket, hogy a földön, most eljöjjön az Isten Országa. Minden
akadályt semmisíts meg, ó megszentelt Tódor.
Minden előtted állót hallgass meg, ó, boldogságos, akik hittel éneklik neked
ezt az éneket, mert megerősítő oszlopa vagy Egyházunknak. Küldj lelkünknek erősséget, ó,
kiváló pásztor és tanító. Dicsérve dicsőítünk téged mindörökre.
Istenszülői:
Minden nemzedék ma éneket ajánl neked Legtisztább Istenszülő. Minden
ország és város oltalmazójának és védelmének tartva dicsőít téged, mert erős védelmet
szültél nekünk Krisztus Istent, a mindenek Urát és legyőzhetetlen védelmét.
Fényének:
Jöjjetek ma mindnyájan, gyermekek, szolgák, fiatalok, szüzek, férfiak az
asszonyokkal, és öregek a fiatalokkal, és dicsérjük Krisztusnak csodálatos és dicsőséges
főpapját, Tódort. A minden sötétséget megvilágosító fényt-árasztót, a tévelygők jó tanítóját
és oktatóját, az angyali lakótársat és mennyei polgárt, és lelkünkért az Úrhoz imádkozót,
akik mindig tiszteljük az ő emlékét.
Dicséreti sztihirák
2. hang. Mintája: Midőn téged…
Amint Krisztus, látva az Ő halálát eljött a zsidókhoz Jeruzsálembe, az élő Isten
templomába, úgy te is,ó boldogságos, látva Őt, eljöttél juhaid közé felszentelni Krisztus
Király templomát, és amint Krisztust kivezették Jeruzsálemből, hogy áldozatul hozzák, úgy
te is, kimenvén a faluból, a kegyetlen istentelenektől megverettél és megsebesültél, és az
ágyon, békésen, a megmérgező nő kezétől meghaltál, és átadtad lelkedet az örök Atya
kezeibe, ma, téged, ó, Krisztushoz hasonló Tódor, magasztalunk.
Amint egykor Krisztus, tanítva a tizenkettőt, úgy te is, ó Tódor főpásztor,
papjaid serege előtt, látva az istentelenség gonosz támadását, a Csernek hegyen kétoszlopos
parancsot adtál nekik: fegyverkezzetek fel, egyik kézbe lelki kardként az imádságot véve, a
másikba pedig az örökkévaló Uralkodótól parancsot véve, hogy ne jussatok elbukásba, és
erősek legyetek, amikor a rablók betörnek a juhok aklába,prófétai módon látva halálodat,
segítséget ígértél felülről, és mint jó pásztor a juhaidért adtad életedet, ó boldogságos,
imádkozz, hogy lelkünk üdvözüljön.
Elővers: Papjaid öltözzenek igazságba, és szentjeid örvendezzenek.
A hit tüzét felgyullasztottad ó boldogságos Tódor, vértanúi haláloddal,
negyven esztendőn át vezetve nyájadat az istentelenség pusztájában, amint Mózes negyven
esztendeig vezette Isten népét a pusztában, követve a fentről meggyújtott tüzet, és amint
Mózes nem jutva be az Ígéret földjére meghalt, és bement Isten udvaraiba, úgy, te sem
érted el az Egyház jó ideit, vértanúi halál által mentél be Krisztus Isten örömébe, Akit imádj,
hogy adjon nekünk örök életet.
Elővers: Drága az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála.
8. hang.
Üdvözlégy, ó Tódor fölszentelt vértanú, üdvözlégy, aki Jézus sebeit viselted.
Üdvözlégy, aki Krisztus Egyházáért életedet adtad. Üdvözlégy, mert előbb békében voltál.
Üdvözlégy, aki ma is Evangéliumot hirdetsz. Üdvözlégy, aki Jézus Krisztussal vagy.
Üdvözlégy, aki a mennyei hajlékokban uralkodsz. Üdvözlégy, és imádkozzál
üdvösségünkért.

A SZENT LITURGIÁN
Tropár 4. hang
Az apostoloknak útját követted tisztességgel, * Tódor fölszentelt vértanú, * és
megóvtad Krisztus nyáját mint jó pásztor, * lelkedet adva érte. * Az istentelenek pedig
megöltek téged, * és te sebekkel fölékesítve mentél be az örök dicsőségbe, * 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 bölcsességre tanítottad, * és mélyen alázatos
életet éltél. * A hit sziklájaként elzártad az istentelenek útját, * és te, értékes gyöngyszem, a
halálig türelmes voltál. * Ma megrendülten kiáltunk hozzád, tisztelve téged, * Tódor
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)
Alleluja 2. hang
Vers: Az igaz szája bölcsességet szól, és nyelve igazságot hirdet.
Vers: Istene törvénye van szívében, és nem botladoznak léptei.
(36. zsoltár)

NOVEMBER 1.
Szent Kozma és Damján ingyenes orvosok
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN
6. hang. Minta: Minden reményüket…
Minden reményüket * a mennyeiekbe helyezvén a szentek, * ellophatatlan 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
közbenjárjanak a mi lelkünkért. (Kétszer.)
A föld mulandó világát semmibe vette, * és égben lakó angyalok módjára élt már a
testben is * a két egyforma gondolkodású s egyforma életmódú * és egyforma lelkületű
szent orvos. * Most is meggyógyítanak minden szenvedőt, * s ingyen teszik ezt minden
rászorulóval. * Magasztaljuk őket méltóképpen emléknapjukon, * mert bátran
közbenjárnak a mi lelkünkért. (Kétszer.)
Az egész Szentháromságot lelkébe fogadta * a két dicséretreméltó szent, * az
Istenben bölcs Kozma és Damján, * s a gyógyítás életadó forrásából egész patakot buzogtat.
* Földi maradványuk érintése a szenvedőket meggyógyítja, * nevük segítségül hívása elűzi
az emberektől a betegségeket, * és szabadulást hoznak minden hozzájuk menekülőre, *
bátran közbenjárva a mi lelkünkért. (Kétszer.)
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 betegségektől megszabadulhatnak. * Az ő
közbenjárásukra szabadíts meg minket * a testi és a lelki betegségektől * emberszerető
Urunk!
Most és… 6. hang. Minta: Minden reményüket…
Gondolatvilágom elsiklott * és az álnok zsarnoknak lett rabjává, * Isten jegyese,
legszentebb Leányzó! * Azért a te csodálatos jóindulatodhoz * és meleg pártfogásodhoz
menekülök, én nyomorult: * Szabadíts meg engem a kísértések * és szorongattatások
bilincsétől, * és a gonosz lelkek támadásától ments meg engem, * hogy téged, Szeplőtelen,
* mindenkor boldog Nagyasszony, * mindig buzgón dicsőítselek, * énekeljelek és
magasztaljalak!
Előverses sztihirák
2. hang.
A gyógyforrás csak az év egyetlen napján és egyet gyógyított, * az ingyenes orvosok
hajléka pedig a betegek egész tömegét meggyógyítja, * Mert bőséges és fölbecsülhetetlen a
szentek bőkezűsége. * Az ő könyörgésükre irgalmazz nekünk, Krisztus!
Elővers: Csodálatos az Isten, Izrael Istene az ő szentjeiben.
Isten utáni vágyakozással * és a jövendő boldogság szeretetével tevékenykedtetek * s
az üdvösséges utat jártátok. * Lelketek tisztaságát szeplőtelenül megőriztétek, * az
anyagiasságtól tökéletesen elfordultatok. * Isten Lelkével bearanyozva * nem aranyért
osztottátok a gyógyulást a betegeknek, * ingyenes orvosok, te két szent, * te ragyogó pár,

tündöklő isteni kettős! * Tekintsetek reánk a szorongatások és betegségek idején, * s
gyógyítsátok meg ingyen lelkünk betegségeit!
Elővers: A szentekhez, kik az ő földjén vannak, irányította csodálatosan minden vágyamat.
Nagy kegyelmi ajándékokra méltattak titeket, hírnevesek, * és a földön mégis
alázatosan töltöttétek életeteket, * mindenfelé eljártatok, * s a szenvedők betegségét
ingyenesen meggyógyítottátok, * angyalok társainak tűntetek, * Kozma és bölcs Dömjén, ti
gyönyörűséges testvérek, * imáitokkal gyógyítsátok meg a mi betegségeinket is!
Dicsőség... 6. hang
Mindenkor veletek munkálkodik Krisztus, * amikor betegek gyógyításával csodákat
műveltek a világban, * szent ingyenes orvosok! * S a ti szentélyetek is kimeríthetetlen
forrás; * s ha merítenek belőle, annál jobban buzog, * és ha kiömleszt, csak tovább
bővelkedik. * Ha kiüresítik, mindenkinek bővebben ad, * s nem marad üresen. * A belőle
merítők gyógyulást bőven kapnak, * s mégis kiapadhatatlan marad. * Hogyan hívjunk
titeket? * Test és lélek orvosai, * gyógyíthatatlan betegségek meggyógyítói, * kik hogy
mindenkit ingyen meggyógyítsatok, * kegyelmet nyertetek az Üdvözítő Krisztustól, * aki
megadja nekünk a nagy irgalmat.
Most és… 6. hang.
Istenszülő, te vagy a valódi szőlővessző, * ki megnövesztetted nekünk az élet
gyümölcsét. * Hozzád könyörgünk: * imádd a szent ingyenes orvosokkal * és minden
szenttel együtt az Uralkodót, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek!
Tropár 8. hang
Csodatevő ingyenes orvosok, * szent Kozma és Szent Damján, * tekintsetek a mi
gyöngélkedéseinkre, * és adjatok gyógyulást, * ingyen kaptátok, ingyen adjátok nekünk!

A SZENT LITURGIÁN
Tropár 8. hang
Csodatevő ingyenes orvosok, * szent Kozma és Szent Damján, * tekintsetek a mi
gyöngélkedéseinkre, * és adjatok gyógyulást, * ingyen kaptátok, ingyen adjátok nekünk!
Konták 2. hang
A gyógyítás kegyelmi ajándékát elnyerve * a betegségben sínylődőket orvoslásban
részesítitek, * dicsőséges csodatévő orvosok. * Látogatásotokkal az ellenség vakmerőségét is
megalázzátok, * és csodáitokkal meggyógyítjátok a világot.
Prokimen 4. hang
A szentekhez, kik az ő földjén vannak, csodákat művelt az Úr, minden jóakarata bennük
van. (Zsolt 15,3)
Vers: Szemem előtt az Úr mindenkor, mert jobbomon van, hogy ne ingadozzam. (Zsolt
15,8)
Alleluja 2. hang
Vers: Íme, mily jó és gyönyörűséges a testvéreknek együtt lakniuk! (Zsolt 132,1)
Vers: Mert ott rendelt az Úr áldást, életet mindörökké. (Zsolt 132,3)

NOVEMBER 14.
Szent Fülöp apostol
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN
Az apostolnak, 6. hang. Minta: Minden reményüket…
A vezeklést tetted a tiszta szemlélődés alapjává, * és a szemlélődést az Isten előtti
kedves cselekedetek középpontjává, * és méltóvá lettél arra, ó boldog, * hogy Krisztus
megmutassa neked az Atya kifejezhetetlen dicsőségét. * Minden értelmes lény vonzódik a
teremtő Istenhez, * és te rátaláltál a vágyva vágyott Lényre, * és nyomban megkaptad
pecsétjét, a Fiút. * Bátran esedezzél hozzá a mi lelkünkért! (Kétszer.)
Mint Mózes, csak fölfelé, * mindig Isten felé tartottál, * mert az Istent látni kívántad.
* És meg is láttad az ő látható képmását, * akinek hasonlóságát magadba fogadtad. * Mert
az Atyának pontos megismerése és kinyilvánulása maga a Fiú, * minthogy az Atyának és a
Fiúnak egy a lényege, * és mindenfelé teljesen nyilvánvaló az egysége, * uralma és ereje, *
dicsősége és tisztelete.
A Szentlélek ihletésére * és isteni fuvallatra megszólaló fuvola voltál, * és a világon
az Üdvözítő világ fölötti evangéliumát zengted, * tüzes nyelveddel minden csábítást mint
valami pozdorját * és mint száraz füvet fölperzseltél, * és a mindenség Uralkodóját, az Úr
Krisztust, * a földkerekségnek hirdetted, * Istentől ihletett Fülöp!
Dicsőség. 6. hang. Bizánci Leó császártól.
A nagy világosság sugaraitól lángra lobbanva * az egész világot megvilágosító
fáklyává lettél! * A világosság Atyját keresve, őt a Fiúban megtaláltad. * Mert a világosságban
látjuk meg a világosságot. * S habár ő pecsétlenyomat, * az eredeti pecsétet világosan
ábrázolja. * Hozzá esedezzél, ó Fülöp, szent apostol, * hogy üdvözítse azokat, * kiket
megpecsételt isteni vérével!
Előverses sztihirák:
Dicsőség. 2. hang.
Elhagytad a földieket és Krisztust követted, * megpecsételt a Szentlélek lehelete * és
elküldött az elveszett nemzetekhez, * hogy az istenismeret világosságára vezesd az
embereket, * ó, Fülöp apostol! * Istenszerető küzdelmedet befejezted, * lelkedet sokféle
kín árán Istennek adtad. * Őhozzá esedezzél, teljesen boldog, * hogy adja meg nekünk a
nagy irgalmat!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
III. óda után:
Konták, 8. hang. Minta: Mint a teremtmények zsengéit…
A te tanítványod és barátod * és szenvedéseid követője, Fülöp apostol, * téged a
földkerekségen Istennek hirdetett. * Az ő könyörgésére, * az Istenszülő segítségével *
oltalmazd meg Egyházadat * a gonosz ellenségtől, Sokirgalmú!
Ikosz. Minta: Csak egyedül te vagy halhatatlan…
Igaz szóáradatot adj nekem, Uram, * ki a vizek természetét alkottad! * Erősítsd meg
szívemet, ó Uralkodó, * ki megerősítetted a földet igéddel, * s világosítsd meg elmémet, *

ki világossággal, mint köntössel vagy körülövezve, * hogy méltó módon mondjam * s
énekeljem apostolodnak méltó dicséretét, Sokirgalmú!
Leülő, 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét…
A démonokat elkergetted, * a sötétben levőknek világítóként megjelentél, * a Szűztől
feltündöklött Napot megmutattad, * a bálványok templomait leromboltad, * a mi Istenünk
dicsőségére egyházakat létesítettél. * Azért tisztelünk téged, és fényesen ünnepeljük a te
szent emlékedet, * és egybehangzóan hangoztatjuk neked, boldog Fülöp apostol: *
Esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón
megünneplik a te szent emlékedet!
Dicsőség… Ugyanarra.
Valóságos lelki esőt hozó felhő voltál, * és mint szántóföldet, titokzatosan megöntözted itt a
földön a mi lelkünket. * Bejártad az egész földet, és igéddel beharmatoztad, * harmatként
árasztva koporsódból a kenetet. * A hitetlen lelkekbe belelehelted a Szentlélek jó illatát, *
és bennük drága kincsként föl is halmoztad, Fülöp apostol! * Esedezzél Krisztus Istenhez, *
hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón megünneplik a te szent emlékedet!
Most és… Ugyanarra.
A gonoszság gyermekkoromtól fogva beszennyezte * az én nyomorult lelkemet, Szent Szűz!
* Szavakkal és tettekkel is szennyessé tettem magamat, * nem tudom, mit tegyek. * Nincsen
senki menedékem, * rajtad kívül másban nem reménykedhetem, ó Szűz! * Ó jaj nekem,
haszontalannak! * Azért most könyörögve hozzád fo folyamodom, Szeplőtelen,* és
esdekelve megvallom neked, hogy vétkeztem. * Esedezzél a te Fiadhoz, Istenhez, * hogy
adjon bűnbocsánatot nekem, * mert minden reményemet beléd vetettem, Nagyasszony!
Fényének:
1. hang. Minta: A Lélek ösztönzésére…
Drága lépteidet, ó Szent Fülöp, a pályafutásra irányítottad, s örvendezve a mennyekbe
érkeztél, és a Szentháromság színe előtt állván, az Atyában látod a Fiút és a Szentlelket,
ezért most buzgón ünnepeljük a te szent emlékedet.
Dicséreti sztihirák
1. hang. Minta: A mennyei rendeknek öröme…
A te mennyei szózataidnak visszhangja * szétáradt a földön, teljes boldogságú, * s betöltötte
azt tanításoddal, * s ennek következtében a Fiút * az Atyával és a Szentlélekkel
egylényegűnek valljuk * és titokzatosan dicsőítjük, szent apostol.
Mindnyájan Krisztus apostolai hajnalcsillagának * és az egyház ragyogó fáklyájának vallunk
téged, * hírneves, háromszorosan boldog Fülöp! * És te megvilágosítod most a mi
lelkünket, * és megszabadítasz imádságoddal * a súlyos veszedelmektől.
Elővers: Egész földre elhat az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
Kereszttel a bajvívás küzdelmét elvégezted, * és méltó módon elnyerted a győzelmi
koszorút. * Ezzel ékesítve bementél a magasságbeli országba, * és most Krisztus mellett,
vele ülsz le az ítéletre, * és könyörögsz a mi üdvösségünkért, Szent Fülöp apostol.
Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze alkotmányait hirdeti az égboltozat!

2. hang.
Kenettartó edénynek bizonyult a világ előtt * a te arcod, bölcs Fülöp. * Benne elegyedett a
híveknek az életadó ital. * A vezeklést Isten látásának alapjává tetted, * Krisztus követőjévé
lettél, * a pogányok meddő és gyermektelen egyházát * tanításoddal Krisztusban
gyermekáldásban bővelkedővé ékesítetted. * Most könyörögj azért érte, ó apostol, * hogy
megszabaduljon a bajoktól és külső kényszertől! * Megteheted ezt Istennél, * hiszen
sokaságot vezettél már hozzá.

A SZENT LITURGIÁN
Tropár az apostolnak, 3. hang.
Szent Fülöp apostol, imádd a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot
a mi lelkünknek!
Konták az apostolnak, 8. hang. Minta: Mint a teremtmények zsengéit…
A te tanítványod és barátod * és szenvedéseid követője, Fülöp apostol, * téged a
földkerekségen Istennek hirdetett. * Az ő könyörgésére, * az Istenszülő segítségével *
oltalmazd meg Egyházadat * a gonosz ellenségtől, Sokirgalmú!
Prokimen, alleluja és áldozási vers az apostol közös tiszteletéből.

NOVEMBER 15.
Szent Guriász, Számón és Abibosz vértanúk
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN
4. hang. Minta: Jelül rendelted…
A bölcs Abibosz, a csodálatos Számón és a dicsőséges Guriász * közös ünnepet
szereztek ma a híveknek. * Örömmel együtt ünnepelnek velünk, * és együtt vigadoznak a
bajnokok. * Mert a vértanúk lelkének megadta az Isten, * hogy az itt lent történő dolgokat
odafent, * mint valami tükörben, szemléljék. (Kétszer.)
Az elviselhetetlen kínzások fájdalmát * magatokra vettétek, * és bátran küzdöttetek,
* a Szentháromsággal egyenlő számúak: * Számón, Guriász és boldog Abibosz, * és most az
örök és boldog nyugalmat élvezitek, * melyet szenvedésetek jutalmaként adott nektek
Krisztus. * Esedezzetek most hozzá, * hogy üdvözüljön a mi lelkünk! (Kétszer.)
A háromszemélyű egy Istent vallottátok, * és megszüntettétek a pogány görögök
sokistenhitű esztelenségét * a keresztnek általuk esztelenségnek vélt erejével, *
legboldogabb szentek, * belőle merítettetek erőt, * és rendíthetetlen lélekkel elviseltétek *
a kínvallatások szenvedéseit.
Elérkeztetek a viharmentes parthoz, * a háborgásmentes életre, * a legnyugalmasabb
révbe, * és Istentől a szenvedések áraként * s a küzdelem méltó jutalma gyanánt cserébe *
örök, szenvedéstől mentes * és bőséggel teljes lakóhelyet kaptatok, boldog bajnok
vértanúk!
Dicsőség… 2. hang.
Edessza örvendezik, * mert Szent Guriász, Számón és Abibosz ereklyéivel
gazdagodott, * összegyűjti a Krisztus-szerető nyájat és mondja: * Jertek, vértanúkedvelők, *
s a ragyogó ünnepen ragyogjatok! * Jertek, ünnepkedvelők és világosodjatok! * Jertek s
nézzétek a földön járt égi fáklyákat! * Jertek, s hallgassátok, hogy milyen keserves halált
szenvedtek az örök életért a nemes gyémántok! * Mint az igazság eljegyzett mátkái, *
megmentették az elevenen eltemetett leányt. * És az őket hamisan vádoló fő bűnöst, mint
kegyetlen gyilkost, pusztulásra adták. * Most a Szentháromsághoz könyörögnek
szüntelenül, * hogy megszabaduljanak az enyészettől * a kísértésektől és mindenféle
veszedelemtől mindazok, * akik híven megünneplik az ő emléküket.
Most és… 2. hang. Istenszülő-ének. Minta: Midőn téged, Üdvözítő Jézusom…
Ugyan mit * ajánlhatnék neked, világ Nagyasszonya, * ó én szerencsétlen! *
Legföljebb könnyeim patakját és cselekedeteim megvallását! * De te tekints irgalmas
szemmel, kérlek, * szerencsétlen lelkem gyöngeségére, * oszlasd el szenvedélyeim ködét, *
szabadíts meg a fogva tartó sötétségtől * engem, a te szolgádat!

Előverses sztihirák:
A Nyolchangú Énektár énekversei.
De énekelhetők a következő, mintadallamra szóló énekversek is.
1. hang. Minta: A mennyei rendeknek…
Minden csodánál csodálatosabb * ezen a világon a ti csodátok, Urunk vértanúi! *
Anyai kezetekkel * megmentettétek a nyugati barbárok által * igazságtalanul halálra adott
leányzót.
Elővers: Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szenteiben.
Vértanúkhoz illő módon küzdöttetek, * az ellenség bántalmait bőséges
kegyelemként, * jó szívvel fogadtátok, Istenben boldogok! * A földi vágyak élvezetét
megvetettétek, * s a büntetések hatása alatt * a bálványistenek dicsőítésére nem törtetek
meg.
Elővers: A szentekhez, kik az ő földjén vannak, irányította csodálatosan minden vágyamat.
Magasztaljuk ma híven mindnyájan szent dalokkal * a nagy és nemes Guriászt, * az
istenes Számónnal * és a hatalmas Abiboszt, az igazi levitát, * mert ők mindenki legbuzgóbb
védelmezői a szorongattatásokban.
Dicsőség… 2. hang.
Jertek, mindnyájan, vértanú-kedvelők! * Magasztaljuk szent dalokkal Krisztus
legjobbjait, * Guriászt, Abiboszt és Számónt, * mert feltűnő csodákat művelnek. * Nem
feledkeztek meg az esküről, * hogy megmentik a leányzót, * teljesítették a kérését, *
megszabadították a gyermeket az istentelen góttól, * segítséget nyújtva neki. * Az ő
könyörgésükre, Krisztus Isten, * üdvözítsd a mi lelkünket, * mint jóságos és emberszerető!
Most és… 2. hang. Istenszülő-ének. Minta: Midőn téged, Üdvözítő Jézusom…
A jóságából * emberré lett, végtelen Istent * megszorítás nélkül egyedül csak te
hordoztad méhedben, * Isten legszentebb Jegyese, * azért hozzád esedezem: * Szabadíts
meg engem * a szorongató szenvedélyektől, * hogy a szűk és helyes úton járva, * az életre
vezető úton haladjak, Szent Szűz!
Tropár, 5. hang.
Szent vértanúid csodáit, Krisztus Istenünk, * megvívhatatlan bástyául ajándékoztad
nekünk. * Az ő imáik által semmisítsd meg a pogányok cselvetéseit, * s tedd erősekké az
ország kormánypálcáit, * mint jóságos és emberszerető!

DECEMBER 5.
Megszentelt Száva szentéletű atya
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN
5. hang. Minta: Szentéletű atya…
Istent szerető Száva, * aki angyalokhoz hasonlít, * szentéletűek lakótársa, * próféták
bizalmas társa, * vértanúk és apostolok örökségének osztályrészese! * Te most a nem
alkonyodó világosságban laksz, * és annak isteni fényességében tündökölsz, *
szólásszabadsággal a Vágyva-vágyott előtt állsz, * ott ragyogsz és gyönyörködsz annak láttán,
* és annak szépségét élvezed örökké. * Kérjed Krisztust, esedezzél hozzá, szentéletű, * hogy
adja meg az Egyháznak az egyetértést, * a békességet és a nagy irgalmat!
Végtelenül boldog Száva, * az önuralom kiolthatatlan mécsese, * a magányban élők
ragyogó csillagfénye, * a szeretet fényes világító tornya, * a kitartás megingathatatlan
bástyája, * a téged tisztelő hívek erőssége és ereje, * gyógyítások kincstára, * a puszta igazi
benépesítője, * ki azt valóban szent Paradicsommá tetted, * mely az üdvözülendők szent
gyümölcseit termi, * kérjed Krisztust, esedezzél hozzá, szentéletű, * hogy adja meg az
Egyháznak az egyetértést, * a békességet és a nagy irgalmat!
Istent szerető Száva, * az erények tűzoszlopa, * a népeknek a világi élet tengerén *
az isteni révbe vezető világító tornya, * az eltévelyedés lelkének eltiprója, * a Szentlélek
tiszta befogadója, * a szerzetesek útmutatója, * az önnevelés legpontosabb zsinórmértéke, *
az alázatosság bámulatos hegycsúcsa, * gyógyulás tengerét buzogtató forrás, * kérjed
Krisztust, esedezzél hozzá, szentéletű, * hogy adja meg az Egyháznak az egyetértést, * a
békességet és a nagy irgalmat!
Dicsőség… 6. hang.
Az Isten képére alkotott lelket * ártatlanul őrizted meg, * és elmédet az ártalmas
szenvedélyektől böjtölés által megtisztítván, * az Uralkodónak ajánlottad föl, * kihez méltán
emelkedtél föl, szinte testileg is; * mert a természet fölött férfiasan győzedelmeskedve, * a
gonosznak győzelmét megakadályoztad * és a testet a lélek szolgálatára kényszerítetted. *
Azért a szerzetesek között elsővé lettél, * s a puszta benépesítője és tisztes tanítója, * és a
legkiválóbb erények birtokosa voltál, * s most az égben, hogy megszűnt a tükör, * színrőlszínre látod a Szentháromságot. * Esedezzél szünet nélkül * a te emlékedet hittel és
szeretettel tisztelőkért!
Előverses sztihirák
Dicsőség… 8. hang.
Mi, szerzetesek, mindnyájan, * vezérünkként tekintünk téged, * szentéletű Száva
atyánk! * Azért a te valóban helyes ösvényeden járunk. * Boldog vagy, mert Krisztusnak

szolgáltál, * és az ellenség erején diadalmaskodtál. * Angyalok társa, szentéletűek és igazak
szomszédja, * velük együtt könyörögj az Úrhoz, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek!
Tropár. 8. hang.
Könnyeidnek árja által a puszta terméketlenségét termővé tetted, * midőn sóhajok
között száz szenvedést elviseltél * és az egész világ világító fáklyájává lettél, * csodákkal
tündöklő Szent Száva atya, * imádd Krisztus Istent, hogy üdvözítse lelkünket!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
Leülő, 1. hang. Minta: A te sírodat őrző katonák…
Életedet a földön jámborságban töltötted, * a Szentlélek tisztaságos hordozója voltál
* és megvilágosítottad a hittel hozzád folyamodókat. * Esedezzél most a te Uralkodódhoz, *
hogy világosítsa meg lelkünket, kik magasztalunk téged, * Istent szerető, boldog Száva atya!
8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét…
Az Úr keresztjét bölcsen felvetted * és őt mindhalálig követted, * lelkeddel nem
fordultál vissza a halálba, Isten bölcse, * önmegtagadással és vezekléssel a szenvedélyeket
öldökölted * és önmagadat az Úr templomává készítetted elő. * Viszonzásként kegyelmi
ajándékokat nyertél, * hogy meggyógyíthasd a betegségeket * és kiűzhesd a gonosz
lelkeket. * Isten ihlette boldog, esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot
mindazoknak, * kik buzgón megünneplik a te szent emlékedet!
Dicsőség… 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét…
Minden földi dolgot elhagytál * és bár testeddel a világban voltál még, * lélekben az
angyalok örökös társává lettél; * a testi szenvedélyeket öldökölted * és a Szentháromságot
hűségesen tisztelted. * Azért a betegek szenvedéseit meggyógyíthatod * és szavaddal, a
kegyelem erejével, a gonosz lelkeket elűzheted, * boldog, Istent hordozó atyánk! *
Esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón
megünneplik a te szent emlékedet!
Most és… 8. hang. Istenszülő-ének.
A mennyek ajtaját, a frigyszekrényt, * a legszentebb hegyet, a fényt sugárzó felhőt, *
a mennyei lajtorját, a szellemi Paradicsomot, * Éva váltságát és a mindenség nagy kincsét
énekeljük meg; * mert benne jött létre a világ üdvössége * és a régi vétség bocsánata. *
Azért kiáltjuk neki: Imádd a te Fiadat és Istenedet, * hogy engedje el azok bűneit, * kik
hittel imádják a te szülöttedet.
III. óda után:
Konták, 8. hang. Minta: Mint bátor hadvezérnek…
Kisded korodtól fogva Istennek szentelt, * szeplőtelen áldozatként * tündököltél
erényeiddel, boldog Száva, * melyekre már születésedtől fogva neveltek; * mint a
szentéletűek büszkesége, * a pusztalakók ékessége jelentél meg. * Azért így kiáltunk fel
hozzád: * Üdvözlégy dicséretreméltó atyánk!
Ikosz:
A bölcsesség sarjadéka voltál, szentéletű Száva, * ezért ifjúkorodtól fogva a
személyes Bölcsesség után vágyódtál, * az pedig veled is lakozott és téged a földről

elkülönített * és a magasságba vezetett: * ott szellemi virágokból koszorút kötött neked, *
és azt a te szent fejedre tette, istenszerető! * Benne ékeskedve esedezzél Istenhez, * hogy
adja meg nekem a hozzád méltó bölcs beszédet, * és így magasztalhassam a te
elszenderülésedet, * mellyel megdicsőített téged Krisztus, a mi Istenünk. * Azért mi is
hangoztatjuk neked: * Üdvözlégy dicséretreméltó atyánk!
Leülő, 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét…
Az élet zaját elhagytad, * a keresztet válladra vetted, * szinte a testen és világon kívül
levőként éltél * és a Szentlélekkel társalogtál. * Azért a hívek buzgóságát fölélesztetted, * s
így a városokat kiüresítetted * és a pusztaságot benépesítetted, * Istent hordozó szent
atyánk! * Esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot mindazoknak, *
akik buzgón megünneplik a te szent emlékedet!
Dicsőség… most és… Istenszülő-ének. Ugyanarra.
A gonoszság gyermekkoromtól fogva beszennyezte * az én szerencsétlen lelkemet,
Szent Szűz! * Szavakkal és cselekedetekkel is szennyessé tettem magamat, * s nem tudom,
mit tegyek. * Nincs már hová menekülnöm, ó Szűz Leány, * rajtad kívül másban nem
reménykedhetem! * Ó jaj nekem, haszontalan szolgának! * Azért most könyörögve fordulok
tehozzád, * és megvallom neked, hogy vétkeztem. * Esedezzél a te Fiadhoz és Istenedhez, *
hogy ajándékozzon bűnbocsánatot nekem, * mert minden reményemet beléd vetettem, ó
Szeplőtelen Szűz!
Fényének:
A pusztában töltötted életedet bölcs elmélkedéssel, atyák ékessége, Istent szerető
Száva atya, s azt szellemi Paradicsomkertté tetted, amely Isten által ültetett virágokkal,
szerzetesekkel lett tele, akik méltó módon megünneplik a te egészen szent emlékedet.
Dicséreti sztihirák
1. hang. Minta: A mennyei rendeknek…
Istent szerető Száva, * aki nem sokba nézte a lenti világot, * amíg átmenetileg itt
tartózkodott; * és míg a pusztában lakott, * a magasságbeli dolgokban jeleskedett, * most
mindnyájunkat arra buzdít, hogy megünnepeljük * Istenhez költözésének tiszteletreméltó
emlékünnepét.
Mintha a testen és a világon kívül álló lettél volna, * egyedül csak az erénynek éltél, * és
életedben velük dicsőítetted a dicsőség Urát, * ő méltán megdicsőített * és gyógyulások
szent forrásává tett téged, * Isten ihlette, bölcs Száva atya!
Elővers: Értékes az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála.
Önmegtartóztató, ártatlan és szelíd, * egyenes lelkű és nyugodt voltál, atyánk, * és valóban
felülmúltál minden embert. * Anyag nélkülinek mutatkoztál az anyagvilágban, * s Isten
nagyon méltó hajlékának, * s a tőle reád áradó adományokat kegyes lélekkel nekünk
továbbítottad.
Elővers: Boldog férfi az, ki az Urat féli, * az ő parancsaiban nagy kedve telik.
6. hang.
Tiszteletreméltó atya! * Az egész földre elhatott a te tanításod, * miért is
fáradozásodnak a mennyekben találtad meg megérdemelt jutalmát. * Az ördögök seregeit
elűzted * és az angyali rendek közelébe jutottál, * kiknek szeplőtelen életét utánoztad. * S
mert bátran az Úr elé járulhatsz, * szüntelenül esedezzél hozzá a mi lelkünkért!

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 8. hang
Könnyeidnek árja által a puszta terméketlenségét termővé tetted, * midőn sóhajok
között száz szenvedést elviseltél * és az egész világ világító fáklyájává lettél, * csodákkal
tündöklő Szent Száva atya, * imádd Krisztus Istent, hogy üdvözítse lelkünket!
Konták, 8. hang
Kisded korodtól fogva Istennek szentelt, * szeplőtelen áldozatként * tündököltél
erényeiddel, boldog Száva, * melyekre már születésedtől fogva neveltek; * mint a
szentéletűek büszkesége, * a pusztalakók ékessége jelentél meg. * Azért így kiáltunk fel
hozzád: * Üdvözlégy dicséretreméltó atyánk!

DECEMBER 7.
Szent Ambrus főpap
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
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 nyertél 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, szentéletű, * 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 megtestesült 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 káromló 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 betegségét és baját, * akik őszinte szívvel hozzád járulnak * és a te fényes
emlékedet 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 fordulsz, * 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.

DECEMBER 12.
Szent Szpiridon főpap
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
5. hang. Minta: Üdvözlégy…
Üdvözlégy, * főpapok mintaképe, * az Egyház megingathatatlan támasza, *
igazhitűek büszkesége, * a csodák forrása, * a szeretet kimeríthetetlen folyama, * teljes
fénnyel világító fáklya, * a Szentlélek hangszere, * szelíd és tiszta, igaz egyszerűségben
ékeskedő, szent értelem, * mennyei ember, földön élő angyal, * a szőlőtő dolgos munkása,
* Krisztus meghitt barátja. * Esedezzél hozzá, * hogy adja meg lelkünknek a nagy irgalmat!
Szelíd voltál * és valóban a szelídek földjének örököse lettél, * szent atyák dicsősége,
ó Szpiridón, * ki a te bölcs és egyszerű szavad kötelével * az elvetemült és esztelen Áriuszt *
Isten kegyelmével megfojtottad, * s a szent és üdvösséges hittételt a Szentlélekben diadalra
juttattad, * s az összes igazhitűvel világosan beláttattad, * hogy az egy Igét kell dicsőíteni, *
aki valóban egylényegű a kezdet nélküli Atyával * és aki megadja a világnak a nagy irgalmat.
A test * szenvedélyeit halálra adtad, * a holtakat Isten kegyelmével életre keltetted, *
a kígyót arannyá tetted, * és a folyó áradását imádságoddal megfékezted, atyánk. * Éjjel
megjelentél a halálos veszélyben lévő uralkodónak álmában * és meggyógyítottad őt
valóságos megjelenéseddel, * mert az Úr csodálatosan megdicsőített téged. * Azért hangos
énekszóval ünnepeljük a te emlékedet, * és tiszteljük szent ereklyéid tartóját, * melyből a
gyógyulások isteni eredetű áradatát fakasztod * és a nagy irgalmat, Szpiridón!
Dicsőség... Az ősatyáknak.
Most és. A folyó (4.) hang nagy dogmatikonja.
Előverses sztihirák
Dicsőség... 2. hang
Főpapok szent ékessége, * szentéletű, bölcs Szpiridón atya, * te az erényekkel
kitűntél, * azért az Egyház elöljárója lettél, * az eretnekek vezéreit onnan kizártad, * s
Áriusz káromlását a zsinaton elítélted. * Csodákat műveltél szóval és tettel. * Esedezzél a
Megváltóhoz, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Most és... Az ősatyáknak.
Tropár, 1. hang. Minta: Habár sírod köve…
Az első zsinat diadalmas harcosának * és csodatevőjének mutatkoztál, isteni ihletésű
Szpiridón atyánk! * Mert a sírban fekvő holtat megszólaltattad, * és egy kígyót arannyá
változtattál, * és a szent imádságok végzésében * az angyalok lettek szolgatársaid,

fölszentelt atya! * Dicsőség Krisztusnak, ki téged megdicsőített, * dicsőség annak, ki téged
megkoszorúzott, * dicsőség annak, ki általad mindnyájunknak gyógyulást ajándékozott!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
Leülö, 3. hang. Minta: A te szüzességed…
A kígyót arannyá változtattad, * ó szent, szavad kötelével megfojtottad * a káromló
és gonosz Áriuszt, Isten-hordozó, * az uralkodónak orvosként jelentél meg,
dicséretreméltó, * holtakat feltámasztottál, ördögöket kiűztél, * azért egybegyűlve
magasztaljuk * a te tiszteletreméltó emlékedet, szent főpap!
4. hang. Minta: Hamar előzz meg…
Szavaiddal ékessé tetted Krisztus Egyházát, * tetteiddel pedig tiszteletreméltóvá
tetted az istenképiséget, * boldog Szpiridón! * Bölcsességben tündököltél a világon, * s
gyógyulások ajándékát sugároztad mindenkire. * Azért híven ünnepeljük a te emlékedet.
Dicsőség… 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét…
Uralkodóknak és beavatottaknak * a bölcsek szent zsinatán Istennek tetszően * tisztán
megvilágítottad a Szentháromság hatalmát * és világosan tanítottad, hogy ez egy lényegben
van * és azt is hirdetted, hogy egy az istenség. * Kifejezhetetlen módon, Isten sugallatára, *
megsemmisítetted a Szentlélek erejével a dőrét, * isteni ihletésű főpap! * Esedezzél Krisztus
Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón ünneplik a te szent
emlékedet!
Most és… Istenszülő-ének. Ugyanarra.
Üdvözlégy Istennek lángoló Trónusa, * szűzi királyi szék, * bíborral borított
nyugvóhely, * aranyból és bíborból szőtt násznyoszolya, * bíboros palást, nagy értékű
szántóföld, * villámot szóró hadi szekér, soklángú gyertyaszál; * üdvözlégy Istenszülő,
tizenkét falú város, * aranyból való kapu, nemes anyagú csarnok, * színarany asztal, isteni
ékességű sátor; * üdvözlégy naptisztaságú, dicsőséges menyasszony, * üdvözlégy, lelkem
egyedüli megmentője!
III. óda után:
Konták, 2. hang. Minta: A magasságbelieket keresve…
Krisztus szeretetétől megsebesíttetve, ó fölszentelt, * elméd a Szentlélek ragyogása felé
röpködött, * tevékeny szemlélődés által a tennivalót megtaláltad, Istentől ihletett. *
Istennek fölszentelt oltár lettél, * s mindnyájunkra leesded az isteni megvilágosítást.
Ikosz:
Magasztaljuk Szpiridónt, az Úrnak már az anyaméhben megszentelt szolgáját, aki az
isteni dicsőségtől a kegyelem kőtábláit kapta, aki révén közismert lett, és az isteni világosság
kiáradását buzgón szemlélte, a rászorulókat pártfogásába vette, a bűnösöket jóra vezette,
Isten segítségével hűséges főpappá lett, és mindenkire leesdi az isteni világosságot.

Leülő, 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét…
A nyájad és juhaid mellől * Krisztus Egyháza pásztorságára szenteltek, Isten
választotta Pásztor! * És te, Szpiridón, felragyogtál, * a hamis hit farkasait beszédeddel
elűzted, * és nyájadat a jámborság füvével tápláltad. * Az atyák közepette a hitet * a
Szentlélek bölcsességével * világosan hirdetted, boldog főpásztor. * Esedezzél Krisztus
Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot mindazoknak, * akik buzgón ünneplik a te szent
emlékedet!
Dicsőség… Most és… Ipakoj az ősatyáknak, 2. hang.
Az ifjak számára a tűz harmattá változott, * az asszonyok sírását pedig örömre
fordította az angyal, * ki mindkettőben a csodák szolgája volt; * mert míg azok számára a
kemencét fölfrissülés helyévé tette, * ezeknek a harmadnapi feltámadást adta hírül. *
Életünk kezdője, Urunk, dicsőség néked!
Fényének. 3. hang. Minta: Istenünk, mindenek Teremtője…
Az értelem nélküli állatok nyája mellől értelmes nyáj mellé állított téged, ó
lélekhordozó, a Lélek, miként egykor Mózest és Dávidot. Az ő szelídségüket is követted,
Szpiridón, a földkerekség fényessége!
Dicséreti sztihirák
1. hang. Minta: A mennyei rendeknek öröme…
A Szentlélek fénysugarában megvilágosult, * Áriusz ködös esztelenségét
megsemmisítette, * a Szentháromság tanát világosan és hittel hirdette * a bölcs főpap, *
azért a bölcsek és értelmesek dicsőítették őt * és ő a zsinatot megerősítette.
Elővers: Értékes az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála.
Égi sugarak által beragyogva * és Krisztus erejének birtokában, * lelki és testi
gyógyulást szerzel azoknak, * akik most is híven megünneplik a te emlékedet, * Istenben
boldog, csodatevő atya! * Ne hagyd abba a közbenjárást!
Elővers: Papjaid öltözzenek igazságba, és a te szentjeid örvendezzenek!
4. hang.
Szentéletű atya, jóhírű főpap! * Apostoli tanításokkal teltél be, * a Szentlélek
lakóhelye lettél, * erényeket gyakorolva éltél, * tanításoddal az Egyháztól a farkasokat
elűzted, * világosan hirdetted az igaz hitet, * és a jámborság oszlopának s előharcosának
bizonyultál. * Világhírű csodákat is műveltél, * a kígyót arannyá változtattad, * a halott nőt
életre keltetted. * Te az atyák körében is bámulatra méltó vagy, * és a tanítók társa, *
esedezzél az Üdvözítőhöz, * hogy üdvözüljön a mi lelkünk!

JANUÁR 16.
Szent Péter apostol bilincsei
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
Bilincsbe verted a csábítást, * az Úrban megbilincselten és börtönbe zártan, szent
apostol! * Azért buzgósággal ünneplünk téged, és híven csókoljuk a te bilincsedet, * belőle
erőt merítünk testi és lelki üdvösségünkre, * s a kellő módon magasztalunk téged,
Istenlátó, * testnélküliek vetélytársa! (2-szer)
Tudásban részesült általad, ó apostol * a nemzetek hajdan tudatlanságtól fogva
tartott sokféle fajtája. * Ezt mutatta be képletesen az a magasságból lebocsátott lepedő, *
melynek belsejében mindenféle élőlény volt, * azért minden kor dicsőít téged, * és tiszteli
azokat a bilincseket, * melyeket Krisztusért olyan szívesen viseltél.
Akit elítélésekor megtagadtál, * azt később magasztaltad, * mikor a halálból
feltámadt, * és hirdetted róla a világ teljességének, * hogy Isten és ember, * és hogy sok
jósággal járt az emberek között. * Azért téged buzgón boldognak hirdetünk, * és tiszteljük
azokat a bilincseket, * melyeket Krisztusért viseltél, minden dicséretre méltó Péter apostol!
Dicsőség... 6. hang
Ma Péter, az Egyház alapja, * a hitnek kősziklája, * az ő tiszteletreméltó bilincsét
elénk helyezi, * lelkünk épülésére. * Jertek, tiszteljük azt mindnyájan, * szent énekekből
font koszorúval övezzük! * Üdvözlégy, a hitnek heves élharcosa, * ki Krisztust nagy
nyilvánosság előtt bátran, tüzes lélekkel, Isten Fiának vallottad! * Üdvözlégy a földkerekség
öröme * és a mennyország kulcsának őre! * Adj kegyelmet azoknak, akik buzgón
magasztalnak téged, * és a te tiszteletreméltó bilincsedet meleg szeretettel tisztelik. * Ott
állsz a mindenségen uralkodó Isten trónja előtt, * könyörgést végezve értünk,
elbukottakért!
Előverses sztihirák
Dicsőség… 6. hang
Ma Péter, a mi hő oltalmunk, * a hitnek kősziklája, * újból lelki lakomára gyűjt
minket önmaga köré, * az ő tiszteletreméltó bilincsét teszi elénk * mint valami pompás
eledelt, * a betegségek gyógyítására, * a szorongók bátorítására, * vihartól űzöttek
révbejuttatására. * Jertek, tiszteljük azt mindnyájan, * és kérjük az őt megdicsőítőt: * Az ő
könyörgésére, Krisztus, * üdvözítsd a mi lelkünket!

Tropár, 4. hang
Rómát el nem hagyva, ó első-trónusú apostol, * eljöttél közénk tiszteletre méltó
bilincseid által, * melyeket te viseltél, * mi pedig ezeket hittel tisztelve esedezünk, * hogy
Istenhez szálló könyörgéseid által * ajándékozd nekünk a nagy kegyelmet.

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
III. óda után:
Konták, 2. hang
Krisztus, a kőszikla, fényesen megdicsőíti * a hit alapkövét, az első-trónusú Pétert, *
mert mindnyájunkat összehív, hogy az ő tiszteletre méltó bilincseinek csodáit ünnepeljük, *
és vétkeinknek bocsánatot szerez.
Ikosz:
Mily emberi nyelv magasztalhatja méltóképpen az Úr híres és nagy tanítványát? Akit
ugyanis az Isten-Ige áldó szóval boldognak mondott, melyik elme zengheti annak
dicséretét? Mivel azonban mindenkinek tehetsége szerint azt kell Krisztusnak ajándékoznia,
amije van, megkísérlem most ezt én is. Kössünk azért, ünnepkedvelők, az első-trónusúnak
buzgósággal énekkoszorút, hogy elnyerjük a bűn bilincseiből való szabadulást!
Leülő, 4. hang. Minta: Hamar előzz meg...
Ki a minden lény fölött való Háromság templomává lettél, * szenteld meg,
világosítsd meg mindazokat, * akik a te szent hajlékodban híven tisztelnek téged. *
Teljesítsd kérésüket, szabadítsd meg őket Beliár minden bűnre vezető csábításától, * Péter
apostol, * kitartóan könyörögve érettük Krisztushoz!
Dicsőség... Minta: Aki önként...
Híven magasztalunk téged, * Péter apostol, a bölcs apostolok fejedelme, a mennyek
országának kulcsára, * és bilincseidet tiszta lélekkel tiszteljük, * noha azokat gonosztevő
módjára elítélve hordoztad, * de eloszlattad velük az ellenség gonoszságát. * Esedezzél
tisztelőidért, hogy ettől megmeneküljenek!
Most és... Istenszülő-ének.
A kerubokat és a szeráfokat mérhetetlenül fölülmúlod, * az égnél és a földnél
tágasabbnak, * a látható és a láthatatlan teremtésnél kiválóbbnak mutatkoztál, * mert akit az
egek tágas terei körül nem határolhattak, * azt te, Tisztaságos, a te méhedben
körülhatároltad! * Esedezzél hozzá, * hogy üdvözüljenek a te szolgáid!
Fényének, 2. hang. Minta: Asszonyok, halljátok...
Nem a test és vér sugallta neked, Péter, hanem az Atya, hogy a Krisztust az élő
Atyaisten Fiának valljad. Azért ő már előre boldognak mondott téged, s a feladatodat jelölő
Péter nevet adta neked, te megingathatatlan szikla, az Egyház alapja.
Dicséreti sztihirák
6. hang. Minta: Harmadnapon föltámadtál...
Tiszteljük a te igehirdetés körüli fáradozásodat, * buzgósággal tiszteletben tartjuk *
bilincseidet, főapostol, * és magasztaljuk lelkünk jótevőjét, * az életadó Krisztust.

Miként az igehirdetés horgával kivezetted * az istentagadás mélységéből az
embereket, hírneves Péter, * úgy a csüggedésből minket is, * a te buzgó magasztalóidat, *
vezess ki imádságoddal!
Elővers: Egész földre elhat az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
Közbenjárásoddal mint szent kulccsal * készítsd elő számunkra a mennyek bejáratát,
* mert hiszen te bátran szólhatsz, * nyisd meg nekünk az ajtót, * kik téged főapostolként
dicsőítünk.
Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze alkotását hirdeti az égboltozat.
4. hang.
A három hozzá intézett kérdéssel: * Péter szeretsz-e engem? * A három tagadást
helyreigazította Krisztus. * Azért a szívek Vizsgálójához Simon így szólt: * Uram, te mindent
ismersz, te mindent tudsz, * te tudod, hogy szeretlek téged. * Ezt mondja neki erre az Úr: *
Legeltesd az én bárányaimat, * legeltesd az én választottaimat, * legeltesd az én juhaimat, *
melyeket saját véremmel üdvösségre váltottam meg magamnak. * Hozzá esedezzél,
Istenben boldog apostol, * hogy adja meg nekünk a nagy irgalmat!

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 4. hang
Rómát el nem hagyva, ó első-trónusú apostol, * eljöttél közénk tiszteletre méltó
bilincseid által, * melyeket te viseltél, * mi pedig ezeket hittel tisztelve esedezünk, * hogy
Istenhez szálló könyörgéseid által * ajándékozd 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 méltó 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 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 mindazok fölött, akik
körülötte vannak.
(88. zsoltár)
Áldozási vers:
Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.

JANUÁR 17.
Nagy Szent Antal remete
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
4. hang. Minta: Minekelőtte felülről...
Te, a Szentlélek sugaraival megvilágosított, * mikor téged az istenszeretet lángra
lobbantott, * lelkedet is szárnyalóvá tette * a legnagyobb szeretet, az utána való vágyódás, *
akkor semmibe vetted a testet és a vért, * elvonultál a világból, * sok önmegtagadás és
hallgatás árán egyesültél vele, * és így vágyad szerint beteltél a belőle áradó szépséggel, *
csillagként fölragyogtál, * és megvilágosítod a mi lelkünket, Antal! (Kétszer.)
Te, ki a démonok íjait és nyilait az isteni Lélek kegyelmével összetörted, * cseleiket
és gonoszságukat istenes tanításaiddal mindenkinek fölfedted, * és istenes fényözönben
tündököltél, * a szerzetesek ragyogó fáklyája, * a pusztaság első ékessége, * a betegek
tapasztalt és szent orvosa, * az erényes élet mintaképe lettél, Antal atya! (Kétszer.)
Az isteni karizmákkal teljes Krisztus * reád talált, atyánk, * mint szeplőtelen tükörre,
* s az ő isteni megnyilatkozása fényének ragyogó sugarait reád árasztotta. * Attól fogva
gyógyítások kiapadhatatlan forrása, * éhezők táplálója lettél, * s a szomjúhozók tikkadtságát
vízáradattal öntözted, * a lelki hajlamokat bölcs tanításoddal Isten felé irányítottad. *
Esedezzél hozzá, hogy világosítsa meg és üdvözítse a mi lelkünket! (Kétszer.)
Te, tiszta szívű és lelkű, földi angyal, * égi ember, a szüzesség tanítómestere, * az
önmegtagadás legpontosabb zsinórmértéke, boldog Antal, * aki Uralkodóddal együtt vagy,
* és neki el nem hallgató dicsőítést zengesz az angyalokkal, * a szentéletűekkel és a
vértanúkkal, * szabadíts meg minket mindenkor a bajoktól és bűnöktől, * kik a te szent
emlékedet megünnepeljük! (Kétszer.)
Dicsőség... 6. hang.
Az istenképiséget sérthetetlenül megőrizted magadban, * az értelmet a pusztító
szenvedélyek fölötti uralomra juttattad önfegyelmezéssel, * és amennyire lehet, Isten
hasonlóságára eljutottál, * a természetet férfiasan legyőzted. * A silányabbat a jobbnak
alárendelni igyekeztél, * hogy a test szolgáljon a léleknek. * Azért te vagy a szerzetesek
legelső híressége, * a pusztaság benépesítője, * a versenyfutók edzője, * az erényes élet
legpontosabb szabálya. * S most, hogy a tükör összetört, ó Antal, * az égben tisztán látod a
Szentháromságot, * és közvetlenül esedezhetsz hű és buzgó tisztelőidért.
Most és... Nagy dogmatikon.
Ó, ki ne áldana téged, legszentebb Szűz? * Ki ne magasztalná a te legtisztább
szülésedet? * Mert az Atyától öröktől fogva kisugárzott egyszülött Fiú, * fölfoghatatlan

módon megtestesülvén, tőled született, * ki isteni természetét megtartván, * egyszersmind
emberi természetet is viselt, * kit nem megosztott két személynek vallunk, * hanem
egymással össze nem folyó két természet Urának ismerünk. * Őt imádd, tiszta, boldogságos
Szűz, * hogy könyörüljön a mi lelkünkön!
Előverses sztihirák
5. hang. Minta: Üdvözlégy, jó illatú önmegtagadási cselekedetek...
Üdvözlégy, * önmegtagadók vezetője * s legyőzhetetlen élharcosa! * A szenvedélyek
gyökerét kivágtad, * a démonok támadásait férfiasan meghiúsítottad, * gyengeségükön és
lelket emésztő félrevezetésükön diadalmaskodtál. * Az Üdvözítő keresztjének erejét és
legyőzhetetlen hatalmát nyilvánvalóvá tetted, * önmagadra öltötted, s vele mindazokat
legyőzted, * kik Krisztusnak testben való isteni megjelenését * istentelenül tagadták. *
Esedezzél hozzá, hogy adja meg lelkünknek a nagy irgalmat!
Elővers: Drága(látos) az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála.
Erényekre * alapozott tűzoszlop * és árnyékot vető felhő voltál * a pusztában levők
számára, * a földről az égbe vezetted az Istenhez törekvőket, * a kereszt vesszejével a
szenvedélyek tengerét kettéválasztottad, * a szellemi Amalekot megfutamítottad, * a fölfelé
vezető ösvényre akadály nélkül rátaláltál, * ó Istenben boldog, * és szeplőtelen örökséget
nyertél, * a testnélküliekkel örvendezve * Krisztus trónja előtt állsz. * Esedezzél hozzá, hogy
adja meg lelkünknek a nagy irgalmat!
Elővers: Boldog férfiú, ki az Urat féli, az ő parancsolataiban igen nagy kedve telik.
Üdvözlégy, * Antal atya, * ki a mennyekben az angyalok karában vagy, * mert a
földön is valóban az ő életüket élted, * az erényt gyakorolva, teljesen boldog! * Legtisztább,
folt nélküli tükör voltál, * és a Szentlélek ragyogó fénysugarait befogadtad, * így
megvilágosítva megláttad a jövendőt, * Krisztus isteni fényáradatából beavatást nyerve
mindent előre megmondtál. * Esedezzél hozzá, hogy adja meg lelkünknek a nagy irgalmat!
Dicsőség... 8. hang.
Mi, szerzetesek, mindnyájan, * vezérünkként tisztelünk téged, Antal! * Mert a te
útmutatásoddal megtanultunk a valóban helyes ösvényen járni. * Boldog vagy, mert
Krisztusnak szolgáltál, * és az ellenség erején diadalmaskodtál. * Angyalok társa és thébai
Pál szomszédja, * velük együtt könyörögj az Úrhoz, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek!
Most és... Istenszülő-ének. Ugyanarra.
Szeplőtelen Szűz, * ki kimondhatatlan módon testileg fogantad az Urat, * és a
magasságbeli Istennek Anyja lettél, * a te szolgáid könyörgéseit fogadd el, ó Tisztaságos, *
ki mindenkinek tisztulást szerzel a bűnöktől, * fogadd el a mi imádságunkat is, *
imádkozzál mindnyájunk üdvösségéért!
Tropár. 4. hang.
Életmódoddal a buzgólkodó Illést utánozván, * az igazság ösvényein a Keresztelőt
követvén, * pusztalakóvá lettél, Antal atyánk, * és imáiddal a földkerekséget
megszilárdítottad. * Könyörögj azért Krisztus Istenünkhöz, * hogy üdvözítse lelkünket!

JANUÁR 31.
Szent Cirusz és János ingyenes orvos vértanúk
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN
4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
Legnemesebb bajnokok, Isten választotta gyógyítók, * nagynevű Cirusz és János, *
amint a zsarnokok istentelen vakmerőségét legyőztétek, * elmém zsarnokoskodó
eltévelyedését is győzzétek le, * gyógyítsátok meg lelkem szenvedélyeit, * és szabadítsatok
meg a reám váró ítélettől, * esedezzetek értem a Megváltóhoz! (Kétszer.)
Elborítottak a hullámok, szorongások viharába jutottam, * szabadítsatok meg a testi
fájdalmaktól, * enyhítsétek minden láthatóan és láthatatlanul sújtó lelki terhemet, ó
szentek, * hogy híven és buzgósággal magasztalhassam a ti szent kettősötöket, * kik
szenvedtetek a Szentháromságért. (Kétszer.)
Isten gyönyörű temploma, Cirusz és János, * szentélyeteket tegyétek csodák
forrásává! * Magam is oda menekülök, szabadítsatok meg minden betegségtől, ó szentek! *
Nyugtassátok meg szerencsétlen lelkemet, * melyet a sátán támadása zaklat és a gonoszság
szolgaságra vet. (Kétszer.)
Dicsőség... 8. hang.
Vértanúpár ragyogott fel ma nekünk, a csodatevő Cirusz és János, * kik
meggyógyítják lelki betegségeinket. * Az egyik az angyalokkal egyenlőnek számított, * és
magányos életével mindhalálig kitűnt, * és vértanúként kiontott vérével Krisztus közelébe
került. * A másik katonasorban jeleskedett, * és a mennyei seregbe került. * Most
gyógyulást adnak az ő emléknapjukon mindazoknak, * akik azt híven megünneplik, * és
esedeznek a mi lelkünkért.
Most és... Istenszülő-ének. Minta: A te szent vértanúid, Uram, megvetettek...
Én vagyok, Szeplőtelen, az isteni példabeszéd terméketlen fája. * Üdvösséges
termést egyáltalán nem hozok, * és rettegek a kivágatástól, * nehogy az olthatatlan tűzre
vessenek. * Hozzád esedezem, ó Szeplőtelen, * bölcs közbenjárásoddal ments meg, * s Fiad
előtt tégy engem termékennyé!
Előverses sztihirák
Dicsőség... 2. hang.
Jertek ma, egybegyűlt hívek, * kössünk koszorút szent dalokból Cirusznak és
Jánosnak, * a kegyelmi ajándékok szántóvetőinek * és a hozzájuk folyamodók bőkezű

megajándékozóinak, * mert ők mindenféleképpen mindenkinek ragyogó orvosok gyanánt
tűntek fel, * s most is könyörögnek a mi lelkünkért.
Tropár. 5. hang.
Szent vértanúid csodáit, Krisztus Istenünk, * megvívhatatlan erődként ajándékoztad
nekünk. * Az ő imáik által semmisítsd meg a pogányok cselvetéseit, * és tedd a birodalmak
kormánypálcáit erősekké, * mint jóságos és emberszerető!

FEBRUÁR 24.
Keresztelő János próféta fejének első és második megtalálása
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
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 csodákkal 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! (Kétszer.)
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 dicséretreméltót, * s ünnepeljük meg örvendezéssel fejének megtalálását, * mert ő
esedezik Krisztushoz, * hogy adja meg a világnak a nagy irgalmat! (Kétszer.)
Eme fej * ez hirdette Istennek testben megjelent Bárányát, * s az üdvösség útját
isteni figyelmeztetésekkel mindenkinek biztossá tette. * Minthogy Heródes törvényszegését
megfeddette, * a testről lehullott és magára 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! (Kétszer.)
Dicsőség... 6. hang.
A te istenőrizte fejed, dicsőséges Előhírnök, * Istentől eredő adományok kincstára, *
a föld üregéből felragyogott. * Mi híven elővettük és tisztelettel köszöntjük, * s az
csodajelek bőségét és bűnök bocsánatát árasztja ránk, * Krisztus keresztelője!
Most és... Istenszülő-ének, ugyanarra.
Istenszülő Szűz! * betegek szabadítója, szorongatottak védelme, * háborúban levők
békessége, * viharban hányódók megnyugvása, * hívek egyetlen oltalma, * mentsd meg e
közösséget és a népet!
Prokimen a napé.
Olvasmány a triódból
Joel próféta jövendölésének olvasása (4,12─21):

Így szól az Úr: Keljen fel, és vonuljon föl minden nép Jozafát völgyébe, mert ott ülök
majd le, hogy megítéljek köröskörül minden nemzetet! Lendítsétek csak a sarlót, hiszen
eljött az aratás ideje! Gyertek, jöjjetek taposni, mert tele van a sajtó, és csordultig megtelt
már a prés alatti kád, mert elszaporodott az ő gonoszságuk. Visszhangzik majd az ítélet
egész völgye, mert elközelgett az Úr napja az ítélet völgyében! A nap és hold elsötétül, és a
csillagok fénye is eltompul. Az Úr szózata hangzik a Sion hegyéről, és ő hallatja szavát
Jeruzsálemből; s megrendül az ég és a föld, de népét megkíméli az Úr, és Izrael fiainak erős
menedéke marad. Akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki szent
hegyemen, Sionon lakom. Jeruzsálem pedig szent lesz, és idegenek többé már nem
vonulnak át rajta. Azon a napon a hegyekből édes nedű fog csepegni, s a dombokon tej
folyik végig, és Júda minden forrásából víz fog áradni. Forrás fakad majd az Úr házából, és
megöntözi a Tövisek völgyét. Egyiptom pusztasággá válik, Edom pedig terméketlen
sivataggá, mert nyomorgatta Júda fiait, és ártatlan vért ontott földjükön. Mindig lesz majd
lakója Júdának, és Jeruzsálemnek is örökkön-örökké. Megtorlom vérüket, és nem
kegyelmezek; és Sionon az Úr fog lakni.
Prokimen a triódból, 6. hang (130. zsoltár):
Bízzék Izrael az Úrban, mostantól mindörökké!
Elővers: Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem…
A próféta olvasmányai.
Add, Urunk, hogy ez estén…
Előverses sztihirák
Kétszer az idiomelon (a nap saját dallamú éneke). 3. hang.
BEKÖSZÖNTÖTT A BÖJTI TAVASZ, * és kinyílt a bűnbánat virága, * tisztítsuk meg
magunkat, testvérek, * minden bűn szennyfoltjától, * és így zengedezzünk a világosság
forrásának: * Dicsőség neked, egyetlen Emberszerető!
Elővers: Hozzád emeltem szememet, ki a mennyben laksz. Íme, mint a szolgák
szemei uruk kezére, mint a szolgáló szeme úrnője kezére, úgy néznek szemeink a mi
Urunkra Istenünkre, míg meg nem könyörül rajtunk.
Ismét elénekeljük az idiomelont (az előbbi saját dallamú sztihirát).
Elővers: Irgalmazz nekünk, Urunk, irgalmazz nekünk, mert igen elteltünk
gyalázattal; mert igen telve a lelkünk. Gyalázat a gazdagoknak és megvetés a kevélyeknek!
Martirikon:
A TE VÉRTANÚID, URUNK, * hitük által megerősítve, * reménység által
megszilárdítva * s kereszted szeretete által lelkileg egyesülve * megtörték az ellenség
zsarnokságát, * és diadalkoszorúkat nyertek, * s a testnélküliekkel együtt esedeznek * a mi
lelkünkért.
Dicsőség... 2. hang. A prófétának.
Isteni gondolatok tiszteletreméltó tartója, * a te fejed, mely világosan előre látta a
kifejezhetetlen lényeg titkát, * ma felragyogott a föld kincsesházából mint anyaméhből, * s a
megszentelés kenetét ontva jó illattal áraszt el a nap alatt mindent, * s érthetően hirdeti a
bűnbánat útját, * nagy hírnevű János, * és a mindenség Üdvözítőjéhez esedezik a mi
lelkünkért.

Most és... Theotokion:
Szeplőtelen Istenszülő, üdvözlégy! * Te vagy a mi reménységünk! * Üdvözlégy, kit
angyal köszöntött az üdvözléggyel! * Üdvözlégy, ki megszülted az Atya kisugárzását! *
Üdvözlégy áldott tisztaság, egyetlen minden magasztalásra méltó, * legszentebb Szűz, téged
dicsőít az egész teremtés * mint „a Világosság Anyját”!
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 angyalok sokaságát gyűjti össze, * lent
pedig az emberi nemet hívja egybe, * hogy mindnyájan egy hangon * dicsőséget zengjünk
Krisztus Istenünknek.

MÁRCIUS 9.
A szevasztei negyven vértanú – Nagyböjt második szerdája
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
A triódból, 1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk…
KITÁRTAD LEGTISZTÁBB KARJAIDAT a kereszten, Krisztus, * és összegyűjtötted a
föld határain lévőket, * azért hangoztatom neked: * Szétzilált elmémet tedd összeszedetté,
* a szenvedélyek rabságából szabadíts ki, * egyesíts a te szenvedéseiddel, * s a böjtöléssel
egészen tisztíts meg!
AZ IFJAKAT HAJDAN A BÖJT megedzette, * s az Írás szerint a tűz lángjánál erősebbé
tette. * Böjtölj ezért te is, szegény lelkem, * gyújtsd föl magadban az Úr szeretetét, * hogy
ezáltal megmenekülhess a reád váró kárhozattól, * s elégethesd vele káros szenvedélyeidet!
3. hang.
ÖRÖMTELI IDŐ A BÖJTI IDŐSZAK, * mert bőven töltekezünk fényes tisztasággal, *
őszinte szeretettel, tündöklő imával * és minden más erénnyel. * Kiáltsuk tehát derűs
hangon: * Krisztus legszentebb keresztje, * mely az élet boldogságát sarjadztad, * tégy
méltóvá mindnyájunkat arra, * hogy tiszta szívvel boruljunk le előtted, * add meg nekünk, a
kiengesztelődést * és a bőséges kegyelmet!
2. hang. A vértanúknak.
Míg a jelen megpróbáltatásokat bátran tűrték, * és már a remélt jutalomnak
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 Üdvözítőjétől!
Levetették minden ruhájukat, * félelem nélkül mentek a tó felé a szent vértanúk, *
és egymáshoz így szóltak: * A Paradicsomért, melyet elvesztettünk, * mondjunk le ma az
enyésző ruháról! * A kígyó csábítása miatt enyészetet öltöttünk magunkra, * most a
mindenek feltámadásáért levetjük azt. * Ne törődjünk a zajló jéggel, * és vessük csak el a
testet, * hogy elnyerjük a győzelmi koszorút Krisztus Istentől, * a mi lelkünk Üdvözítőjétől!
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!
Dicsőség... Újra az első.
Most és... A 2. hang nagy dogmatikonja.
Előverses sztihirák
Az idiomelon (a nap saját dallamú éneke) kétszer. 3. hang.
URUNK, MIDŐN TESTBEN keresztre feszítettek, * magaddal megfeszíttetted a mi ősi
emberi képünket is. * Lándzsával átdöfték oldaladat, * ám te ledöfted az embert pusztító
kígyót. * Szegezd át félelmeddel testemet, * sebezd meg utánad való vágyakozással
lelkemet, * hogy a te szenvedésed szemlélése közben * önmegtartóztatással töltsem a böjtre
rendelt időt * s ne csak a gyomor felett, * hanem a bűn minden más kapuján is uralkodjam.
* Neked ajánlom szívem birodalmát * s lelkem megalázkodását áldozat gyanánt * szabadíts
meg tőlük, emberszerető!
Martirikon:
KRISZTUS PRÓFÉTÁI, apostolai és vértanúi * megtanították az emberek fiait * az
egyvalóságú Háromság éneklésére, * megvilágosítva a tévelygő nemzeteket, * és angyalok
társaivá téve az embereket.
Dicsőség... A szenteké. 6. hang.
Magasztaljuk, hívek, verses énekben * a negyven szent vértanút, * és dallamosan
hangoztassuk nekik: * Üdvözölve legyetek, Krisztus bajnokai: Hészükhiosz, Meletiosz,
Hérakleiosz, * Szmaragdosz és Domnosz, * Eunoikosz, Valész és Vivianusz, * Kolos és
Priszkosz! * Üdvözölve legyetek: Teodulosz, Eutükhiosz és János, * Xanthiosz, Hélianosz,
Szisziniosz, * Kürión és Angiász, * Aétiosz és Fláviosz! * Üdvözölve legyetek: Ákos és
Ekdikiosz, * Lüszimakhosz és Sándor, * Illés és Gorgoniosz, * Teofilosz és Dometianosz, *
istenes Gájusz és Gorgoniosz! * Üdvözölve legyetek: Eutükhész és Atanáz, * Kürillosz és
Szakerdón, * Miklós és Valeriosz, * Filoktémon és Szeveriánosz, * Khudión és Aglajosz! *
Minthogy bizalmasan Krisztus Istenhez járulhattok, * minden dicséretre méltó vértanúk, *
esedezzetek hozzá szüntelenül, * hogy üdvözítse mindazokat, akik híven megünneplik * a ti
mindenütt tisztelt emléketeket!
Most és... Theotokion.
Istenszülő, te vagy a valódi szőlővessző, * ki megnövesztetted nekünk az élet
gyümölcsét. * Hozzád könyörgünk: * imádd a szent apostolokkal * és minden szenttel
együtt az Uralkodót, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek!
A szentek tropárja, 1. hang.
Az éretted szenvedett szentek gyötrelmeiért, Urunk, * légy megengesztelődve
irántunk, * és mint Emberszerető, kérünk, * gyógyítsd meg minden szenvedésünket!

Nagyböjt második vasárnapja
Palamasz Szent Gergely főpap
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
2. hang
Milyen dicsőítő énekekkel * magasztaljuk a főpapot? * Isten tudományának
harsonáját, * a kegyelem tüzet lehelő száját, * a Léleknek tiszta edényét, * az egyház
rendíthetetlen oszlopát, * a földkerekség nagy örömét, * a bölcsesség folyóját, * a fényt
árasztó lámpást, * a tündöklő csillagot, * mely beragyogja a teremtést. (Kétszer.)
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 harmonikus 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 mennyei titkaiba beavatót, * a
szerzetesek nagy ékességét, * aki erények gyakorlásában 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 közbenjárásodra * adja meg nekünk az ő nagy
kegyelmét!
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...
Tisztaságos Szűz, * ki testileg kimondhatatlan módon fogantad az Istent, * s így a
Magasságbeli Istennek Anyja lettél, * szolgáid könyörgéseit fogadd el, Szeplőtelen, * ki
mindenkit vétkeitől való tisztuláshoz segítesz, * elfogadva most ezen kéréseinket, * járj
közben, hogy mi mindnyájan 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 diadalmas győztesnek bizonyultál, * az
egyház oszlopának és igazi főpapnak. * Járj közben ezért szüntelenül Krisztusnál, * hogy
mindnyájunkat üdvözítsen!
Dicsőség… most és...
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, Tisztaságos, * azoknak a hitetleneknek
vakmerőségét, * akik a te szolgáid ellen fegyverkeznek!
A VI. óda után 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 világosság! * Örvendj, a
teremtetlen istenség hírnöke, * örvendj, balga teremtmény cáfolója! ** Örvendj, ki az
elérhetetlen magasságú Isten természetéről 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
rámutattál 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 hajléka, a
bölcsesség otthona, tanítók kiválósága, az igének tengere, örvendezz, cselekvésnek eszköze,

szemlélődés csúcsa, az emberi betegségek gyógyítója, örvendezz, Léleknek temploma,
halálban is élő atyánk!
Most és…
Mindenen uralkodó Nagyasszony! Siess hozzánk a veszélyek közepette, igyekezz a
gyötrelmeink során, légy jelen az utolsó nap gyötrelmeiben, nehogy a Sátán elragadjon és
az alvilág vesztünket okozza! Add meg mindnyájunknak, Isten Anyja, Asszonyunk, hogy Fiad
félelmetes ítélőszéke előtt ártatlanul állhassunk meg, a te közbenjárásod által!
Dicséreti sztihirák
1. hang
E világi boldog életedet befejezted, * s így most a boldogok seregével 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 boldog, * 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 aszkétának bizonyultál. * mint Isten
főpapja és méltó szolgája * és kedves barátja, ó boldog.
Dicsőség... 6. hang
A bűnök sötétségében járóknak * a megtartóztatás idejével világosságot ragyogtattál
fel, Krisztus! * A te szenvedésed jeles napját is engedd elérnünk, * hogy így kiálthassunk
hozzád: * „Kelj fel Isten”, és könyörülj rajtunk!

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 8. hang
Az igaz hitnek fényforrása, * az egyháznak támasza és tanítója, * szerzetesek díszes
ékessége, * hittudósok legyőzhetetlen védnöke, * Csodatevő 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 harsonáját, *
összhangban magasztalunk téged, * Isten szavát hirdető Gergely! * Mint az első Értelem
előtt álló elme, * feléje irányítsd, Atyánk, értelmünket, * hogy így kiálthassunk neked: *
Üdvözlégy, kegyelem hírnöke
Prokimen, 7. hang
Az igaz örvendezni fog az Úrban, és benne bízni.

Vers: Hallgasd meg, Isten, hozzád esdő könyörgésem szavát, az ellenség félelmétől mentsd
meg lelkemet!
(63. zsoltár)
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 virulni fognak.
(91. zsoltár)

MÁRCIUS 25.
A Legszentebb Istenszülő örömhírvétele
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
A triód sztihirái, 4. hang. Minta: Jelül rendelted…
ARRA MÉLTATTAD HÍVEIDET, * hogy csókolhatjuk mindenkor boldogító
keresztedet, Urunk, * amelyen megváltottál minket. * Ezért magasztaljuk
könyörületességedet, * s hozzád esedezünk, Krisztus: * Add meg mindnyájunknak,
Üdvözítőnk, * a te üdvözítésed örömét; * és hogy bűnbánattal megérhessük drága
szenvedésedet * és megláthassuk föltámadásodat! (Kétszer.)
HALÁLT SZENVEDTÉL keresztre feszítve, * te, aki holttá tetted a halált, * és a
holtakat feltámasztottad életadó igéddel. * Ezért arra kérlek, Uram, * hogy bűntől meghalt
lelkemet keltsd életre, * s adj nekem töredelmességet, * s a böjt szent napjai során *
minden rossztól szabadíts meg, Emberszerető! (Kétszer.)
4. hang.
MÉLTÓVÁ TETTÉL minket arra, * hogy a te szent keresztedet örvendezéssel *
szemlélhessük és átölelhessük. * Most még arra kérünk, Üdvözítő Isten, * hogy a böjt által
megedzve * megérhessük szeplőtelen szenvedéseidet, * hódolattal köszönthessük és
magasztalhassuk a kereszthalált, * a lándzsát, a szivacsot és a nád nádszálat, * melyekkel
minket halhatatlanná tettél, * és az eredeti boldogságra visszavezettél. * Ezért hálásan
dicsőítünk téged, * Emberszerető!
És az ünnep sztihiráit énekeljük.
Előverses sztihirák
A triód sztihirái, 6. hang.
TANULD MEG, LELKEM, az Úrtól, * aki a kereszthalálig megalázta magát, * a
fennköltség utáni alázatot * és az alázatból való felmagasztalást. * Ne kérkedj az erényekkel,
* és ne tartsd magadat igaznak, * s meg ne ítéld embertársadat, * amint azt a kérkedő
farizeus tette, * hanem csak bűneidre gondolj levert érzülettel, * és a vámoshoz hasonlóan
ezt kiáltsd: * Isten, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz, * és üdvözíts engem! (Kétszer.)
Martirikon, 6. hang.
A TE VÉRTANÚID, URUNK, * nem tagadtak meg téged, * s nem pártoltak el
parancsaidtól. * Az ő közbenjárásukra * könyörülj rajtunk!
Dicsőség… most és... Az ünnepnek.

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
Az I. zsoltárcsoport után a triód leülője, 2. hang.
Üdvösséget szereztél a földön, Krisztus Istenünk, * kiterjesztéd legtisztább kezedet a
kereszten, * hogy összegyűjtsd a pogány nemzeteket, *’ akik ezt kiáltják néked: Uram,
dicsőség néked!
Jóságodról tanúskodó életadó keresztedet, * melyet te, Urunk, nekünk
méltatlanoknak adtál, * közbenjárónkként feléd emeljük: * üdvözítsd népedet és
közösségeidet, * melyek az Istenszülő által könyörögnek hozzád, *’ egyetlen Emberszerető!
Dicsőség... most és...
Meglátta a haldokló Krisztust, * és siránkozva felkiáltott a Szűz Bárányka: * Ó, mily
vakmerő gyilkosság! * Rejtsd el most nap, sugaraidat, * mert most meghal, aki akaratával a
mindenséget teremtette, * és elítélten szemlélik a testnélküliek egyetlen Urát!
A triód katavásziája (V., VIII. és IX. óda után):
A háromódás kánon irmosza a katavászia.
Előverses sztihirák
Idiomelon (a nap saját dallamú éneke) 4. hang:
URUNK, KI AZ IGAZSÁGRA fényt derítesz, * és a rejtett dolgokat is tudod; * a
kérkedés rabjává lett s tettei alapján magát igaznak hirdető farizeust elítélted, * a
töredelemmel könyörgő és önmagát kárhoztató vámost pedig megigazulttá tetted, * add
meg nekünk, hogy ennek bűnbánatát kövessük, * s keresztrefeszíttetésed által méltass
minket, * Emberszerető, a bűnbocsánatra!
Martirikon 4. hang:
VAN-E VALAKI, aki meg nem tér, szent vértanúk, * hogyha látja a jó harcot, amit
harcoltatok? * Testben voltatok, hogyan győzhettétek le a gonosz lelket? * Krisztusról
tettetek hitvallást, és kereszttel hadakoztatok! * Legyetek hát a gonosz lelkek megfutamítói,
* és a pogányok ellenségei, * s könyörögjetek szüntelenül a mi lelkünk üdvösségéért!
Dicsőség… most és… Az ünnepnek.

Nagyböjt negyedik vasárnapja
Klimakosz (Létrás) János szentéletű atya
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
8. hang. Minta: Ó dicsőséges csoda…
Szentéletű János atyánk! * Te valóban mindig Isten magasztalását hordoztad
ajkadon, * gyakorlatra váltva az Isten ihlette igéket, ó legbölcsebb, * és a belőlük fakadó
kegyelmet kamatoztattad, * és így boldoggá lettél * meghiúsítva az istentelenek rossz
szándékait!
Dicsőséges, János atyánk! * Könnyek forrásával lelkedet megtisztítottad, * s
átvirrasztott éjszakákon Istent engesztelted. * Így az ő szeretetére és szépségének látására
fölemelkedtél, * melyet most méltó módon és örökre élvezel, * küzdőtársaiddal
összhangban örvendezve, * Istenben igen bölcs szentünk!
Szentéletű János atyánk! * Elméddel Istenhez emelkedtél a hit által, * s a világ
ingatag zűrzavarát megutálva, * keresztedet magadra véve * a mindenség Kormányzóját
szolgáltad, * és zabolátlan testedet aszkézissel nevelted, * és az isteni Lélek segítségével
értelmed szolgálatába megtérítetted.
Dicsőség… 5. hang
Szentéletű atya! * Az Úr evangéliumának szavára hallgatva * ezt a világot elhagytad, *
a vagyont és dicsőséget semmibe vetted, * azért mindenkihez így kiáltasz: * „Szeressétek
Istent, és örök kegyelmet nyertek! * Semmit ne tegyetek elébe szeretetének, * hogy amikor
dicsőségében elérkezik, * nyugalmat találjatok minden szentjével együtt”, * akiknek
könyörgésére, Krisztus, * őrizd meg és üdvözítsd a mi lelkünket!
Előverses sztihirák
Dicsőség… 2. hang
Tiszteljük Jánost, aki a földön angyal volt, * és Isten embere az égben, * a világ
ékessége, * a jótettek és erények művelője, * és az aszkéták büszkesége! * Isten házában
elültetve igazán kihajtott, * mint a cédrus a pusztában, * Krisztus lelki juhainak nyáját
gyarapította * életszentségben és igazságban.
Most és… 2. hang
Minden régi csodánál újszerűbb csoda! * Ki ismert anyát, aki férfi nélkül szült, * és
ölben hordozta az egész teremtett világ fenntartóját? * Isten akaratának megvalósítója az
újszülött, * kit mint csecsemőt karodon hordoztál, Tisztaságos, * és akihez anyai szavad
van. * Ne szűnjél meg őt imádva kérni, * hogy engesztelődjék irányunkban, * kik téged
tisztelünk, * és üdvözítse lelkünket!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után ikosz:
Valóban Isten hajlékává formáltad magadat Istennek tetsző erényeiddel, atyánk, s
hittel, reménnyel és igazi szeretettel, mint fényes arany, nyilvánvaló módon tündököltél.
Isten rendeléseit teljesítve önmegtagadást gyakoroltál, mintha tested nem is volna.
Értelmesen, bátran, bölcsen, alázatosan éltél, s ezért felmagasztalást nyertél, állandó
imádságod révén megvilágosultál s a mennyei lakóhelyre jutottál, mint tanítómesterünk,
szentéletű János atyánk.
Kathizma, 5. hang
Üdvösség fegyveréül szolgál nekünk * a te Szent Kereszted, Üdvözítőnk. * Feléd
kiáltjuk, ki azon függesz: * Üdvözíts minket, ki önként szenvedtél érettünk, * mindenség
irgalmas Istene!
Dicsőség… 4. hang. Minta: Aki önként emelkedtél fel…
Erényeiddel felragyogva * az égig emelkedtél, * buzgósággal eljutottál a szemlélődés
mérhetetlen mélyébe, * démoni cselvetéseket lelepleztél, * s az embereket a gonosz
kártevésétől oltalmaztad, * Szent János, az erények lépcsője, * most is könyörögj, hogy
üdvözüljenek szolgáid!
Most és… Ugyanarra.
Ki a kerubok trónján ül, * és az Atya ölén lakozik, * s Isten létére testileg úgy pihen
kebleden, Nagyasszony, * mint ahogyan szent trónján ül. * Ő uralkodik minden népen. *
Mi is szüntelenül éneket zengünk neki, * te is esedezzél hozzá, hogy üdvözítse szolgáidat!
Fényének:
Dicsőség… A szentéletűnek.
A világnak haszontalan élvezeteit elkerülted, és miközben testedet böjtöléssel
sanyargattad, lelkednek erejét megújítottad, szentéletű, s mennyei dicsőséggel gyarapodtál.
Azért könyörögj érettünk szünet nélkül, dicsőséges János atya!
Most és…
Valóban Istenszülőnek vallunk téged, Nagyasszony, mi, akik általad jutottunk el a
megváltásra, mert kifejezhetetlen módon Istent szülted, aki keresztjével legyőzte a halált, s
magához vonzotta a szentek seregét. Velük együtt téged is magasztalunk, Szent Szűz.

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 1. hang
Pusztaságban élő remete * és testben angyal voltál és csodákat műveltél, János
atyánk, * böjttel, virrasztással és imádsággal mennyei ajándékokat érdemeltél magadnak, * s
a hozzád folyamodók testi és lelki betegségének sikeres orvoslója voltál. * Azért dicsőség
legyen Istennek, ki neked kegyelmet adott, * dicsőség, hogy téged megkoronázott, * és
dicsőség, hogy általad betegeket gyógyított!

Konták, 4. hang
Az önmegtagadás magasságába helyezett az Úr téged, * igazi csillagként, hogy a föld
határait is megvilágítsd, * mint tanítómesterünk, * szentéletű János atyánk!

Nagyböjt ötödik vasárnapja
Egyiptomi Mária szentéletű anya
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
6. hang. Minta: Minden reményüket…
Vétkes előéleted * a szent dolgok szemlélésében meggátolt, * de bűntudatod és
lelkiismereted * a megtérés útjára vezérelt, ó bölcs! * Mert föltekintettél Isten áldott
szolgálójának képére, * s megbántad, Hírneves, minden régi bűnöd, * és bízó lélekkel
leborultál * a tiszteletreméltó keresztfa előtt.
Örvendezve borultál le a Szentföldön, * az erénynek üdvös kincseit elmélyítetted
bensődben, * a jó utat gyorsan bejártad, * a Jordán folyón átkeltél, * buzgón telepedtél le a
Keresztelő lakhelyén, * és a szenvedélyek vadságát életmódoddal megfékezve, * a test
érzékiségét magadban kioltottad, * ó örökemlékű Anya!
Pusztában lakozva * szenvedélyeid árnyképét szívedből kitörölted, * és lelkedben az
isteni erények képét megörökítetted * és annyira átszellemülten ragyogtál, * hogy még a víz
felszínén is átkeltél, * és Istenhez intézett imádságod közben fölemelkedtél a földről. *
Most pedig mint Krisztus dicsőségének részese, * boldogságos és dicsőséges Mária, *
imádkozzál bátran a mi lelkünkért!
Dicsőség… 4. hang
Csodát művelt, Krisztus, kereszted ereje, * mert a bűnös előéletű asszony végigküzdötte
az önmegtartóztatás harcát, * s az előbbi gyarlóságát elvetve * a Sátánnal hősiesen
szembeszegült, * a diadalkoszorút megszerezte, * s most a mennyekben esedezik a mi
lelkünkért.
Előverses sztihirák
Dicsőség… 2. hang
Lelked kísértéseit és a test szenvedélyeit * az önmegtagadás pallosával lemetszetted, * a
bűn ingerét elfojtottad az aszkézis csöndjével, * könnyeid árjával az egész pusztaságot
megöntözted * nekünk pedig a bűnbánat gyümölcseiből hoztál termést. * Azért
megünnepeljük, szent Anya, * a te emlékedet.
Most és... 2. hang
Minden régi csodánál újszerűbb csoda! * Ki ismert anyát, aki férfi nélkül szült, * és
ölben hordozta az egész teremtett világ fenntartóját? * Isten akaratának megvalósítója az
újszülött, * kit mint csecsemőt karodon hordoztál, Tisztaságos, * és akihez anyai szavad
van. * Ne szűnjél meg őt imádva kérni, * hogy engesztelődjék irányunkban, * kik téged
tisztelünk * és üdvözítse lelkünket!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után ikosz:
Magasztaljuk most szent énekekkel Krisztus bárányát és leányát, * a nevezetes Máriát, az
egyiptomiak sarját, * ki az egyiptomiak minden tévelygéséből megmenekült. * Ő az
Egyháznak drága hajtása, * ki az emberi természet mértékét meghaladó módon
önmegtagadást gyakorolt és imádkozott * s azért életét és cselekedetét felmagasztalta
Krisztus, és így Isten országának menyasszonyává tett, * ó dicsőséges Mária!
Kathizma, 8. hang
Önmegtagadás gyakorlásával megfékezted tested minden ösztönét, * s megmutattad
lelked edzettségét, * mert az Úr keresztjét megszeretve magadat a világnak keresztre
feszíttetted, * dicséretreméltó és boldogságos. * Ezzel az angyali életre is buzgón
ösztönözted magadat, * s ezért mi híven örvendezünk a te emléknapodon, Mária * s arra
kérünk, hogy imádságoddal * szerezz bűnünkre bőséges bocsánatot!
Dicsőség… most és… 8. hang
A mennyek ajtaját, a frigyszekrényt, * a legszentebb hegyet, a fényt sugárzó felhőt, * a
mennyei lajtorját, a szellemi paradicsomot, * Éva vakságát és a mindenség nagy kincsét
énekeljük; * mert benne ment végbe a világ üdvössége * és a régi vétség bocsánata. * Azért
néki kiáltjuk: Imádd a te Fiadat és Istenedet, * hogy engedje el azok bűneit, * kik vallásos
buzgósággal imádják a te szülöttedet!
Fényének:
Dicsőség… A szentéletű anyának.
Szentéletű Mária, a bűnbánat példaképe, esedezzél Krisztushoz, hogy most, a böjt
idején adjon nekünk is bűnbánatot, s mi híven és buzgósággal, szent énekekben
magasztalhassunk téged!
Most és…
Angyalok édes gyönyörűsége, szomorúak öröme, keresztények segítsége, Istennek Szűz
Anyja, oltalmazz és ments meg minket az örök szenvedésektől!

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 8. hang
Benned, anyánk, megmaradt az istenkép, * mert te, fölvevén keresztedet, Krisztust
követted, * és munkálkodván a jóban, arra oktattál bennünket, * hogy a testet, mint
mulandót, megvessük * és mindenben a halhatatlan lélek javára fáradozzunk, * azért
mostan az angyalokkal örvendez a te lelked, Szent Mária!
Konták, 3. hang. Minta: Ma a Szűz...
Előbb mindenféle érzékiségben tobzódtál * de már a bűnbánatban Krisztus
menyasszonya lettél, * buzgón törekedtél angyali életre, * és a kereszt fegyverével a
démonokat is legyőzted, * azért Isten országának jegyese lettél, * dicsőséges Mária!

ÁPRILIS 25.
Szent Márk apostol és evangélista
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Az apostolnak, 1. hang. Minta: A mennyei rendeknek...
Magasztaljuk szent énekkel, méltóképpen, hívek, * az isteni ihletésű tanítások
leíróját * és Egyiptom nagy védőjét, és hangoztassuk: * Bölcs Márk apostol, vezess
mindnyájunkat * tanításoddal és imádságoddal a viharmentes kikötőbe!
A kiválasztottnak útitársává lettél, * vele együtt bejártad egész Makedóniát, * majd
Rómába vándoroltál, * hogy Péter értékes tolmácsolójává legyél, * Egyiptomban pihentél el
Isten akarata szerint, * végtelenül bölcs Márk.
A kiégett és elsivatagosodott lelkeket * az Evangélium ragyogó havával
termékenyekké tetted, * azért fényesen magasztalja ma velünk Alexandria is a te emlékedet,
* és hódolattal köszönti földi maradványaidat, * istenes Márk.
Előverses sztihirák
1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk…
Ó, isteni bölcsességű Márk! * Te a bölcs író és gyors író íróvesszejévé lettél, *
Krisztus megtestesülését isteni ihletettséggel leírtad, * és az örök élet igéit világosan
hangoztattad, * esedezzél, hogy az örök életbe beleírják a te magasztalóidat * és a te
dicsőséges emléked tisztelőit!
Elővers: Az egész földre elhat az ő szózatuk és a földkerekség határaira igéjük.
Ó, nagyon hírneves Márk! * Krisztus evangéliumát hirdetve, * az egész
földkerekséget bejártad, mint a Nap, * a hit sugaraival a sokistenhit egész sötétségét
eloszlattad, * Esedezzél most, hogy elnyerje a mi lelkünk * a békességet és a nagy irgalmat!
Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő kezei alkotmányát hirdeti az égboltozat.
Ó, szent Márk apostol! * Ahol azelőtt az istentelenség esztelensége terpeszkedett, *
ott te magad tanítottál, végtelenül boldog Istenkövet. * Egyiptom sötétségét igéid
világosságával eloszlattad. * Esedezzél, hogy elnyerje a mi lelkünk * a békességet és a nagy
irgalmat!
Dicsőség… 8. hang.
Jertek, magasztaljuk mindnyájan zsoltárokkal és szent dalokkal * a mennyei titkok
hirdetőjét * és az Evangélium tanítóját, Márkot! * Ő a szellemi Paradicsom folyamává lett, *

mennyei záporral öntözte meg a lelki mezőket, * és termékennyé tette Krisztus Istennek, *
ki az ő könyörgésére megadja mindenkinek * a bűnbocsánatot és a nagy irgalmat.

MÁJUS 2.
Szent Atanáz főpap
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
A főpapnak, 4. hang. Mint a vértanúk...
Üldözéseket állhatatosan eltűrtél, * veszedelmeket elviseltél, * isteni szózatú,
szentéletű Atanáz, * Áriusz istentagadó eltévelyedését pedig száműzted, * és nyájadat az ő
istentelenségétől megőrizted, * a Fiút és a Szentlelket igaz hittel * az Atyával egylényegűnek
vallottad, * végtelenül boldogságos főpap.
Tanításod villámaival megvilágosítottad a sötétségben levőket, * legyőztél minden
eltévelyedést, * a hitért élen harcolva, * hírneves és erős Atanáz, * te, valódi pásztor, *
Krisztus Egyházának megingathatatlan alapja! * Azért egybegyűlve tisztelünk téged, * és
szent énekkel örvendezünk.
Minden erényt állhatatosan gyakoroltál, * isteni ihletésű! * A Szentlélek szent
kenetével nyilvánosan föl is szenteltek, * és legszentebb főpap, valódi pásztor * és a hit
élharcosa voltál. * Ezért az egész Egyház dicsér téged, * megünnepli szent emlékedet, * és
dicsőíti az Üdvözítőt.
Dicsőség... 6. hang.
Magasztaljuk mindnyájan Krisztus főpapját, Atanázt, * mert Áriusz egész tanítását
megcáfolta, * és a Szentháromság hatalmát * az egész világon világosan hirdette, * három
személyben egy oszthatatlan Istent. * Most hozzá esedezik érettünk, * kik híven ünnepeljük
az ő emlékét.
Előverses sztihirák
5. hang. Üdvözlégy, * az erényes élet szabálya, * ki a hitért keményen harcoltál, * és
tiszta tanításod erejével * Áriusz helytelen tanításától megszabadítottál! * Fényesen
tanítottad, Atanáz, * hogy egy Isten egy erejét kell három személyben vallanunk. * Ez hozta
létre az egész szellemi és látható mindenséget, * egyedül csak jóságból. * Megvilágosítottad
az isteni teremtés nehezen felfogható dolgait. * Kérünk, esedezzél Krisztushoz, * hogy
küldje le lelkünknek a nagy irgalmat!
Elővers: Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okosságot.
Üdvözlégy, * pátriárkák alapzata, * jóhangú harsona, * bámulatos elme, igen
pontosan beszélő nyelv, * tisztán látó szem, a helyes hittételek magyarázója, * legigazibb
pásztor, legragyogóbb lámpás, * az eretnekség minden bozótját kivágó fejsze, * s a
Szentlélek tüzével fölperzselő láng, * ledönthetetlen oszlop, * megingathatatlan torony, * ki
világosan hirdetted a Szentháromság minden lény fölött való hatalmát! * Kérünk téged,
esedezzél őhozzá, * hogy lelkünk elnyerje a nagy irgalmat!

Elővers: Papjaid öltözzenek igazságba, és a te szentjeid örvendezzenek!
Üdvözlégy, * te, kinek neve is végtelen életet jelent, * ki szépséges gerleként * szent
fiókáiddal és bajtársaiddal együtt * a földről az égbe repültél, * oda, ahol a szeplőtelen
vértanúk serege vigad, * hol a le nem alkonyodó fényesség világít, * hol szüntelen öröm
van, * hol mennyei seregek lakoznak, * hol a szentek ragyognak, * hol az ünneplők
Istennek szóló éneke hangzik, * hol Krisztus van jelen, * aki megadja a világnak a nagy
irgalmat.
Dicsőség... 3. hang.
A mai ünnepen újra köztünk a Nílus, * az arannyal folyó, * a halhatatlanság nevét
viselő Atanáz, * és szép előrehaladással túláradóvá teszi a halhatatlanság aranyfolyóját, * és
a magas hittudománnyal isteni táplálékot termel; * és arra oktat bennünket, * hogy a
Szentháromság oszthatatlan hatalmát kell tisztelni. * Tengerré duzzasztja az isteni tanítást *
és megöntözi vele a hívek elméjét * és könyörög a mi lelkünkért.
Tropár a főpapnak, 3. hang.
A hit isteni tanaival erősítvén az Egyházat, * az igaz hit oszlopává lettél, főpapunk,
Atanáz, * mert a Fiút az Atyával egylényegűnek hirdetvén, * Áriuszt, szent atyánk,
megcáfoltad. * Esedezzél azért Krisztus Istenhez, * hogy ajándékozza nekünk a nagy
irgalmat!

MÁJUS 8.
Szent János apostol és evangélista
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Az apostolnak, 1. hang. Minta: A mennyei rendeknek...
A kimondhatatlan titkos jelenések szemlélője * és az Isten égi titkainak kifejtője, *
Zebedeus fia megírta nekünk Krisztus evangéliumát, * és megtanított minket arra, * hogy az
Atyát, a Fiút és a Szentlelket * Istent megillető szavakkal illessük. (Kétszer.)
A mennyei énekek Isten által pengetett hangszere * ez az égi titkok írója, * az Isten
ihlette ajak, * az énekek éneke * gyönyörűen énekel és ajkait húrokként mozgatja, * nyelvét
pengetőnek használja * és könyörög a mi üdvösségünkért.
Mennydörgő hangú nyelveddel * Isten bölcsességének rejtett Igéjét hirdeted, * Isten
szeretett apostola! * Megnyitod ajkadat, és mindig zenged: * „Kezdetben volt az Ige” * és
minden embert megtanítasz Isten megismerésére.
Előverses sztihirák
Dicsőség... 4. hang.
Krisztusnak, a Mesternek keblére borultál, * az Úr vacsoráján, * Szeretett tanítvány, *
s ott megismerted a kimondhatatlan dolgokat, * és mindenkinek mennydörögted az égi
szavakat: * „Kezdetben volt az Ige * és az Ige Istennél vala * és Isten vala az Ige. * Az igaz
világosság volt, * mely megvilágosít minden világra jövő embert”, * Krisztus Isten, a mi
lelkünk üdvözítője.
Tropár az apostolnak, 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!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
Leülő, 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét...
Jézusnak keblére hajolván, * mint tanítványa nyíltan megkérdezhetted: * ki az,
Uram, aki elárul téged? * És mint szeretett tanítványnak, ó dicsőséges, * a kenyérszelettel
világosan megmutatta azt. * A kifejezhetetlen titkoknak is beavatottja lettél, * az Ige
megtestesülését hirdetted a földkerekségnek. * Hittudós apostol, könyörögj Krisztus
Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón megünneplik a te szent
emlékedet!

Dicsőség… Most és…. 4. hang. Minta: Hamar előzz meg...
Tiszteljük, hívek, az apostol emlékét, * mert ez elérkezett ma és megvilágosít
mindenkit szerte a földkerekségen. * Ő az Úrnak valódi hittudósa * és az evangélium
tanúsága szerint barátja. * Azért tisztelői számára gyógyulást fakaszt.
A III. óda után konták és ikosz:
Konták, Mintadallam. 2. hang.
Nagyszerű életedet, tisztaéletű, ki fogja elbeszélni? * Hiszen te csodákat árasztasz és
gyógyulásokat fakasztasz, * és mint Krisztus barátja, ki Istenről szólt, * imádkozol
lelkünkért.
Ikosz. Minta: Tedd értelmessé nyelvemet...
Kivihetetlen és vakmerő dolog, * az ég magasságában kutatni * és a tenger mélységét
vizsgálni, * miként a csillagok megszámlálhatatlanok * és a tenger fövenye számba nem
vehető, * éppen úgy a Teológus cselekedetei is elbeszélhetetlenek. * Azért győzelmi
koszorúval koszorúzta meg őt Krisztus, * akit nagyon szeretett, * akinek a keblére hajolt, *
akivel a titokzatos vacsorán együtt étkezett, * mint Krisztus barátja, ki Istenről szólt.
Leülő, 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét...
A Bölcsesség keblére hajoltál, * és a létezők ismeretét Istentől megtanultad, * s
mennydörgő hangon ezt mondtad: * Kezdetben vala az Ige. * Szépen leírtad először
kezdetnélküli születését, * és hírül adtad mindenkinek az Ige megtestesülését. * Azután
meg szavaiddal halásztál a pogányok között, * és a Szentlélek kegyelmét hirdetted a
földkerekségnek. * Teológus apostol, járj közben Krisztus Istennél, * hogy adjon
bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón megünneplik szent emlékedet!
Dicsőség… Most és…. Az inaszakadt leülője,
Az apostol fényéneke:
2. hang. Minta: Menjünk fel a tanítványokkal...
Isten titkairól szólva mennydörögted, János, apostol: kezdetben volt az Ige, és az Ige
Istennél volt, és Isten volt az Ige. Mert Krisztus kebelén pihentél, s belőle istenismerettel
töltekeztél, belőle élő vizet merítettél, az egész teremtést megöntözted, s a teremtés
magasztal téged, boldog Teológus!
Dicséreti sztihirák
8. hang. Minta: Ó megdöbbentő csoda...
Teljesen bölcs, boldog János! * Krisztus iránti heves szereteted folytán * minden
tanítványnál jobban szeretett téged az Ige, * ki a mindenség fenntartója, * és igazságos
ítélettel megítéli az egész mindenséget. * A megtisztulás és tisztaság fényében tündökölsz, *
lélekben és testben, * Isten legboldogabb kiválasztottja!
A szüzesség virágát, * a szent erények befogadó hajlékát, * a bölcsesség hangszerét,
* a Szentlélek templomát, * a kegyelem fényt árasztó ajkát, * az Egyház ragyogó szemét, * a
teljesen bölcs Jánost * magasztaljuk most lelki énekekkel, * mint Krisztusnak hű szolgáját!
Elővers: Egész földre elhat az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
A Bölcsesség keblére hajoltál, * az istenismeret forrásvizét merítetted belőle, * és
vele a világot megöntözted, * boldog János! * A Szentháromság ismeretével az istentagadás

tengerét elapasztottad, * lelkes felhőoszloppá lettél * a mennyei örökség felé vezetve
minket.
Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az égboltozat.
8. hang.
Szent János evangélista, * angyalokhoz hasonló tisztaság, * Isten által oktatott
hittudós, * helyesen hirdetted a világnak az igaz hitet * Krisztus szeplőtelen oldalával
kapcsolatban, * melyből vér és víz fakadt, * s melyben örök életet találunk a mi lelkünknek.

MÁJUS 21.
Szent Konstantin és Ilona társapostolok
A SZENT LITURGIÁN
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 békességben, * az Istenszülő imái által, egyetlen
Emberszerető!
Konták a társapostoloké, 3. hang
Konstantin ma anyjával, Szent Ilonával napfényre hozza a legtiszteletreméltóbb
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.

MÁJUS 25.
Keresztelő Szent János próféta fejének harmadik megtalálása
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
A prófétának, 8. hang. Minta. Ó, megdöbbentő csoda…
Ó, boldog János előhírnök! * Napnál fényesebben ragyogott fel a földből a te fejed,
* és a híveket fényözönbe vonta. * Istentől kapott kincs ez nékünk, * bőséges kegyelmet
meríthetünk belőle. * Megszentelődik lelkünk, testünk és gondolkodásunk, * s téged
ünneplünk és magasztalunk. (Kétszer.)
A te örökké csörgedező forrást fakasztó * fejed hollétét, boldog Előhírnök, *
egyszerű, istenszerető papnak hozták tudomására, * az pedig hittel és kegyelemmel
igyekezett fölkutatni, * s megszentelődik az istenszerető néppel és az uralkodóval együtt, *
aki buzgón megerősítette az igaz hitet.
Harmadik megtalálását ünnepeljük szent fejednek, * melyet levágatása után istenes
buzgalmáért * a Szentháromság megkoszorúzott. * Megtalálásának örülnek az angyali
rendek, * a vértanúk serege, * az összes szent apostol és próféta. * Velük együtt emlékezzél
meg rólunk mindenkor, * Urunk Előhírnöke!
Dicsőség… 6. hang.
A te istenőrizte fejed, dicsőséges Előhírnök, * Istentől eredő adományok kincstára, *
a föld üregéből felragyogott. * Mi híven elővettük és tisztelettel köszöntjük, * s az
csodajelek bőségét és bűnök bocsánatát árasztja ránk, * Krisztus keresztelője!
Olvasmányok
Iz 40,1-6.9; 41,17-18; 45,8; 48,20b-21; 54,1
Így szól az Úr: Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet – mondja Isten. – Papok, szóljatok
Jeruzsálem szívéhez! Vigasztaljátok őt, hogy betelt megaláztatása, mert feloldozást nyert bűne, hiszen
kétszeresen lakolt már az Úr kezétől minden vétkéért. Kiáltó szó hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr
útját, egyengessétek ösvényeit! Minden völgyet töltsenek föl, s minden hegy és halom süllyedjen alá! A
göröngyös legyen egyenessé, a hegyláncok síksággá! Magas hegyre menjen föl az, aki örömhírt hoz
Sionnak: Emelkedjetek föl, ne féljetek!
Én vagyok az Úr, az Isten, én meghallgatom őket. Én, Izrael Istene nem hagyom el őket, hanem a
hegyeken folyókat fakasztok, és a rétek közepette forrásokat, a pusztát bővizű tavakká teszem, a szomjazó
földet vízvezetékkel telivé! Örvendezzen az ég onnan felülről, és a felhők igazságot permetezzenek, nyíljék
meg a föld, és irgalmat sarjasszon, és egyszersmind igazságosságot is fakasszon! Ujjongó szóval hirdessétek
a föld határáig, tegyétek hallhatóvá! Mondjátok, mert az Úr megváltotta szolgáját, Jákobot! Ha szomjaznak
is a pusztában, a kősziklából fakaszt vizet nekik. Ujjongj, te meddő, ki nem szülsz, énekelve szolgáját,
Jákobot! Nem szomjaztak ők a pusztában, amikor kivezette őket, a kősziklából fakasztott vizet nekik,
meghasította a kősziklát, és folytak a vizek. És ha megszomjaznak, míg a pusztaságban vezeti őket, a

kősziklából fakaszt vizet nekik. Ujjongj, te meddő, ki nem szülsz, törj ki ujjongásban és kiálts, ki nem
vajúdtál, mert több gyermeke lesz az elhagyottnak, mint annak, akinek férje van!
Mal 3,1-3. 5-7. 12. 18. 17. 22-24
Nézzétek, elküldöm hírnökömet színem előtt, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan
megérkezik templomába az Úr, akit kerestek. De ki fogja tudni elviselni jövetele napját? És ki maradhat
állva, amikor megjelenik? Mert úgy megy be, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az
ezüstolvasztó és az aranyat és az ezüstöt tisztító mester. Ítéletet tartani jön hozzánk. Gyors tanú lesz a
gonoszok, a házasságtörők, az ő nevében hamisan esküvők és mindazok ellen, akik nem félik őt, mondja a
mindenható Úr. Mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek, én nem változom: ti pedig, Jákob fiai, eltértetek
törvényemtől és nem tartottátok be azt. Ezért forduljatok hozzám, és én felétek fordulok, mondja a
mindenható Úr. Akkor boldognak mond benneteket minden nemzet, és megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr, aki ama napon letekint majd arra, ama napon, amelyet azok megszabadítására készítek, akik szeretnek
engem. Tudatosítsátok hát, és emlékezzetek meg szolgámnak, Mózesnek a törvényéről, a parancsokról és a
rendelkezésekről, amelyeket Hóreb hegyén adtam neki egész Izrael számára. Nézzétek, elküldöm nektek a
teszbi Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az Úr nagy és félelmetes napja.
Bölcs 4,7. 16-17. 19-20; 5,1-7
Ha az igaz időnap előtt is ér élete végéhez, nyugalmat élvez. Az elhunyt igaz elítéli az élő
istenteleneket, és a korán beteljesedett ifjúság a bűnösnek években gazdag életét. Mert látják ugyan a
bölcsnek végét, de nem értik, mit rendelt felőle az Úr, és miért helyezte biztonságba. Látják, és
becsmérlőleg szólnak róla, de az Úr majd gúnyt űz belőlük. Akkor hullává lesznek, megvetetté, és gúnynak
tárgyává a holtak közt örökre. Mert letaszítja őket, úgyhogy meg sem mukkannak, velejükig megrendíti
őket, végső pusztulásra jutnak, gyötrődniük kell, és elenyészik az emlékük. Reszketve jelennek meg számot
adni bűneikről, és gaztetteik vádlóként lépnek föl ellenük. Akkor az igaz teljes biztonsággal áll szemben
azokkal, akik sanyargatták, és lebecsülték a fáradozását. Amikor ezt látják, iszonyú félelem fogja el őket, és
nem tudnak hová lenni; annak nem várt üdvössége miatt. Bánkódva szólnak egymáshoz, és sóhajtoznak
lelkük félelmében: „Ez az, akit egykor kinevettünk és akiből gúnyt űztünk. Mi esztelenek! Életmódját
őrültségnek tartottuk és halálát dicstelennek. Hogy lehet az, hogy Isten fiai közé sorolták és a szentek
között van az osztályrésze? Így hát mi letértünk az igazság útjáról, nekünk nem világított az igazságosság
fénye, és számunkra nem kelt föl a nap. A kimerülésig jártuk a bűn és a romlás ösvényeit, úttalan
pusztaságokban kóboroltunk, az Úr útját azonban nem ismertük fel.

Előverses sztihirák
Dicsőség… A prófétának, 2. hang.
Isteni gondolatok tiszteletreméltó tartója, * a te fejed, mely világosan előre látta a
kifejezhetetlen lényeg titkát, * ma felragyogott a föld kincsesházából mint anyaméhből, * s a
megszentelés kenetét ontva jó illattal áraszt el a nap alatt mindent, * s érthetően hirdeti a
bűnbánat útját, * nagy hírnevű János, * és a mindenség Üdvözítőjéhez esedezik a mi
lelkünkért.
Tropár a prófétának, 4. hang. Minta: Hamar előzz meg…
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.

A SZENT LITURGIÁN
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 fáklyája * ragyogó,
szent fejét megmutatja a véghatároknak, * és megszenteli 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.

JÚNIUS 11.
Szent Bertalan és Barnabás apostolok
A SZENT LITURGIÁN
Tropár 3. hang
Szent apostolok, imádjátok a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot
a mi lelkünknek!
Konták (Bertalan apostolnak) 4. hang. Minta: Kijelentéd magadat…
Tanításod világosságában * a mindenség nagy napjaként jelentél meg, * és
félelmetes csodáid által fölvilágosítottad tisztelőidet, * Szent Bertalan, Urunk apostola!
Konták (Barnabás apostolnak) 3. hang
Az Úrnak igazi szolgája voltál, * a hetven apostol között pedig elsőként mutatkoztál,
* tanításaidban Pállal együtt tündököltél, * mindenkinek hirdetvén az Üdvözítő Krisztust; *
ezért most himnuszokat zengve ünnepeljük, * a te szent emlékedet, Szent Barnabás.

JÚNIUS 19.
Szent Júdás apostol emléke
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
1. hang. Minta. Dicséretes vértanúk…
Boldog Júdás, * Krisztusnak, megtestesült Istenünknek tanítványa lettél. * S ő
valóban mint juhot küldött téged a farkasok közé, * hogy szavaddal azok istentelenségét
istenfélelemre * és a Szentháromság megismerésére változtasd. * Azért magasztalunk téged.
(Kétszer.)
Csodálatos Júdás! * Nyílként küldött el téged az Úr, * hogy szétverd és tökéletesen
megsemmisítsd a démonok hadoszlopait * és meggyógyítsd az általuk megsebesítetteket * a
mi egyetlen Istenünk kegyelmével. * Járj közben most nála, hogy elnyerje lelkünk * a
békességet és a nagy irgalmat!
Isteni ihletésű Júdás! * A Szűzből felragyogott Nap sugarává lettél, * és
megvilágosítottad a hívők szívét, * eloszlattad a teremtésre ráboruló sötétséget. * Járj
közben, hogy elnyerje lelkünk * a békességet és a nagy irgalmat!
Dicsőség… 6. hang.
Júdás, téged dicsérnek majd testvéreid, * az örök Atyától öröktől fogva fölragyogott
* és az utóbbi időben a Szent Szűztől kifejezhetetlen módon megtestesült * és emberré lett
Ige testvére. * Őt kérleld állhatatosan, szent apostol, * hogy adja meg a világnak a
békességet, * nekünk pedig, tisztelőidnek, * a bűnök bocsánatát és a nagy irgalmat!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után konták az apostolnak:
1. hang. Minta: Az angyalok kara...
Dicsőséges törzsből, Isten ajándékozta vesszőként sarjadzottál nékünk, * Krisztus
szemtanúja, Isten-rokon apostol, * Krisztusnak teljes bölcsességű hirdetője, * ki az igaz hit
igéinek gyümölcseivel táplálod az egész világot, * s mint a kegyelem tanúja, * Krisztus hitét
tanítod.
Leülő, 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét...
A megszületett Uralkodónak, az összes választottak testvérének * a testvére voltál,
boldog Júdás, * és ő téged, hírneves, a véghatárokra apostolnak küldött, * és te a hit igéjét
mindenkinek hirdetted. * A tudatlanság sötétségében, a gonosz világkormányzó
szolgaságában levőket megvilágosítottad. * Azért így kiáltunk hozzád: Esedezzél Krisztus
Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón megünneplik a te szent
emlékedet!

Dicsőség.. Most és… Istenszülő-ének, 8. hang.
A kísértések szövevényes csapdáiban * a látható és láthatatlan ellenségek által
rabságban tartva * és számtalan sok bűnben vergődvén * engedd meg, ó Tisztaságos, hogy a
te pártfogásodhoz * és oltalmadhoz meneküljek, * s a te jóságodnak révpartjához jussak! *
Kérleld a tőled mag nélkül megtestesültet, ó Legszentebb, * minden szolgádért, akik téged
szüntelenül éneklünk, * állhatatosan közbenjárva nála: * Adjon bűnbocsánatot
mindazoknak, * akik hittel hódolnak a te legszentebb Szülötted előtt, ó Szeplőtelen!

JÚNIUS 30.
A tizenkét apostol emléke
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
A főapostoloknak, 4. hang. Minta: Jelül rendelted...
Díszül ajándékoztad * Egyházadnak, Emberszerető, * a te tiszteletreméltó
apostolaidat. * Szellemi világítókként tündököl Egyházadban Péter és Pál, * mint a
mindenséget beragyogó szellemi csillagok. * Velük belevilágítottál a nyugati sötétségbe, *
mindenható Jézus, * lelkünk Üdvözítője.
Erősségül rendelted * Egyházadnak, Urunk, * Péter szilárdságát, * Pál értelmét és
ragyogó bölcsességét, * és mindkettőnek igaz hittanítását, * mely az istentagadás
eltévelyedését megszünteti. * Azért mi, * mindkettőjük titkainak beavatottjai, *
magasztalunk téged, * mindenható Jézus, * lelkünk Üdvözítője.
Példát állítottál elénk * a bűnösök megtérésére * két főapostolodban, * mert az
egyik szenvedésed idején megtagadott, * de bűnbánatot tartott, * a másik tanításaidnak
ellenszegült, s azt üldözte, * de mindkettő kedveltjeid csapatának elöljárójává lett, *
mindenható Jézus, * lelkünk Üdvözítője.
Az apostoloknak, 4. hang. Minta: 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 árasztotok, * 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 osztogattátok, * 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 szónokok
szóáradatát zavarba hozta, * mert írónádként leírta az isteni bölcsesség 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 titokzatosan, 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 ajándékokra, *
hiszen mi e szent ünnepen szent énekekkel magasztalunk titeket!
Most és... az ennek megf. (6.) hangú nagy dogmatikon

Előverses sztihirák
4. hang. Minta: Minekelőtte felülről...
Midőn az Üdvözítő * kérdést intézett az apostolok tizenkéttagú karához, s így szólt:
* Kinek tartják az emberek az Emberfiát, * akkor Péter, Krisztus tanítványainak feje, * ki az
égből nyert kegyelmet, * nyilvánosan 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 határaira igéjük.
Minekelőtte felülről * és nem az emberektől nyerted a hivatást, * testi szemedet
elborította a földi sötétség, * az istentelenség szomorúságát kifejezve. * Akkor lelked szemét
elárasztotta a mennyei fény, * és felfedte 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. * Esedezzél hozzá, * hogy világosítsa meg és üdvözítse a mi lelkünket!
Dicsőség... 6. hang
Örömünnep ragyogott fel ma szerte a földön, * a legbölcsebb apostolfejedelmeknek, * 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
földkerekség tanítómestere! * Kiválasztott szent pár, * kik bizalmasan járulhattok Krisztus
Istenünkhöz, * esedezzetek a mi lelkünk üdvösségéért!
Most és... Istenszülő-ének ugyanarra
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 lelkünknek!

JÚLIUS 2.
Az Istenszülő köntösének elhelyezése
A SZENT LITURGIÁN
Tropár 8. hang
Örökkészűz Istenszülő, embereknek oltalma, * ki szeplőtelen szülésedben
sérületlen maradtál, * a te szeplőtelen tested öltözetét és övét ajándékoztad körülvevő
erősség gyanánt városodnak, * mert tebenned a természet 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 takartad, * ki az emberek szent
oltalma vagy. * Ennek elhelyezését ünnepeljük 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 szekrénye!
Vers: Igazat esküdött az Úr Dávidnak, és ezt nem másítja meg: ágyékod gyümölcsét ültetem
trónodra.
(131. zsoltár)
Áldozási vers
Az üdvösség kelyhét veszem, és az Úr nevét segítségül hívom.

JÚLIUS 8.
Szent Prokópiosz nagyvértanú
A SZENT LITURGIÁN
Tropár 4. hang
A te szent vértanúd, Uram, * az ő szenvedéseiért hervadhatatlan koszorút nyert
tőled, Krisztus Istenünk, * mert a te erődet bírván * kínzóit megszégyenítette, * és az
ördögök tehetetlen vakmerőségét megtörte. * Az ő imádságai által * üdvözítsd, Jóságos, a
mi lelkünket!
Konták 2. hang. Minta: A magasságbelieket keresve...
Krisztus isteni buzgóságának tüzétől lángolva, * és a szent kereszt erejével
fölvértezve, * az ellenség gőgjét és erőszakosságait megaláztad, * az Egyházat pedig
fölmagasztaltad, * és bennünket a hitben * megvilágosítottál és gyarapítottál, Szent
Prokópiosz.
Prokimen 4. hang
Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szenteiben.
Vers: A gyülekezetekben áldjátok az Úristent, kik Izrael forrásából származtok!
Alleluja. 4. hang
Vers: Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, növekedni fog, mint a Libanon cédrusa.
Vers: Aki az Úr házában van elültetve, Istenünk házának udvaraiban virulni fog.

JÚLIUS 11.
A hírneves Szent Eufémia nagyvértanúnő emléke
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
8. hang. Minta: Ó, megdöbbentő csoda...
Ó, megdöbbentő csoda! * Az Úr báránykája a bajvívás szenvedésével * az ő önként
vállalt halálát utánozza, * és a sírban fekve a Szentlélek erejével * véráradatot buzogtat. * Mi
pedig lelkünk megtisztítására merítünk belőle, * s mindenkor dicsőítést zengünk a
mindenség Istenének. (Kétszer.)
Valóban hírneves vértanú vagy! * A vadállatok támadásával szembenéztél, * mint
egykor Dániel, * Isten kegyelméből a tüzet is könnyedén eltűrted, * és minden további kínt
elviseltél, * így hervadhatatlan győzelmi koszorút nyertél, * és örvendezve eljutottál a
vágyva Vágyotthoz. * Azért ünneplünk és magasztalunk téged. (Kétszer.)
A szentatyák gyülekezete * a hitszabályokat fejed fölé tette, * ezt te kezedbe vetted,
dicséretreméltó, * megingathatatlanul megőrizted a szent hitet, * és megfutamítottál
minden eretnekséget, * és megszégyenítetted, dicsőséges, * a hazugság minden élharcosát.
* Azért ünneplünk és magasztalunk téged.
4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
A szüzesség szépségével * és a vértanúság vérével tündökölt a te lelked, dicsőséges
vértanúnő. * Eljegyezted magadat Alkotódnak, aki sértetlenül megőrzött téged, * és valóban
mindörökké * az ő környezetében örvendezel, * az arkangyalok seregével, * az angyalok,
apostolok, próféták és vértanúk karaival, * szerfölött hírneves.
Dicsőség... 6. hang
Az Üdvözítő jobbján áll a szűz * és bajnok vértanúnő, * köntöse a felülmúlhatatlan
erényesség, * ékessége a szentség olajága és a küzdelem vértanú-vére, * s örvendezve kiáltja
neki, lámpásával kezében: * Keneted illata után iramodtam, Krisztus Isten, * mert szíven
talált a te szereteted. * Ne távolíts el magadtól, mennyei Jegyes! * Az ő könyörgésére áraszd
reánk, mindenható Üdvözítőnk, * a te irgalmadat!
Előverses sztihirák
Dicsőség... 6. hang
Erényekkel ékesített, világos elméjű, * napkeleten föltűnő fényes hajnalcsillag, * ki a
hívek szívét kenettel árasztod el, * a Szentlélek erejével * zsinatra összegyűjtötted a szent

atyákat, dicsőséges Eufémia, * szüntelenül esedezzél érettünk az Úrhoz, * hogy üdvözítse a
mi lelkünket!
Tropár, 4. hang
A te báránykád * fennszóval kiált föl hozzád, Jézusom: * Téged sóvároglak,
Jegyesem, * téged keresve harcolok. * Keresztre feszíttetem * és eltemetkezem veled a te
keresztséged által. * Szenvedek érted, hogy veled uralkodhassam, * meghalok érted, hogy
benned éljek. * Fogadj el tehát szeplőtelen áldozat gyanánt, * aki szeretettel áldozom föl
magamat tenéked! * Az ő könyörgésére * üdvözítsd a mi lelkünket, ó Irgalmas!

JÚLIUS 22.
Mária Magdolna társapostol
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.
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 mennyekbe átköltözve * a világért állandóan imádkozol.
Prokimen és alleluja a szentasszony és szűz közös tiszteletéből.

JÚLIUS 25.
Szent Anna elhunyta
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
1. hang. Minta: A mennyei rendeknek...
Megtartjuk az igaz Joákimnak és Annának, * Krisztus fényes és szent őseinek
emléknapját. * Titokzatos szent dalokkal szüntelenül magasztaljuk a könyörületes Urat, *
aki a mi üdvösségünk állhatatos közbenjáróivá tette őket.
A hajdan gyermektelen meddő, * aki a mi nemünk üdvösségének zsengéjét
sarjadzotta, * ma átköltözik a túlvilági életre * és azért könyörög Krisztushoz, * hogy adjon
bűnbocsánatot azoknak, * akik őt híven magasztalják.
Az igazak emlékét ünnepelve, * téged magasztalunk, Krisztus, * aki csodálatosan
átvitted most e mulandó világból * az örökkévaló és isteni életbe Annát, * mint aki anyja a
téged mag nélkül, természetfölötti módon szülő, * Istenszülő Szűz Anyának.
1. hang. Minta: Ó, fölséges csoda...
Íme, itt a tündöklő ünnep, * a fényes és világhírű * örömet szerző nap, * a
dicsőséges Anna szeplőtelen * és magasztalásra méltó elhunyta. * Tőle született az élet
szülője, * az élő frigyszekrény, * a körülhatárolhatatlan Ige körülhatárolója, * a bánat
megszüntetője, * az öröm közvetítője, * ki megadja a nagy irgalmat minden hívőnek.
Ó, hallatlan csoda! * A dicsőséges Anna, * aki csodálatosan szülte * az élet forrását, *
az asszonyok között egyetlen áldott Szüzet, * átköltözik a mulandó életből * az
örökkévalóba, * eltávozik a földről az égbe, * s együtt örvend ma * az angyalok seregével. *
Ünnepeljük meg az ő szent ünnepét!
Ma fényesen magasztaljuk * teljes tisztelettel, * a Szentlélek segítségével, * a te szent
elszenderülésedet, * mi, a hívek serege. * Mert megszerezte nekünk a fényes ünnep * a
gyógyítások kegyelmi ajándékait, * fölperzseli a fönti gonosz szellemek seregeit, * s
megvilágosítja hív magasztalóid lelkét, * kik a te tiszteletreméltó elköltözésedet ünneplik, *
magasztalásra méltó Anna!
Dicsőség... Most és… 8. hang
Kik terméketlen méhből mint vesszőt, * a szent Istenszülőt sarjadzották, * kitől
Krisztus Isten, a világ üdvössége tündöklött fel, * szent pár, szent házastársak: * Joákim és
Anna, * leányukkal, a tiszta Szűzzel együtt, * a mennyei hajlékokba költöztek át, * s az
angyalokkal együtt zengedezve * a világért közbenjárnak. * Mi is hozzájuk csatlakozva
áhítattal énekeljük: * Akiket az isteni Leányzó, * a tisztaságos Szűz Mária születése folytán *
Krisztus őseinek nevezünk, * könyörögjetek a mi lelkünkért!

Előverses sztihirák
5. hang. Minta: Üdvözlégy, jó illatú önmegtagadási cselekedetek...
Üdvözlégy, * szellemi fecske, * ki a kegyelem tavaszát hirdeted nekünk! * Szépen,
feddhetetlenül és bölcsen éltél, * a szeplőtelen Istenszülőt, * a szüzesség drága kincsét
szentül világra hoztad, * te, tiszteletreméltó jerke, megszülted az ifjú Anyabárányt, * az
egyetlen férfiút nem ismerőt, * aki angyalszóra az Isten-Igét, * a világ bűnét elvevő Bárányt
szülte. * Nagyanyja vagy, Anna, az Úrnak, * aki a földről elköltöztetett téged. * Esedezzél
hozzá, * hogy lelkünk elnyerje a nagy irgalmat!
Elővers: Örvendjetek, igazak, az Úrban, jámborokhoz illik a dicséret!
Örvendjetek, * Isten kedveltjei, * ragyogó életszentségű, kiválasztott pár! * A törvény
idejének kiválasztott kettőse, * kik viselkedéseteket az Isten kegyelmével szépen
összhangba hoztátok, * megszültétek Krisztusnak, az élet szerzőjének szülőjét, * te, Isten
választotta Joákim * és te, minden tiszteletre méltó istenes Anna, * az árnyékot nem vető
fáklyatartók, * kik kivirágoztattátok a kegyelemhordozót, * a szeplőtelen Istenszülőt. *
Esedezzetek vele együtt, * hogy lelkünk elnyerje a nagy irgalmat!
Elővers: Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik, kik az ő útjain járnak.
Üdvözlégy, * megáldott föld, * mely az Istent sarjadzót virágoztad a világnak, *
állandóan az Isten törvényéről elmélkedve, * és minden kegyelem ígéretét hordozva! *
Szülésedben megszabadulsz a meddőség bilincseitől, * s a halálban megváltoztatod az
enyészetet, * és átköltözöl az isteni világosságba, * Istenben boldog Anna, * Krisztus
Istennek nagyanyja, * az Istenszülőnek, a világosságot hordozó fáklyatartónak szülője. *
Vele együtt esedezzél, * hogy lelkünk elnyerje a nagy irgalmat!
Dicsőség... most és... 6. hang
Jöjjön az egész teremtés! * Magasztaljuk egybegyűlve a zsoltárbeli cimbalmon * az
istenszerető Annát, * ki méhéből a szent hegyet szülte * és ma átköltözött a szellemi hegyre,
* a Paradicsom hajlékába. * Hangoztassuk neki: * Áldott a te méhed, * mely magában
hordozta azt, * aki valóban méhében hordozta a világ világosság világosságát! * Áldott a te
emlőd, mely azt táplálta, aki Krisztust, a mi életünk táplálóját táplálta. * Esedezzél hozzá, *
hogy szabadítson meg minket minden szorongástól, * az ellenség támadásától, * és
üdvözítse a mi lelkünket!
Tropár 4. hang. Minta: Hamar előzz meg...
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.

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.

JÚLIUS 31.
A Szent Kereszt körülhordozásának előünnepe
Evdokimosz szentéletű atya
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
A Szent Kereszt énekei, 1. hang. Minta: A mennyei rendeknek...
Üljön ma az egész emberi természet * örvendezéssel és vigadozva előünnepet, *
mert a Szent Keresztfát fogják a hívek elé kitenni * ingyenes gyógyító eszközként, * mely
megszabadít a betegségektől, * a szenvedélyektől és mindenféle bajtól.
Jertek, hívek, szemléljük a nagy csodát! * A Kereszt fája a forróságot megszünteti, *
és lecsillapítja a kínokat, * elűz minden szorongató szenvedélyt. * Tartsuk meg tehát az
előünnepét, * és örvendezzünk körülhordozásának!
Élők és holtak, készüljetek fel előre,* mert az élet fája érkezik, * mely megölte az
alvilágot, * az emberiség őrzője, * a holtak feltámasztója, * hogy kimeríthetetlen kegyelmet
nyújtson azoknak, * akik hittel hozzá járulnak.
Szent Evdokimosz három énekverse. Ugyanarra.
Boldogságos véget éltél, Evdokimosz, * istenes erényeiddel nevednek megfelelően
hírnevessé lettél, * a világ csábításai nem roppantottak össze, * a nap sugarainál
fényesebben ragyogtál, * és megvilágosítottad a hívek nagy tömegét.
Magasztaljuk most Evdokimoszt, * a könyörületes és részvéttel teljes szívet, * a
szeretet fáklyáját, * az árvák oltalmazóját, * a ruhátlanok és a szűkölködők betakaróját, * a
szemérmetesség ékességét, * az Úr parancsainak betartóját!
Tiszta szívből kerested az Istent, * és megvetetted a világ minden gyönyörűségét, *
istenszerető Evdokimosz, * szenvedéseid jutalmát valóban el is nyerted Istentől, * miként
halálodkor nyilvánvalóvá lett.
Dicsőség... A szenté, 2. hang.
Minden igaznak emléke áldott. * A tiéd is velük együtt, Evdokimosz, Krisztus
szolgája. * Fegyvered a kereszt volt, * legyőzhetetlen erőd az egyvalóságú Szentháromság
hite. * Azért együtt vagy az angyalokkal, örök emlékű!
Előverses sztihirák

Dicsőség... most és... A kereszté. 6. hang.
Krisztus Keresztje, a keresztények reménye, * eltévedtek oktatója, * szélvész által
hányatottak kikötője, * a harcokban győzelem, * mindenség ereje, * betegeknek orvosa, *
halottak föltámadása, * könyörülj rajtunk!
Tropár a szentéletűnek, 4. hang. Minta: Hamar előzz meg...
Aki téged a földről a mennyekbe hívott, * holtod után is romlatlanul őrizte meg
testedet, Szent Evdokimosz. * Mert józanságban és tisztes életben éltél, boldogságos, * be
nem szennyezvén testedet. * Imádd azért bizalommal Krisztus Istent, * hogy üdvözítse a mi
lelkünket!
A Szent Kereszt tropárja, 1. hang
Üdvözítsd, Uram, a te népedet * és áldd meg a te örökségedet, * mert te adsz diadalt
az istenfélőknek, * és kereszteddel védelmezed a te népedet!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után:
Konták, 3. hang. Minta: Ma a Szűz...
A te szent emléked gyűjtött ma össze bennünket, * megszentelt ereklyéid isteni
csarnokánál, ahol mindenki, * aki odajön és hódolatát mutatja be, * megmenekül a gonosz
szellemek minden ártalmától, * és a betegségek gyötrelmeitől hamar meggyógyul, * ó
legboldogabb Evdokimosz!
Leülő, 4. hang. Minta: Aki önként...
Mint az aranyat, megpróbáltak a kísértések kemencéjében, * s jócselekedeteiddel
kitűntél, Evdokimosz, dicsőséges! * Azért halálod után is bőven árasztod * a csodákat mint
vízáradatot, * és betegségeket gyógyítasz, * érettünk pedig mindenkor esedezel, * hogy
bűnbocsánatot nyerjünk.
Dicsőség... most és... Istenszülő-ének. Ugyanarra.
Aki kerub-trónon ül s az Atya kebelén lakozik, * és Isten létére úgy pihen testben
kebleden Nagyasszony, * mint ahogyan szent trónján ül, * ő mint Isten uralkodik minden
népen. * Mi is szüntelenül zsoltárt zengünk néki, * te is esedezzél azonban hozzá, * hogy
üdvözítse szolgáidat!
Fényénekek:
A szenté, Minta: Istenünk, mindenek Teremtője...
Életedben mindenféle szenvedélyen győzedelmeskedtél és hírnevessé lettél. Most is
csodák messziről látható forrása vagy, és megtisztítasz a testi-lelki szenvedélyektől.
A Szent Kereszté. Minta: Asszonyok, halljátok...
A Kereszt előünnepét üljük és a világ megszentelődik, az angyali seregek
magasztalják az értünk megfeszítettet, velünk együtt dicsőítő éneket zengenek, s együtt
örvendeznek, és a zsoltárossal hangoztatják: Szabadulást szerzett az Uralkodó a föld
közepette.

AUGUSZTUS 1.
A Szent Kereszt körülhordozásának ünnepe
A Makkabeus vértanúk
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
A Szent Kereszté, 4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
Csókoljuk meg a tiszteletreméltó Keresztet, * mint közös védelmezőnket, * mint a
megszentelés forrását, * mert elaltatja a szenvedélyeket, * megszünteti a betegségeket, *
megszabadítja a gyötrődőket minden kíntól, * csodák feneketlen tengerét árasztja
mindazokra, * akik híven tisztelik és köszöntik képmását.
Az élet tengerének hullámain vergődő, * a szenvedélyek viharában hányt-vetett
emberek, * meneküljünk bizalommal e tiszteletreméltó fához, * mint valami üdvösséges
hajóhoz, * s az lecsendesíti a szeleket és hullámokat, * megtöri a szenvedélyeket * és mi
nyugodtan bejutunk * az üdvösség csendes révébe!
Napnál fényesebben felragyogott * a legszentebb kereszt, * hogy csodák fényét és
gyógyulások sugarát szórja. * Járuljunk eléje mindenkor, emberek, * kik a bajok
sötétségének foglyai vagyunk! * És elnyerjük a gyógyulások világosságot hordozó
kegyelmét, * a reá feszített Istent magasztalva.
A szentek énekversei, 1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk...
A törvénynek hét oszlopon nyugvó kupoláját * a zsarnok meg nem ingathatta, *
mert az oszlopok az üldöző esztelen dühét férfiasan állták, * és testüket megcsonkításra
odaengedték * a nemes ifjak, a testvérek, * a mózesi parancsolatok őrzői.
Lélekben valóban a látható dolgok fölé emelkedtek, * testi tagjaikat elveszítették a
nagyon istenfélő * és nemes ifjak, istenszerető anyjukkal együtt, * a nagy reménység erőssé
tette őket. * Be is teljesült reménységük: * Ábrahámnak, ősatyjuknak kebelén pihennek
most.
Nemeslelkűséggel erősen felfegyverkeztek, * buzgóságukat felszították, * az
ellenséggel bátran szembenéztek, * hogy megvédelmezzék a vallásosságot és az ősi
törvényt, Szent Eleázár s a bölcs ifjak * meg istenszerető édesanyjuk.

Dicsőség… 8. hang.
A szent Makkabeusok * a zsarnokhoz így szóltak: * Nekünk, Antiókhusz, egy
királyunk van, az Isten, * tőle lettünk és hozzá térünk. * Más világ vár reánk, *
magasabbrendű és maradandóbb a láthatónál. * A mi hazánk a hatalmas és romolhatatlan
Jeruzsálem, * boldogságunk az angyalokkal való együttélés. * Az ő könyörgésükre, Urunk, *
könyörülj rajtunk, és üdvözíts minket!
Most és… Ugyanarra.
A te tiszteletreméltó Kereszted előtt, * melyet egykor Mózes előre jelzett, * mikor
Amalekot megverte és megfutamította, * és amelyről Dávid énekében azt parancsolta, hogy
le kell borulni előtte, * mert az Úr lábának zsámolya, * ma mi, bűnösök, leborulunk * és
méltatlan ajkainkkal csókoljuk, * mert te arra méltattad, Krisztus Isten, * hogy reá
feszítsenek. * Azért téged magasztalva így kiáltunk fel: * Méltass minket, Urunk, * a megtért
gonosztevővel a te országodra!
Előverses sztihirák:
A Nyolchangú Énektár mintadallamra szóló énekversei, vagy a Szent Kereszté.
A Szent Kereszté, 1. hang. Minta: A mennyei rendeknek...
A Szent Kereszt körmenetekor * jertek, tartsunk ünnepet, ünnepkedvelők! *
Öltözzünk fényes, ünnepi díszbe, * és hangoztassuk megingathatatlan hittel: * Krisztus
Keresztje, szentelj meg minket * a reád feszítettnek a kegyelmével, * és ments meg a te
erőddel minden bajtól!
Elővers: Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket, és boruljatok le lába zsámolya előtt, mert
ő szent!
A mennybe vezető utat * előkészíti a tiszteletreméltó kereszt mindenkinek, * aki
félelemmel és szeretettel eléje borul, * és a szellemi erők karába sorolja a reá Fölfeszített
azokat, * akik buzgósággal magasztalják a Keresztet.
Elővers: Isten a mi Királyunk öröktől fogva, szabadulást szerzett a föld közepette.
Mi, akik híven leborulunk * a tiszteletreméltó Kereszt előtt, * a reá feszített
Uralkodó előtt borulunk le, * kinek lehajlása megtisztítja ajkunkat és lelkünket, * és
szellemi fényáradatától ragyogóvá leszünk, * és magasztaljuk őt.
Dicsőség… 8. hang. Kozma szerzetes költeménye.
Az igazak lelkei az Úr kezében vannak, * mint Ábrahámé, Izsáké és Jákobé, * a
törvény előtt élt ősatyáké, * és azoknak a Makkabeusoknak őseié, * akiket mi most
magasztalunk. * Ábrahám erős lelkű utódai voltak, * ősatyjuknak, Ábrahámnak hitében
buzgólkodtak * és a vallásosságért mindhalálig harcoltak, * vallásosan nevelkedtek, *
szabályszerűen együtt küzdöttek, * az átkozott Antiókhusz istentelenségét megvetették, * a
jelen élet javait nem becsülték többre az örök életnél, * mindenüket Istennek szentelték: *
lelküket, bátorságukat, * minden érzékszervüket, fiatal testüket, * tisztaságban nevelkedett
életük viszonzásául. * Ó, milyen vallásos az a gyökér, * melyről sarjadztatok, Makkabeusok!
* Ó, milyen szent az anya, * ki a hét napjaival egyenlő számú gyermeket szült! * Arra kérünk
titeket, Makkabeusok, * édesanyátokkal, Szolomonéval * és a bölcs, Szent Eleázárral, * hogy
mikor odaálltok Krisztus Isten elé, * akiért annyit küzdöttetek, * hogy elvegyétek tőle
szenvedéseitek jutalmát, * esedezzetek az emberiségért, * mert ő megtehet mindent, amit
csak akar, * és teljesíti a ti kéréseteket, * mint akik félitek őt.

Most és… Ugyanarra.
Beteljesült ma, Istenünk, * a te prófétád, Mózes szava: * „Meglátjátok szemetek előtt
függni Életeteket”. * Ma fölmagasztalják a Keresztet, * és a világ megszabadul a tévelytől.*
Ma megünnepeljük Krisztus föltámadását, * és a föld határai örvendeznek, * és cimbalom
mellett zengik Dávid énekét néked, mondván: * Üdvösséget szereztél a föld közepette,
Krisztus Istenünk, * kereszted és föltámadásod által, * melyek által, jóságos és
emberszerető, üdvözítettél bennünket. * Mindenható Urunk, dicsőség néked!
A szentek tropárja. 1. hang.
Az éretted kínszenvedett szentek gyötrelmeiért, Urunk, * légy megengesztelődve
irántunk, * és mint emberszerető, kérünk, * gyógyítsd meg a mi szenvedéseinket!
Dicsőség… most és… A kereszté. 1. hang
Üdvözítsd, Uram, a te népedet, * és áldd meg a te örökségedet, * mert te adsz
diadalt az istenfélőknek, * és Kereszteddel védelmezed a te népedet!

AUGUSZTUS 14.
Az Istenszülő elszenderülésének előünnepe
Szent Mikeás próféta
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Az előünnepnek, 4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
Húrok pendülésére csendüljön fel a szent ének, * készüljünk a temetési ünnepre, *
hangoztassuk szépen a síri éneket! * Mert az Isten Anyja, a színarany frigyláda arra készül, *
hogy a földről átmenjen a magasságba, * átköltözzék a megújult életbe, * az isteni
fényességbe.
Apostolok csapata! * Gyűljetek ma egybe csodálatosan a véghatárokról, * mert a
mindenség Uralkodójának élő városa * sóvárog, hogy felvigyék a leghatalmasabb királyi
palotába, * s dicsőségesen együtt örvendjen Fiával, * Zengjétek a temetési éneket az ő szent
sírjánál * egy szívvel, a magasságbeli seregekkel együtt!
Papok gyülekezete, * királyok és fejedelmek, * szüzek serege, siessetek most, *
gyűljön egybe az egész nép, * zengjétek együtt a temetési éneket! * Mert holnap a
mindenség Úrnője * lelkét Fia kezébe teszi, * átköltözik az örök lakóhelyre.
A prófétának ugyanarra. Minta: Jelül rendelted...
A kimagasló s messziről látható hegyről jövendöltél, ó boldog! * Az Üdvözítő tanítása
a legmagasabb hegyekről árad szét, * világosan jelezve az istenismeret magasztosságát. *
Népek sietnek oda hittel és buzgósággal, * megismerik az Úr útját, * és örök üdvösséggel
üdvözülnek.
Uralkodó származik majd Betlehemből, * kimegy, hogy kormányozza népét * – ezt
hirdetted előre Isten ihlette nyelvvel, * isteni szózatú Mikeás próféta * – s az kezdettől
fogva, * az örökkévalóságtól fogva származott. * Mi meg tanúi vagyunk e jövendölés
teljesülésének, * azért istenszerető szívvel magasztaljuk azt, * aki ajkadon szólott.
Isten királyi széke előtt állsz, * tiszteletreméltó próféta, * méltóvá lettél az örömre, *
szemléled a dicsőséget, * élvezed az isteni boldogságot, * lelki örvendezéssel és

boldogsággal töltekezel. * Tekints azokra, kik híven ünneplik most a te emlékedet, *
szabadítsd meg őket a kísértésektől, * szüntelen imádságoddal!
Dicsőség... Az előünnepi, 4. hang.
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 reményünket Isten után beléd vetjük, * minden magasztalásra
méltó, férfit nem ismerő Istenszülő!
Előverses sztihirák
Dicsőség... Az előünnepé, 2. hang.
Ki az egeknél magasabb, * és a keruboknál dicsőségesebb, * és minden
teremtménynél tiszteletreméltóbb, * és aki kimondhatatlan tisztaságánál fogva * az
Örökkévaló befogadására méltónak találtatott, * az ma isteni Fiának kezébe adja át az ő
szentséges lelkét, * és őáltala mindenki örömmel telik be, * és megnyerjük a nagy irgalmat.
Tropár az előünnepnek, 4. hang. Minta: Hamar előzz meg...
Népek, ujjongjatok, * kitárván karjaitokat hittel, * gyűljetek egybe szeretettel ma, *
örvendezve és földerülten vigadozva az örömtől mindnyájan, * mert ma az Isten Anyja * a
földiek közül az égbe készül dicsőségesen fölemelkedni, * kit mi mint Istenszülőt *
állandóan himnuszokban dicsőítünk.

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után:
Konták, 4. hang. Minta: Kijelentéd...
Rólad való dicsőséges megemlékezésében * a Szentlélek által szőtt anyagtalan
ruhába * szellemi módon ékeskedik az egész földkerekség, * és örömmel kiált föl hozzád, ó
Szűz: * Üdvözlégy, keresztények büszkesége!
Ikosz. Minta: A pogányok Galileájára...
Vigadjon most az ég, ujjongjon az egész teremtett világ! Íme, a Szűz a földről
fölemelkedik, és a Paradicsomba siet. Mindenki számára üdvösségszerző ő Isten előtt
imádságával és oltalmával. Az egész apostoli kar sietve összegyülekezett a véghatárokról,
felhők hozták őket gyorsan össze. Odaálltak együtt az Anya és a Fiú elé, és így kiáltottak
hozzád, ó Szűz: Üdvözlégy, keresztények büszkesége!
Leülő a próféta tiszteletére. 5. hang. Minta: Az Atyával...
Tisztaságos és szeplőtelen hajlékra talált nálad * és tebenned lakozott a Szentlélek
kegyelme, * és arra ihlette lelkedet, * hogy a jövendőt előre világosan megmondhasd, *
mintha jelenvaló lenne, * Krisztus hírnöke és prófétája! * Azért esedezzél szüntelenül
miérettünk, * akik méltán ünnepeljük a te dicsőséges emlékedet!
Dicsőség... most és... Az előünnepé. 3. hang. Minta: A te szüzességed...
Zengjük vidám örömmel * Isten Anyja átköltözésének előünnepi énekét, * és
hangoztassuk neki: ** Üdvözlégy, kit a földről az égbe emeltek! * Üdvözlégy, ki
elszenderüléseddel a világ határait életre keltetted! ** Most átköltözésedkor ** emlékezzél
meg a világról, Malaszttalteljes!

Fényénekek:
A prófétának:
Alkalmas időben megjelenik majd a Vezér és Kormányzó, aki békességben legelteti
népét. Betlehemből indul útra, valójában viszont az örökkévalóság napjaitól fogva
származott, s megvált mindnyájunkat. – Ezt hirdette előre Isten prófétája, Mikeás.
Az előünnepé.
Mi buzgón elénekeljük a te szeplőtelen elszenderülésed felettébb ragyogó emlékét
magasztaló szent dalokat, Istenszülő, te pedig, szeplőtelen Anya, ki dicsőségben
fölemelkedtél Fiadhoz és Uradhoz, különösen esedezzél a téged híven magasztaló
keresztényekért!
Dicséreti sztihirák
2. hang. Minta: Efráta háza...
A ' tanítványok * csapata gyülekezik, * hogy eltemesse az Istenszülő Anyát. * A föld
határvidékéről jöttek * a Mindenható rendelkezésére.
Az Isten ' jegyese, * a szűz Királynő, * a választottak dicsősége, * a szüzek dicsekvése
* Fiához költözik.
Elővers: Utána szüzek vezettetnek a királyhoz, az ő társai hozzád vitetnek.
Összegyűlik ' csodálatosan * a tanítványok kara * a föld határairól, * hogy eltemesse
* a te szent és szeplőtelen testedet.
Elővers: Igazat esküdött az Úr Dávidnak, és ezt nem másítja meg: „Testedből
származó ivadékot ültetek trónodra”.
Jóságos ' Nagyasszony! * Emeld föl szent kezedet * a lelkeket szerető Teremtőhöz, *
a te szent Fiadhoz, * hogy könyörüljön meg a te szolgáidon!

A SZENT LITURGIÁN
Tropár az előünnepnek, 4. hang. Minta: Hamar előzz meg...
Népek, ujjongjatok, * kitárván karjaitokat hittel, * gyűljetek egybe szeretettel ma, *
örvendezve és földerülten vigadozva az örömtől mindnyájan, * mert ma az Isten Anyja * a
földiek közül az égbe készül dicsőségesen fölemelkedni, * kit mi mint Istenszülőt *
állandóan himnuszokban dicsőítünk.
Konták az előünnepnek, 4. hang. Minta: Kijelentéd...
Rólad való dicsőséges megemlékezésében * a Szentlélek által szőtt anyagtalan
ruhába * szellemi módon ékeskedik az egész földkerekség, * és örömmel kiált föl hozzád, ó
Szűz: * Üdvözlégy, keresztények büszkesége!

AUGUSZTUS 20.
Szent István apostoli király – Szent Hierotheosz főpap
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
Magyarország büszkeségét, * a bőséges fényű csillagot, * istenfélő királyok díszét, *
az igaz vallásosság ékességét, * a hitnek oszlopát, Krisztus szolgáját, * a megéneklésre méltó
Istvánt, * mint az apostolokkal egyforma életűt és velük lakozót * ünnepeljük méltóképpen
énekkel, * az ő emlékét tisztelvén!
A kegyelem sugaraival megvilágosított elméddel * alárendelted magadat, 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 alattvalóid életmódját * az Üdvözítő szent igéjébe
vetett hitre alakítottad át.
2. hang
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 sokakat megmentett a
romlástól, * és az Üdvözítő isteni parancsainak útjára igazított? * A főpapok csodálatos
ékességét, * a főpásztorok rendkívüli büszkeségét, * az evangélium csodálatos
magyarázóját, * a bölcs Hierotheoszt, * aki által a magyar népnek az igazság tündöklött fel.
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 jó illatú műró * és mint örvendezés olaja,
* úgy jelent meg ma az istenfélő király tiszteletreméltó ünnepe. * Jertek hát, testvérek,
áhítattal ünnepelve mondjuk: * Üdvözlégy, 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 apostolokkal egyenrangú voltál, *
az első keresztény királynak, a boldog Konstantinnak tökéletes hasonmása! * Járj közben
szüntelenül Istennél * az első püspökkel, Hierotheosszal együtt, * néped békéjéért * és a
téged tisztelők üdvösségéért!
Most és... 6. hang
A te halhatatlan elhunytodra, * Istenszülő, Életünk Anyja, * az apostolokat 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:
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
templomról, amelyet nevednek építettem. Mégis tekints esedezésünkre, Urunk, 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 helyen mond! Hallgasd meg
szolgádnak és Izrael egész népének könyörgését, amikor csak imádkoznak ezen a helyen! Hallgasd
meg mennyei lakhelyeden, és tégy is aszerint, vagyis légy kegyelmes irántuk!
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 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 gyermekeim, 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 akaratnak 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 szóból, 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. Világosak azok a
bölcseknek, és helyesek azok számára, akik igaz ismeretre találnak, mert az igazságra tanítalak
titeket, hogy az Úrban legyen a reményetek és elteljetek Lélekkel.
Bölcsesség könyvének olvasása:
Az igazak örökké élnek, és az Úrnál van jutalmuk, és a Magasságbeli gondjukat viseli. Így
nyerik el a dicsőséges országot és a szépséges koronát az Úr kezéből, mert ő jobbjával betakarja, és
karjával megvédi őket. Fegyverzetül felölti haragos indulatát, és fölfegyverezi a teremtést az
ellenség megtorlására. Felölti mellvértnek az igazságosságot, és sisakként a színlelés nélkül hozott

igaz ítéletet teszi fel. Győzhetetlen pajzsul a szentséget 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 biztos 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 * ünnepelve emlékét! * Ők ugyanis az
evangéliumért fáradozva * a bálványok csalárdságától megmentettek * és menyasszonyként
vezettek Krisztushoz téged, * az igaz vallásosság fényes ruházatába * titokzatos módon
fölékesítvén. * 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!
3. hang. (bolgár dallam)
Királyi bíborodat a jobbik részt választva fölékesítetted * az evangélium 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 körülvétetve. * Te pedig, ó boldogságos, * velük együtt szüntelenül
könyörögj érettünk, * hogy a te közvetítéseddel mi is elnyerhessük * a jövendő javak
élvezetét!
A bálványimádás sanyarú nyomorának árkából * isteni ihletésű igehirdetésed 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! * Örvendj, 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 emberszerető!
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 tetteiddel, * Krisztus
evangéliumának nyerted meg népedet. * Magyarország tehát, melynek te vagy hite biztos
alapja, * veled büszkélkedik és dicsekszik. * Drága jobboddal pedig mint kincstárral
kegyelmileg gazdagodva * nagy hangon dicsőíti Istent, aki megdicsőített téged.
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 reményünket 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,
* könyörögjetek Krisztushoz, * hogy adja meg lelkünknek a nagy irgalmat!
Elővers: Fölmagasztaltam a választottat népemből, rátaláltam szolgámra, Dávidra, szent
olajommal kentem fel őt.
Üdvözlégy, * csodálatra méltó, * kinek az evangélium fénye közelről ragyogta be
szívét, * és te földerítetted annak alkonyt nem ismerő sugarait, Magyarország földjén! *
Királyok ékessége, * minden magasztalásra méltó István, * ki fennkölt elmével semmibe
vetted a földi királyság dicsőségét, * Krisztusnak, a teremtmények királyának * alkonyt nem
ismerő 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 okosságot.
Üdvözlégy, * az evangélium sarja, * isteni hangú hírnök és isteni bölcsességű
beavató, * az igazság ajka, * az igaz vallásosság hangja, * az istenismeret tanítója, * igéid
hangjával megmentetted Magyarországot a bálványok súlyos hiábavalóságától, * és
Krisztusnak vetetted alá! * Szent 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 emberszívek táblájára * a mi Istenünk
üdvösségét írta. * Mert buzgó gyakorlataiddal 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 üdvözítse a mi lelkünket.
Most és... 8. hang

Ma titokzatosan körülállja a szüzek kara * a szüzek szüzének és anyjának nyughelyét.
* Az igazak lelkei a Királynőt körülrajongva magasztalják, * 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
diadalmenetben kísérjék. * Velük együtt, tiszta élettel gyülekezve, * menjünk ki a mi
Istenünk valóságos édesanyjának temetésére, * egybehangzóan magasztaljuk őt *
dicshimnuszokkal és lelki énekekkel.

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
Az első zsoltárcsoport után:
Leülők, 1. hang
Istenfélő István királyunk emléke * csillagként kelt föl, mindnyájunkat beragyogva *
a kegyelem fényével. * Midőn őt tiszteljük, az őt megdicsőítő örök Királynak * híven adjuk
meg a dicsőséget, * tiszteletet és a dicsőítést!
Dicsőség...
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, boldogságos Hierotheosz, * és az embereket megszabadítottad
a bálványimádás csalásától.
Most és...
A bölcs apostolok tiszteletreméltó kara * csodálatos módon egybegyűlt, * hogy
dicsőségesen eltemesse a te szeplőtelen testedet, minden magasztalásra méltó Istenszülő, *
velük együtt dicshimnuszokat zengett az angyalok sokasága is, * magasztalván a te tisztes
elhunytodat, * amelyet híven megünneplünk.
A második zsoltárcsoport után:
Leülők, 4. hang. Minta: Kijelentéd...
Nagy napként jelentél meg, István, Magyarországon, * s igaz vallásosságod 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 bölcsességgel telve * az apostolok
buzgóságát nyilvánítottad ki. ** Azért elnyerted a nem kézzel készített sátrat, ** isteni és
romolhatatlan lakhelyedet.
Most és... Ugyanarra.
Szülésednél mag nélkül történt a foganás, * elszenderülésedben enyészet 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: **
üdvözlégy, malaszttalteljes!
A Sokirgalmú után:
Leülők, 5. hang
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...
Az önmegtagadó élet küzdelmei által * megtisztított szívedben szentül * apostolok
buzgóságát mutattad, Hierotheosz. * Magyarországon csodálatos módon * Krisztus
ismeretének napját ragyogtattad föl. * Ezért mindnyájan tisztelünk téged * emlékünnepedet
hívő módon megtartván.
Most és...
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 veszedelmektől 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...
6. hang
Ma mi, istenfélők, kötelességünknek érezzük, * hogy dicsérő énekeinkkel
koronázzunk meg, * Isten által megkoronázott István királyunk, * mert te az igaz
vallásosság égben font koronáját nevedhez illően * erényeid drágagyöngyeivel ékesítve
viselted. * Így járj közben érettünk, * hogy Isten szent akaratának megfelelően * békés
életet éljünk!
A III. óda után 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, vallásosság pengetője! * Üdvözlégy, igazság hirdetője! *
Üdvözlégy, istentelenség isteni vádlója! * Üdvözlégy, hitetlenség nagy ellenfele! *
Üdvözlégy, aszketikus erények illatozó virága! * Üdvözlégy, Istentől kapott ajándékok illatos
rózsája! * Üdvözlégy, aki Magyarországot az Üdvözítővel egyesítetted! * Üdvözlégy, ki ezt a
kereszt jelével jelölted meg! * Üdvözlégy, a hit lenyugvást nem ismerő csillaga! * Üdvözlégy,
az igaz ismeret mindent beragyogó világítója! * Üdvözlégy, aki Krisztust meghirdeted a
törvényteleneknek! * Üdvözlégy, aki sokakat megváltottál a csalárdságtól! * Üdvözlégy,
Istenben bölcs atyánk!
Kathizma, 4. hang
Istennek tetszően szolgáltál a mindenekfölötti 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 Szentlélek sugarai ragyogták be lelkedet, * Magyarország tiszteletreméltó
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...
A belőled megszületett Teremtőd rendelkezése szerint * felhőszárnyon
összegyűjtötted az apostolokat, * hogy meglássák átköltözésedet. * Így ők dicsőítéssel és
nagy örömmel magasztalva * eltemették legszeplőtelenebb testedet, * Krisztus Istenünk
boldogságos Anyja.
VI. óda után 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! *
Fényének:
Kedves áldozatként mutattad be életed erényes tetteit az Úrnak, ó boldog, mert
felülről jövő rendelkezés folytán igaz módon és a keresztet fölmagasztalva uralkodtál,
hatalmas István király!
Dicsőség...
Istennek szenteltek, Hierotheosz, és bölcsen követted az apostolok buzgóságát, így
Magyarországot kiszabadítottad a bálványimádás hitetlenségéből.
Most és...
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 hervadhatatlan 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.
Legkiválóbb * cselekedetek művelője, * az erénynek kegyelem fényében ragyogó
tanítómestere, * a Krisztusba vetett hit Istenben élő kertésze * és az evangélium igen bölcs
tanítója, ** lettél * szavaidban és tetteidben, István, * és Magyarországot választott
menyasszonyként * mutattad be Krisztus Urunknak, a dicsőség Királyának.
Önmegtagadó * életed egyetemes erényeivel * földi angyalnak látszottál, *
Hierotheosz atyánk, * Bizáncból angyalként küldtek Magyarországra, * 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 folyamaként
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 sátorba, * 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 főpap lett, * s
egyházfőket is apostoli módon felülmúlt, * és a tévely útvesztőin eltévelyedetteket * az Úr
aklához vezette. * Ezért hozzájuk kiáltsunk: * Szentek, folytonosan járjatok közben
Istennél, * hogy lelkünk üdvözüljön!
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 békességet * és a nagy irgalmat.

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 1. hang.
Királyi jogarodat Istennek ajánlva * szelíd, jámbor és jóságos uralkodónak
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!
A főpapé ugyanarra.
Apostolok buzgóságával szívedben * a béke angyalaként jelentél meg
Magyarországon. * Tanításaid villámaival az istenismeret sugarait ragyogtattad fel, * isteni
bölcsességű Hierotheosz. * Ezért híven kiáltjuk néked: * Dicsőség Krisztusnak, aki téged
kiválasztott, * dicsőség annak, ki veled együttműködött, * dicsőség annak, ki általad
mindenkinek az értékesebb javakat nyújtotta!
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!
A főpapé ugyanarra.

Miután az önmegtagadás erényeivel fölragyogtál, * főpapi ruhával ékesítettek,
Hierotheosz atyánk, * s a Lélek intézkedése folytán Magyarországra kaptál küldetést. * Ott
az apostolok erényeivel tűntél ki, * s igéiddel megszabadítottad a bálványok csalárdságától
e népet, * amely híven így kiált hozzád: * Üdvözlégy, Istenben bölcs atyánk!

