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BEVEZETŐ
Jelen Melléklet kiegészítésül szolgál a „Görögkatolikus Szertartási
Utasítás – Útmutató a szent szolgálatok végzéséhez” című kiadvány helyes használatához, mivel ez közli részletesen – a különböző vasárnapok
és állandó dátumú emléknapok egybeesése esetén – a kiemelt napok liturgikus szövegeit.
A Melléklet csak azon napok istentiszteleti szövegeit közli, melyek
nem találhatók meg az Énekeskönyvünkben, de az ez évi nyilvános szolgálatok végzéséhez mégis szükségesek. E szövegek használatánál tehát
figyelembe kell venni a többi vasár- vagy ünnepnapi tipikális előírást, és
értelemszerűen az adott naphoz kell beilleszteni az alábbiakban található
liturgikus szövegeket.
A kiadványban található szent szövegeket minden nap esetében új oldalon hozzuk, hogy szükség esetén könnyebben fénymásolhatók legyenek a híveknek kiosztandó imádságok.
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SZEPTEMBER 13.
A mi Urunk Jézus Krisztus Föltámadása templomának fölszentelési évfordulója
Az életadó Szent Kereszt felmagasztalásának előünnepe

A SZENT LITURGIÁN
Tropár a templomszentelésé, 4. hang
Mint a magasságos ég fönségét, * mutasd meg, Urunk, dicsőséged 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!
Az előünnepé, 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!
Dicsőség... konták a templomszentelésé, 4. hang
Mint a tündöklő égboltozat, * olyannak bizonyult a te egyházad, *
mely megvilágosítja a híveket. * Benne állva énekeljük: * erősítsd meg,
Urunk, e hajlékot!
Most és... konták az előünnepé, 8. hang
Ma a föld mélyéből napfényre került a Kereszt, * és főpapi karok a
templomban tisztelettel fölemelik, *a földkerekség félelemmel és hódolattal csókolja; *üdvözíts, Urunk, általa!
Prokimen, 4. hang
A te házadat szentség illeti, Uram, végtelen időkre.
Vers: Az Úr országol, ékességbe öltözött, erősségbe öltözött az Úr, és
felövezte magát. (92. zsoltár)
Alleluja, 1. hang
Vers: Háza alapjai a szent hegyeken állnak: szereti az Úr Sion kapuit.
Vers: Dicső dolgok hangzottak el rólad, Isten városa. (86. zsoltár)
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SZEPTEMBER 26.
Szent János apostol és evangélista elhunyta

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: János ap. evta. elhunyta, D. ap. evta., M.
az ennek megf. (2.) hangú nagy dogmatikon

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. (2-szer)
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. (2-szer)
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. (2-szer)
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!
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Előverses sztihirák
4. hang. Minta: Minekelőtte felülről...
A Magasságbelinek az Atyával együtt örökkévaló Fiát,* a világosságtól való, s vele egyforma világosságot, * az Atya személyének képmását,
aki belőle öröktől fogva, szenvedély nélkül kisugárzott, * minden idők
Teremtőjét és Urát. * Te hirdetted őt, szeretett tanítvány, a világnak, *
Krisztust, a mi Istenünket, * ki a sötétségből világosságot bocsátott. *
Esedezzél hozzá, * hogy üdvözítse és világosítsa meg a mi lelkünket!
Elővers: Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
A Vigasztaló világosságát befogadtad, * s általa megvilágosítva vallottad azt a hitet, * hogy az Atyától származott * és a Fiú által az emberiségnek megjelent, * kit a kezdet nélküli Atyával * és az Isten-Igével
egyenlő tisztelet illet meg, * aki velük együtt uralkodik és velük egylényegű. * S őt, szeretett tanítvány, mindenkinek hirdetted. * Azért téged
szent dalokkal magasztalunk, * mint a hit isteni alapját. * Őrizd meg azt
bennünk, megingathatatlanul, * Istenhez intézett imáiddal!
Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti
az égbolt.
A hittudomány ormára jutottál, * beavatást nyertél Isten kifejezhetetlen
titkaiba. * Hogy az istenség egylényegű, egy dicsőségű, * egy az uralma
és egy a hatalma, * három személy van benne, de lényege oszthatatlan,
* s a három együtt van össze nem elegyedő isteni egységben. * — Így
dicsőítetted és hirdetted, Hittudós, * az oszthatatlan Háromságot. * Esedezzél hozzá, * hogy üdvözítse és világosítsa meg a mi lelkünket.
Dicsőség... 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, *
9

mint a legnagyobb szívű Izajás * és az Istent látó Mózes. * Bátran Isten
elé járulhatsz, * esedezzél hozzá szüntelenül a mi lelkünkért!

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 2. hang
Krisztus Istenünk szeretett apostola, * siess megmenteni a védtelen
népet, * mert ha te esedezel, elfogadja tőled az, * aki keblére fogadott. *
Járj közben nála, Teológus, * hogy a pogányság sűrű ködét oszlassa szét,
* és kérjen nekünk békét és nagy kegyelmet!
Konták, 2. hang
Nagyszerű életedet, tisztaéletű, ki fogja elbeszélni? * Hiszen te csodákat árasztasz és gyógyulásokat fakasztasz, * s mint Krisztus barátja, ki
Istenről szólt, * imádkozol lelkünkért.
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OKTÓBER 9.
Szent Jakab apostol, Alfeus fia

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

4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
A kegyelem horgászbotjával * a hiúság mélységéből kihalásztad az
embereket, * magasztalásra méltó, teljesen boldog Jakab! * Engedelmeskedtél a Mester parancsainak, * ki teljesen megvilágosította lelkedet *
és Isten szent követévé, apostollá tett téged, * és megmutatta neked az ő
fölfoghatatlan istenségét. (2-szer)
A Szentlélek kiáradása * reád szállott a tűz alakjában, * és téged Isten
eszközévé tett, * pedig te elszántan eloszlattad az istentagadás sötétségét,
* és bölcsességgel teljes igéiddel * megvilágosítottad a világot, * apostolok vezére, Krisztus szemlélője, * titkokba beavatott boldog Jakab.
Hithirdetésed fénysugaraival * megvilágosítottad a tudatlanság sötétségében ülőket, * és őket hit által az Uralkodó Isten fiaivá tetted, dicsőséges Jakab. * Az ő szenvedését és halálát buzgón utánoztad * és dicsőségének örökösévé lettél, * mint bölcs és Isten által kiválasztott, * egészen
igaz tanítvány.
Dicsőség... az apostolé, 4. hang
Elnyerted a Szentlélek kegyelmét, Jakab, * besoroltak az apostolok
szent karába, * beteltél a tüzes nyelvek alakjában égből lejövő, elevenítő
szél ihletésével, * és elégetted a pogányok istentagadásának tövisbokrát.
* Esedezzél Krisztus Istenünkhöz, Isten hírnöke, * hogy üdvözítse a mi
lelkünket!
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Előverses sztihirák
Dicsőség... az apostolé, 5. hang
Híven megünnepeljük a te szent emléknapodat, * dicsőséges Szent Jakab, * nem mint Alfeus fiáét, * hanem mint Krisztus apostoláét * és az ő
kimondhatatlan megtestesülésének hírnökéét. * Te, aki a testnélküliekkel,
* az apostolokkal és a vértanúk karával * mindenkor az Uralkodó trónusa
előtt állsz, * esedezzél szüntelenül az Üdvözítőhöz, * és a mi Istenünkhöz, hogy üdvözítsen bennünket!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után:

Konták és ikosz:
A nagy Jakabot, Alfeus fiát, kit a magasságból beavattak az Ige ismeretébe, ki a földön hűségesen hirdette az Evangéliumot, őt szeretném
magasztalni. Azért hozzád folyamodom, adj kegyelmet ehhez, Krisztus
Jézus, ki isteni Lélekkel formáltad bölcs tanítványodat és hithirdetőnek
küldted őt az egész világra, s előtted szívesen fogadott közbenjárónknak
állítottad, aki szüntelenül könyörög mindnyájunkért.
Az apostol kathizmája:

8. hang
Az igazi, nevelő bölcsesség hívott meg, * és beavatott téged az értelmet
meghaladó bölcsességbe, * azért a görögök bölcsességét esztelenségnek
nyilvánítottad, Isten ihlette, * a pogányok számára az igaz vallásosság
fáklyájává és tanítójává lettél, * szavaiddal irányítva a rászorulókat. *
Bennünket is megmentettél az elcsábítástól, * azért mi méltán és híven
boldognak hirdetünk téged, * Isten hírnöke, Szent Jakab! * Esedezzél
Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón
megünneplik a te szent emlékedet!
Dicsőség... most és... Istenszülő-ének
A Teremtő szeplőtelen Jegyese, * a Megváltó férfiút nem ismerő Anyja, * a Vigasztaló teljesen szeplőtelen befogadója! * Törvényszegésnek
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rút tanyája vagyok, * és a megismerésben a gonosz lelkek játékszerévé
lettem. * Siess és szabadíts meg ezek kártevésétől, * tégy erényekkel tündöklő lakhellyé, * Világosság szeplőtelen hordozója! Űzd el szenvedélyeim ködét, méltass a mennyország öröklésére * s nem alkonyodó világosságod hamisítatlan tündöklésére!
Az apostol fényéneke:

Krisztusnak, az egyetlen Uralkodónak beavatottja, apostola és legjelesebb szolgája, Isten hírnöke, hírneves Jakab, kérjed őt, hogy adjon
az Uralkodónak győzelmet, legszentebb emléknapod ünneplőinek pedig
bűnbocsánatot!

Dicséreti sztihirák
4. hang. Minta: Jelül rendelted...
A Szentlélek fénysugarától ragyogó napként tündököltél, * és istenismerettel világosítottad meg az egész földet, * isteni igehirdetéssel eloszlattad a sokistenhit homályát, * boldog apostol! * Azért ma megünnepeljük fölöttébb tündöklő * és magasztalásra méltó emlékünnepedet, * és
buzgón magasztalunk téged.
A felső teremben elnyerted a Lélek istenismeretét, * a tüzes nyelv
alakjában reád szálló kegyelmet, * és e tüzes nyelvvel nyilvánvalóan
megégetted * a pogányság sokistenségének minden berkét. * Azért téged, Szent Jakab, * apostolként és Isten-követként magasztalunk, * és ma
megtartjuk szent emlékünnepedet.
Elővers: Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
Szent és üdvösséges tanítást mennydörögtél * a földkerekségnek, teljesen bölcs, * és megtisztítottad a bálványimádás őrületétől * az egész
teremtést, Isten bölcse! * Megvilágosítottad a népeket az istenismeret fényének kiárasztásával, * a bálványok szentélyeit leromboltad, * és Isten
kegyelmével egyházakat alapítottál * Istenünk dicsőségére.
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Elővers (5. hang): Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az égbolt.
5. hang
Híven megünnepeljük a te szent emléknapodat, * dicsőséges Szent Jakab, * nem mint Alfeus fiáét, * hanem mint Krisztus apostoláét * és az ő
kimondhatatlan megtestesülésének hírnökéét. * Te, aki a testnélküliekkel,
* az apostolokkal és a vértanúk karával * mindenkor az Uralkodó trónusa
előtt állsz, * esedezzél szüntelenül az Üdvözítőhöz, * és a mi Istenünkhöz, hogy üdvözítsen bennünket!

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 3. hang
Szent Jakab apostol, imádd a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon
bűnbocsánatot a mi lelkünknek!
Konták, 2. hang
Magasztaljuk dicshimnuszokkal Jakabot, * Krisztus szemtanúját és
isteni követét, * aki üstökösként megvilágosította az egész teremtést. *
Zengjük ma az ő ünnepi, dicsőítő énekét, * mert szüntelenül könyörög
mindnyájunkért!
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OKTÓBER 23.
Szent Jakab apostol, az Úr rokona

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

4. hang. Minta: Jelül rendelted...
Jertek, Istenben bölcs hívek, * Isten testvérének emlékét tiszteljük
meg szent módon, * mert Krisztus igáját jó szívvel magára vette, * az
ő jóságának és országának Evangéliumát hirdette, * és kifejezhetetlen
gondviselését hittel fogadta. * Az ő közbenjárására légy irgalmas hozzánk,
Mindenható! (2-szer)
A földkerekség minden határára elhatott * szavaid hangja, * s ez megvilágosítja előttünk az istenes erény eszméjét, * és híven elvezet minket a
Szentháromság megismerésére. * Azért így könyörgünk hozzád: * Kérjed, mint főpap, az emberszerető Jézust, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Jó előre látta életmódodat * az emberszerető Krisztus, a bölcs előrelátó, * és testvérévé tett téged, Jakab, * Jeruzsálem főpapjának és főpásztorának szentelt, * és a kifejezhetetlen, szent titkok szolgálatának végzésébe
is beavatott. * Járj közben most is nála, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Dicsőség... 6. hang
A vértanúság vérével tarkítottad papi ruhádat, * fölszentelt vértanú és
apostol, * mert a templom pereménél állva azt hirdetted, * hogy az IstenIge a mindenség teremtője. * Azért a zsidók levetettek onnan, * és égi
nyugvóhelyre lettél méltóvá. * Esedezzél Krisztus Istenhez, * Jakab, az
Isten testvére, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!

15

Előverses sztihirák
Dicsőség... 8. hang
Krisztusnak, a Főpásztornak atyjafia * s követője voltál, * az apostolok közül kitűntél, * érte a halált is megkedvelted, * és a vértanúság vállalását sem átallottad, * dicsőséges Jakab! * Esedezzél hozzá szüntelenül,
* hogy üdvözítse a mi lelkünket!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után:

Konták és ikosz:
Szent himnuszokkal dicsőítő éneket zengünk néked buzgósággal, József vérrokona, Istent látó Jakab, az Úr testvére, és híven hangoztatjuk:
Ajándékozz nekünk tökéletes ajándékot a világosság Atyjától, oszlasd el
a bűneink sokasága miatt várható eljövendő s jelenvaló szorongást, mert
az ellenség fölemelte sarkát ellenünk és körülvettek az izmaeliták. Törd
össze nyilaikat, szent püspök, hogy mindnyájan tiszteljünk téged, apostol!
Az apostol kathizmája:

1. hang
Krisztus apostola, szemtanúja és vértanúja, * bölcs Jakab, Isten boldog testvére, * miután a mennybe feljutottál a Szentlélek erejével, * szabadítsd meg közbenjárásoddal azokat bűneik rabságától, * akik híven
megünneplik a te szent emlékedet!
Dicsőség... 8. hang
Jézusnak a test szerint rokona voltál, * tőle sok-sok kegyelmet nyertél,
* és mindenkit megvilágosítottál, és bölcs fölismerésben részesítettél, *
a bálványimádás tévelygését gyökerestől kiirtottad, * Szent Jakab apostol! * Azért a sötétség tévelygő vezérei igazságtalanul megöltek téged, *
mert az Üdvözítőt hirdetted. * Mi pedig így kiáltunk néked: * Esedezzél
Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón
megünneplik a te szent emlékedet!
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Most és... Istenszülő-ének
A Teremtő Szeplőtelen Jegyese, * a Megváltó férfit nem ismerő Anyja, * a Vigasztaló valóságos befogadója, * minden magasztalásra méltó!
* Törvényszegések rút tanyája vagyok * és tudatomban a gonosz lelkek
játékszerévé lettem. * Siess és szabadíts meg ezeknek kártevésétől, * tégy
erényektől tündöklő lakhellyé! * Világosság szeplőtelen hordozója, * űzd
el szenvedélyeim ködét, * méltass az égi fényességre, * nem alkonyodó
világosságod tündöklésére!
Az apostol fényéneke:

Te, az Újszövetség első főpapja, nagyszerű apostol, bölcs próféta, az
igazság vértanúja, Jakab, mindenkinél nagyobb méltóságra jutottál, mint
az Úr testvére, s megköveztetve hozzá költöztél. Kérj tőle számunkra bűnbocsánatot!

Dicséreti sztihirák
1. hang. Minta: A mennyei rendeknek...
Mi, az istenfélők sokasága, * szent ünnepet ülünk most örvendezve.
* Zengedezzünk mindnyájan, * és magasztaljuk híven, zsoltárokkal és
szent énekekkel * Isten atyjafiát és az Úr tanítványát, * aki mindenkor
könyörög a mi üdvösségünkért!
A testben itt tartózkodó Urunknak * testvére és tanítványa, * isteni
titkainak szemtanúja voltál. * Vele együtt menekültél el Egyiptomba *
Józseffel és Jézus Anyjával. * Velük együtt imádkozzál a mi üdvösségünkért!
Elővers: Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
Az apostolok kara téged választott arra, * hogy elsőként végezz szent
szolgálatot a szent Sionon * a jótevő Krisztusnak, * mint az ő test szerinti, vele járt testvére * és követője, Szent Jakab!
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Elővers (1. hang): Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az égbolt.
1. hang
A Szentlélek tüzes fényével megvilágosultál, * az igaz vallásosság istenes, buzgó terjesztőjévé váltál, * Jakab, az Úr atyjafia! * Azért a Törvény szerinti papság köntösét, * az Áron rendje szerinti hajdaninál is tiszteletreméltóbbat, * reád adta az, aki könyörületessége folytán testvérévé
fogadott. * Esedezzél hozzá, apostolok dicsősége, * hogy üdvözítse a mi
lelkünket!

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 4. hang
Mint az Úr tanítványa, * átvetted az Evangéliumot, igazéletű, * mint
vértanú, elnyerted a változhatatlant, * mint Isten rokona, a teljes szólásszabadságot, * hogy mint főpap esedezhess. * Könyörögj Krisztus Isten
előtt, * hogy üdvözítse lelkünket!
Konták, 4. hang
Az Atyának egyszülött Isten-Igéje, * aki az idők teljességében köztünk tartózkodott, * Jeruzsálem első pásztorának és tanítójának tett téged,
Isten-ihlette Szent Jakab, * és a szellemi titok hű sáfárának. * Ezért mi
mindnyájan tisztelünk * téged, szent apostol!
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OKTÓBER 31.
Boldog Romzsa Tódor fölszentelt vértanú

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

8. hang. Minta: Ó dicsőséges csoda...
Tódor fölszentelt vértanú atyánk,* Krisztus igáját válladra vevén, * 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. (2-szer)
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.
(2-szer)
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. (2-szer)
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.
(2-szer)
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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.

Előverses sztihirák
8. hang
Jertek hívő emberek, * dicsérjük az örvendező Egyház tagját, * a kiolthatatlan világosságot, * a Paradicsom hervadhatatlan virágát, * Tódor
fölszentelt vértanút, * az Egyház egységéért harcolót, * a mindvégig szenvedőt, * az elenyészhetetlen kincset megtalálót, * aki most az egylényegű
Háromság dicsőségét szemléli*, és védelmezz bennünket, bűnösöket.
Elővers: Papjaid öltözzenek igazságba, és szentjeid örvendezzenek.
Isten kedveltjeként jelentél meg, * ó Tódor fölszentelt vértanú. * Szenvedtél a törvénytelen kezektől. * Most pedig hozzád menekülünk, * a
bölcsesség forrásához, * mert te felismerted azt és jámborul éltél, * nekünk pedig, akik hittel tisztelünk téged, * gyógyulást adsz a gyógyítók
Gyógyítójától.
Elővers: Drága az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála.
Örvendezik most az egész Ezüstföld, * mert a főpap az örökkévaló
asztal részese, * aki Isten népét tanította, * hogy szemlélje a hármasfényű
Nap ragyogását, * és egységben jusson el az örök életre. * Most látjuk a
mennyei Jeruzsálem javait, * és ott a buzgó közbenjárót, * aki imádkozik
lelkünkért.
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Dicsőség... 5. hang
Kimondhatatlan és leírhatatlan az a kegyelem, * amelyet nyertél, ó
Tódor fölszentelt vértanú. * Most téged dicsérve imádkozunk Istenhez, *
hogy 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.

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)
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NOVEMBER 13.
Aranyszájú János főpap

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

4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
Magasztaljuk szent énekekkel * az aranyból készített harsonát, * az
isteni ihletésű hangszert, * a hitigazságok kimeríthetetlen tengerét, * az
Egyház támaszát, * a mennyei elmét, * a bölcsesség mélységét, * a színarany kelyhet, * melyből mézzel folyó tanítás vize árad * és megöntözi a
teremtést! (2-szer)
Tiszteljük méltóképpen * az aranyszavú Jánost, * a le nem hunyó csillagot, * ki tanításával megvilágosít mindent a nap alatt, * a bűnbánat
hirdetőjét, * a színarany szivacsot, * mely a rettenetes kétségbeesés nedvességét felszívja, * s a bűn nyomán kiszáradt lelkeket beharmatozza!
(2-szer)
Magasztaljuk szent dalokkal az Aranyszájút, * a földi angyalt, az
égi embert, * a csicsergő jóhangú fecskét, * az erények kincstárát, * a
megingathatatlan sziklát, * a hívek példaképét, * a vértanúk vetélytársát,
* ki egyenlő rangú a szent angyalokkal, * és életformájára nézve olyan,
mint az apostolok. (2-szer)
Dicsőség... 6. hang

Háromszorosan boldog szentéletű,* legszentebb atya, * te,
jó pásztor, ki a főpásztor Krisztust követted, * s ki életedet adtad a juhokért, * te hírneves Aranyszájú János, * imádságoddal
esedezzél értünk most is, * hogy megnyerjük a nagy irgalmat!
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Olvasmányok:
Példabeszédek könyvének olvasása:
Az igaznak emléke dicsérettel jár, az Úr áldása nyugszik a fején.
Boldog az az ember, aki bölcsességet talált és az a halandó, aki belátással rendelkezik. Mert jobb ezt elnyerni, mintsem arany és ezüst kincseket. Értékesebb az a drágaköveknél, és nincs hozzá fogható értékes dolog. Szájából igazság árad, nyelvén törvény és irgalom szól. Most pedig
gyermekeim, hallgassatok reám, mert tisztes dolgokról beszélek! Boldog
az az ember, aki útjaimat követi. Mert az én útjaim az élet útjai, melyek
az Úr akarata szerint valók. Ezért kérlek benneteket, és kibocsátom 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 az
igaz ismeretet keresik. Mert az igazságra tanítalak titeket, hogy az Úrban
legyen a reményetek és elteljetek Lélekkel.
Bölcsesség könyvének olvasása:
Bölcsesség fakad az igaz szájából; a gonoszok nyelve pedig tönkremegy. A bölcsek ajka bölcsességet tanít; az igazságosság megmenti őket
a haláltól. Ha az igaz ember meghal, nem vész el a reménység: az igaz
fiú életrevaló, és jó dolgában az igazság gyümölcsét élvezi. Az igazakon
mindenkor világosság van, s az Úr előtt kegyelemre és dicsőségre találnak. A bölcsek nyelve a jóban jártas, és szívükben bölcsesség lakozik.
Szereti az Úr a jámbor szíveket; kedvesek előtte mindazok, kiknek útjuk
feddhetetlen. Az Úr bölcsessége beragyogja annak arcát, akiben van megértés; eléjük megy azoknak, akik vágyódnak utána, és könnyen szemlélhetik őt azok, akik szeretik. Aki kora hajnalban keresi, nem kell, hogy
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fáradjon; ki érte virraszt, csakhamar gond nélkül lesz. Mert ő maga jár
körül, hogy fölkeresse azokat, kik hozzá méltók: könnyen jelenik meg
nekik gondolataikban életútjukon.
A bölcsességen nem vesz erőt a gonoszság. Ezért őt szerettem és kerestem ifjú koromtól, s azon voltam, hogy menyasszonyomként vezethessem be magamhoz, mert a mindenség Ura megszerette őt, hiszen be
van avatva Isten ismeretébe, és az ő műveiben övé a döntés. Munkájának
gyümölcsei erények, mert mértékletességre és okosságra tanít, igazságra
és lelki erősségre, s ezeknél semmi sem hasznosabb az emberek életében.
Ha pedig valaki gazdag tudást kíván: Ismeri ő a múltat, és kifürkészi a
jövőt. Ért a fordulatos beszédhez, a talányok megfejtéséhez. Előre tudja a
jeleket és a csodákat, a korok és időszakok végét. Mert halhatatlanság van
a bölcsesség társaságában, és jó hírnevet szerez magának az, aki szavaiból merít. Ezért az Úr elé járultam, kértem őt, és szívem mélyéből mondottam: Atyáimnak Istene, irgalom Ura, ki szavaddal teremtettél mindent,
és bölcsességgel alkottad az embert, hogy uralkodjék a teremtményeken,
hogy szentségben és igazságossággal igazgassa a világot, add meg nekem
ezt a veled együtt trónoló bölcsességet, és ne zárj ki engem gyermekeid
közül! Hiszen szolgád vagyok, szolgálód gyermeke! Küldd el azt szent
lakhelyedről, dicsőséged trónusától, hogy velem legyen, és tanítson meg
arra, mi kedves előtted! És el is vezet majd engem igaz ismerettel, és megőriz engem dicsőségével. Hiszen a halandók gondolatai bátortalanok, és
elképzeléseik ingatagok.
Bölcsesség könyvének olvasása:
Örvend a nép, ha elhunyt az igaz, mert halhatatlan az ő emléke, mivel
egyaránt ismeretes Isten és az emberek előtt. Áhítsátok hát emberek a
bölcsességet, vágyódjatok utána, és akkor okulni fogtok! Kezdete szeretet illetve az ő törvényeinek teljesítése. Szeressétek a bölcsességet, hogy
örökké uralkodhassatok országában! Kijelentem nektek, és nem rejtem el
előttetek Isten titkait, mivel ő a bölcsesség útmutatója és egyben a bölcsek irányítója. Az ő kezében van minden megfontoltság és a teendőkhöz
való hozzáértés.
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A mindenség építőmestere tanított meg engem a bölcsességre. Benne
ugyanis szellemi lélek van, amely szent: az örök világosság kisugárzása
és Isten jóságának képmása. Ő Isten barátja, és prófétákká avat. Ékesebb
a napnál és minden csillagképnél. A fényhez hasonlítva is különb annál.
A bölcsesség ragadta ki hű szolgáit a szorongattatásból, s egyenes útra
vezérelte őket. Megadta nekik a szent dolgok ismeretét, megóvta őket a
rájuk leselkedő ellenségtől, s megjutalmazta őket derekas küzdelmükért,
hogy mindannyian belássák azt, hogy mindennél erősebb a vallásos élet
és hogy a bölcsességen nem vesz erőt a gonoszság, s a gonoszokat nem
kerüli el a büntető igazság.
Mert tévesen vélekedve azt mondták egymásnak: Nyomjuk el az igazat, és ne kíméljük jámborságát, s ne is vegyük figyelembe a koros aggastyán ősz haját! A mi erőnk legyen a törvény! Leselkedjünk tehát az
igazra, mert alkalmatlankodik nekünk, és ellenkezik tetteinkkel, és megszól, hogy vétettünk neveltetésünk ellen. Azzal kérkedik, hogy Isten ismerete nála van, és Isten gyermekének mondja magát. Nézetünknek ő a
vádlója: még a látása is terhes nekünk, mert élete különbözik másokétól,
és ösvényei egészen különösek. Bohóknak néz ő minket, és tartózkodik
útjainktól, mint a szennytől, de boldognak hirdeti az igazak végét. Lássuk
tehát, igazak-e a beszédei? Próbáljuk ki, tudjuk meg, milyen lesz a vége!
Tegyük őt próbára szidalommal, kínzással, hogy megismerjük szelídségét, és kipróbáljuk állhatatosságát! Ítéljük őt gyalázatos halálra, hiszen a
saját szavai szerint úgyis van, aki gondját viselje!
Így gondolják ők, de tévednek, mert gonoszságuk elvakította őket.
Nem ismerik Isten titkait, s nem veszik számba, hogy te vagy Uram, kinek hatalma van élet és halál fölött, s megmentesz a szorongattatás idején, és megszabadítasz minden rossztól, mert könyörületes és irgalmas
vagy. Szentjeidnek kegyelmet adsz, de karoddal ellenállsz a kevélyeknek.
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Előverses sztihirák
Dicsőség... 6. hang
Aranycsengésű harsonává lettél, aranyos szavú! * Arannyal felérő tanításaiddal a hívek lelkét megaranyoztad, Aranyszájú! * Tanításod szava
a prófétai szózat szerint messze elhatolt, * és így az egész világ véghatárait megvilágosítottad, * szentéletű atyánk!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
Leül. fp. (I.-II., D. III., M. ennek isz.-je)

8. hang
A magasságból való bölcsességet megtanultad, * és a szavaknak Istentől nyert kegyelmét * kipróbált aranyként mindenkinek osztottad, *
és a Szentháromság egységét hirdetted, * a kapzsiság vétkét szavaiddal
lelőtted. * A császárnőt pedig buzgóságra intetted. * Nyájadtól jogtipró
módon elraboltak, * boldog Aranyszájú János! * Esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot mindazoknak, * kik buzgón ünneplik
a te szent emlékedet!
3. hang
Az Egyház Istentől ihletett eszköze,*a vallásos élet gazdag szentélye
voltál, Aranyszájú főpap! *Szenvedélytelen életedet ragyogóvá tetted, *és
a hozzád folyamodókra kegyelmet árasztottál, szentéletű atya! *Esedezzél Krisztus Istenhez, *hogy adja meg nekünk a nagy irgalmat!
Dicsőség... 4. hang. Minta: Kijelentéd...
A te aranyos szavaiddal * az Egyház mindenkit megöntöz, * aranyszínű italával megitat, * és a téged magasztalók betegségét gyógyítja, *
teljesen boldog Aranyszájú!
Most és... 5. hang. Istenszülő-ének
Gyors segítségedet, oltalmadat, * és kegyelmedet nyilvánítsd ki szolgáidon, Tisztaságos Szűz, * hárítsd el tőlünk a hiú gondolatok árjait, *
emeld föl elesett lelkemet, Istenszülő, * mert tudom, jól tudom, hogy
mindent megtehetsz, amit akarsz.
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A III. óda után:

Konták és ikosz:
Térdet hajtok a mindenség Alkotójának, * kezemet kitárom az öröktől
fogva lévő Ige felé, * a beszéd kegyelmi ajándékáért esedezem, * hogy
magasztalhassam a szentéletűt, akit ő felmagasztalt. * Hiszen azt mondja
a prófétának az Örökkévaló: * Megdicsőítem az engem híven dicsőítőket.
* Aki egykor Sámuelt fölemelte, * az most a főpapot dicsőítette meg, *
mert a reá bízott talentummal jól sáfárkodott * és az Uralkodó előtt jól
leszámolt. * Ezért magasztalta fel őt ennyire a minden lény fölötti. * Azt a
kegyelmet kérem én, a méltatlan, * hogy elnyerhessem az ő szókészségét,
* és buzgón magasztalhassam őt, * mert ő a földkerekség tanítója, * aki az
isteni dolgokat velünk megérteti.
A főpap kathizmája:

8. hang
Istenre néző szemmel a kimondhatatlan Bölcsességből merítettél, * tudásodnak gazdagságát mindenkinek bőséggel osztottad,* és az igaz hit vizét is, mely minden hívő lelkét megörvendezteti * és a hitetlenek tanítását
érdeme szerint elmeríti. * Az áhítatban buzgólkodók előtt mindkettővel a
Szentháromság legyőzhetetlen védelmezőjének bizonyultál, * Aranyszájú
János, esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak,
* akik buzgón ünneplik a te szent emlékedet!
Dicsőség... most és... Istenszülő-ének
Rettegj, lelkem, a gehenna lángjától és tüzétől, * az ottani elkárhozástól
és jajgatástól, * a szentek osztályrészétől és seregétől való szánalmas és
rettentő elszakadástól! * Szívleld meg ezt, és sóhajtozz! * Sietve töröld le
mérhetetlen adósságod leltárát a bűnbánat könnyével! * Segítőtársad a szégyenben nem hagyó, egyetlen Tisztaság, * kinek közbenjárására bocsánatot nyernek bűneikre mindazok, * kik őt igaz hittel Istenszülőnek dicsőítik.
A főpap fényéneke:

Krisztus egyháza a te aranyos beszédedtől ragyog, tündöklik, ó Aranyszájú atya, a hívek lelke pedig örvendezéssel ünnepli a te legszentebb emlékedet, mert te mindenkinek az üdvösség kalauza és a bűnbánat hirdetője
voltál.
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Dicséreti sztihirák
4. hang. Minta: Jelül rendelted...
A te szent tanításodat árasztva * aranynál ragyogóbb kincsekkel gazdagítod * az arra rászoruló lelkeket, * teljesen bölcs Aranyszájú! * Eloszlatod a szenvedélyek homályát * és a kapzsiság szörnyű viharát. * Azért
illő módon magasztalunk téged * és tiszteljük ránk maradt hamvadat, *
mint megszentelődés forrását.
Magasztaljuk ma a tűzoszlopot, * a hittanítás vizétől megáradt folyót,
* az isteni tanítás égi elméjét, * az egészen aranyos ajkat, * bűnösök védelmezőjét, * a bűnbánat isteni ihletésű hirdetőjét, * a messze fényt sugárzó világítót, * a mennyei embert, * a boldog Aranyszájút!
Elővers: Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okosságot.
Tanításoddal a földkerekséget teljes fénnyel megvilágosító nap, * ragyogó csillag, tündöklő lámpás, * a világ tengerén hányódók világító tornya
voltál, * és szeretettel vezetted őket az üdvösség legnyugalmasabb révébe,
* aranyos szavú Aranyszájú, * a mi lelkünk közbenjárója!
Elővers: Az igaz szája bölcsességet szól, és nyelve igazságot hirdet.
Nyájadtól igazságtalanul elszakítottak, * keserves üldöztetést és száműzetést szenvedtél, * eközben a boldog befejezésre méltóvá lettél. * Mint
nemes bajvívó, legyőzted a fondorlatos gonoszt, * és Krisztus győzelmi
koszorúval koszorúzott meg téged, * Aranyszájú János, * a mi lelkünk
közbenjárója!
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A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 8. hang
A te ajkadról tűzlángként sugárzó kegyelem * a földkerekséget megvilágosította, * e világra az önzetlenség kincseit hagyta, * s megmutatta nekünk az alázat magasztosságát. * Azért, ó Aranyszájú János atya,
ki bennünket igéiddel oktatsz, * kérjed Krisztus Istent, az Igét, * hogy
üdvözítse lelkünket!
Konták, 6. hang
A mennyekből isteni kegyelmet nyertél, * s ajkaiddal mindenkit arra
oktatsz, * hogy a Szentháromságban egy Istent imádjuk, * ó, szerfölött
boldog Aranyszájú Szent János! * Méltán magasztalunk azért téged, *
hiszen te vagy az a tanító, * aki az isteni dolgokat velünk megértteti.
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NOVEMBER 14.
Szent Fülöp apostol

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

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! (2-szer)
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. (2-szer)
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! (2-szer)
Dicsőség... 6. hang
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!
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Előverses sztihirák
8. hang. Minta: Ó, megdöbbentő csoda...
Ó, megdöbbentő csoda! * Az apostol, ki egykor tavon halászott, *
Isten rendeléséből emberek halászává lesz, * és nemzeteket fog ki az igék
által szőtt hálóval. * A kereszt horgával a világban horgászik. * Ó, milyen zsákmányt vitt Krisztus elé az Isten szolgája, * kinek emlékét ma
ünnepeljük!
Elővers: Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
Ó, megdöbbentő csoda! * Az Isten küldötte, Fülöp apostol mint bárány, * félelem nélkül elment a farkasok közé, * s a vadállatokat híven,
kezes bárányokká tette, * és a világot Isten terve szerint átformálta. * Ó,
milyen csodálatos a hitnek munkája, * milyen kimondhatatlan csoda! *
Az ő könyörgésére üdvözítsd a mi lelkünket, * egyetlen emberszerető!
Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti
az égboltozat!
Ó, megdöbbentő csoda! * Bölcsesség edényében életet árasztó víztartóként * jelent meg a világban levőknek Fülöp apostol, * s belőle a hittanítás folyója fakad, * melyből a csodák italát isszuk. * Ó, milyen fönséges
csodajeleket művelt az Isten küldötte, * kinek emlékét hittel megtartjuk!
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!
Most és... Istenszülő-ének
Minden reményemet beléd helyezem, Istennek anyja, * őrizz meg engem a te oltalmad alatt!
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NOVEMBER 20.
Az Istenszülő templomba vezetésének előünnepe

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, eü. 3, Gergely szé. 3, D. eü.,
M. a folyó hang nagy dogmatikonja

1. hang. Minta: A mennyei rendeknek...
Gyertyavivő szüzek vidáman kísérik az örökké Szüzet, * s lélekben a
jövendőt valóban előre hirdetik: * Isten templomát, az Istenszülőt, * kisgyermekként szűzi dicsőséggel viszik a templomba.
A szent ígéret dicsőséges gyümölcse, * a valóságos Istenszülő feltűnt a
világon, * mint mindeneknél feljebb való, * hogy buzgón bevonuljon Isten
hajlékába, * ezzel teljesítve szülei fogadalmát, * és Isten Lelke vigyáz rá.
Bizonnyal mennyei kenyérrel tápláltak téged, * az Úr templomában, ó
Szent Szűz, * és te megszülted a világnak az élet kenyerét, az Igét, * mint
az ő kiválasztott, szeplőtelen temploma, * a Szentlélek titokzatosan kiválasztott téged, * hogy jegyese légy Istennek, az Atyának!
A szentéletűé, ugyanarra
Örömmel laksz az égi hajlékban, * s az angyalokkal az Úr trónusa előtt
állsz, * hogy nyíltan szólhass hozzá, szent atya! * Esedezzél azokért a
földiekért, * akik megünneplik a te emlékedet, * hogy megszabaduljanak
bűneiktől és szenvedélyeiktől!
Imádságaid sarlójával kivágtad a szenvedélyek töviseit * és az önmegtagadás ekéjével fölszántottad a lélek ugarát, * belé vetetted a jámborság
magvait, * azzal nekünk a gyógyítás gyümölcseit sarjadztad, * Szent Gergely atya!
Erények kincsestárának * és a magány barátjának, * éjjeli virrasztás
hősének * és mértékletesség oszlopának, * imádság szent hajlékának, * és
a csodák sáfárának, * tisztelőid közbenjárójának hívunk téged, * szentéletű Gergely!
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Dicsőség... 4. hang
Ma az Istent befogadó templom, az Istenszülő, * az Úr templomába bevonul, * és Zakariás átveszi őt. * Ma a Szentek Szentje örömmel
telik be, * és az angyalok kara titokzatos ünnepet ül. * Velük együtt
mi is ünnepeljünk ma, * és kiáltsuk Gábor főangyallal: * Üdvözlégy,
malaszttalteljes, * az Úr van teveled, * akinél ott van a nagy irgalom!

Előverses sztihirák
Dicsőség... most és... 4. hang
Jertek, mindnyájan, hívek, * magasztaljuk az egyetlen Szeplőtelent,
* kit a próféták előre hirdettek, * s aki bevonul a templomba. * Azt, akit
saját Anyjává öröktől fogva kiszemelt az Úr, * s akit végül aztán Istenszülővé tett. * Az ő könyörgésére add meg nekünk, Urunk, * a békességet
és a nagy irgalmat!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után:

Konták és ikosz:
A mindenség Alkotója, a Teremtő és Uralkodó kimondhatatlan jóindulatával lehajlott, és látta, hogy amit saját kezével alkotott, elbukott. Mivel
jóságos természetű és irgalmas, megkönyörült rajta, és úgy látta jónak,
hogy legszentebb újjáteremtéssel és önmaga kiüresítésével helyreállítsa.
Azért a tisztaságos Szűz Máriát a titok közvetítőjévé teszi, és szántszándékkal magára veszi belőle a mi természetünket. Ez a mennyei palota.
Kathizma Szent Gergelynek, 4. hang
Isteni fénnyel beragyogva * eloszlattad a lelket emésztő szenvedélyek
sötétségét, * dicséretre méltó Gergely, * és fölemelkedtél a szenvedélymentesség tiszta magasságába. * Ott lakozol Krisztus országának le nem
alkonyodó fényében, * és a csodálatos gyógyítások sugarait szórod.
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Dicsőség... most és... előünnepi. Minta: Elcsodálkozott József...
Az Isten temploma, a drága nászterem * ragyogó világossággal körülvéve, örvendezve érkezik, * hogy bevezessék az Isten házába. * Örül neki
Zakariás, * látván, hogy a szent próféták * jövendölései nyilvánvalóan
beteljesülnek, * és örvendezve kiáltja neki: * Örömet jelent a te elindulásod, Szűzanya, Leányzó!
Az előünnep fényéneke:

Készítsd elő, Zakariás, a szentély felé vezető templomi bejáratot, hogy
az befogadhassa Isten bölcsességének szentélyét, a kerubokat is felülmúló trónt, a tisztaságos Istenszülőt, és énekeld velünk az előünnepi éneket
a Szűznek, akitől megtestesül az Úr Krisztus, hogy megváltsa a világot!

Dicséreti sztihirák
1. hang. Minta: A mennyei rendeknek öröme...
Jertek, gyülekezzetek, hívek! * Tiszteljük szent énekekkel * a terméketlen anyától csodálatosan született Leányt, * a Teremtő Istennek jegyesét és Anyját! * Menjünk mi is elébe gyertyával a szüzekkel, * amikor
bevonul a templomba, a szentélybe!
Elővers: Szüzek vezettetnek a királyhoz, az ő társait hozzád vezetik.
Szakítsunk magunknak sokféle színes virágot, * a Lélek szavainak
szellemi rétjén! * Kössük meg belőlük a Szűznek az egyhangú dicsőítés
koszorúját, * és adjuk neki azt méltó előünnepi ajándékul!
Elővers: Beviszik őket vigassággal és örvendezéssel, bevezetik őket a
király templomába.
Készüljenek elő és nyíljanak meg az Úr templomának kapui, * fogadják be örömmel a dicsőség hajlékát, az egyetlent, * ki az egeknél fölfoghatatlan módon feljebbvaló, * és magasztalják Krisztust, az Üdvözítőt!
Dicsőség... most és... 1. hang (bolgár dallam)
Örvendezzen ma a magasságos mennyország, * harmatozzanak örömet
a felhők * a mi Istenünk nagyon nagy csodatettei miatt! * Íme a napkelet
felé néző kapu terméketlen meddőségből megszületik az ígéret szerint,
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* és Istennek ajánlják őt lakóhelyül, * és szeplőtelen áldozatként bevezetik ma a templomba. * Dávid örömmel pengesse lantját és mondja: *
„Szüzek követik őt a királyhoz, * az ő társai hozzád vitetnek.” * Az Isten
hajlékában leszel, bent a kegyelemtábla előtt, * hogy annak lakóhelyévé
nevelődjél, * ki az Atyától kiáradás nélkül, * öröktől fogva született a mi
lelkünk üdvözítésére.

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 4. hang
Most Anna mindnyájunknak örömet ígér, * mert a tőle sarjadzott gyümölcsöt az átokkal szembe helyezi, * az egyetlen Örökszüzet, * kit ma,
fogadalmát teljesítve, * örvendezve vezet be az Úr hajlékába, * mint az
Ige templomát és tisztaságos anyját.
Konták, 4. hang
Örvendezéssel telik meg ma az egész földkerekség, * az Istenszülő
nevezetes ünnepén, * és így kiált föl: * Ez a mennyei palota!
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DECEMBER 4.
Borbála nagyvértanúnő, Damaszkuszi János szentéletű atya

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, Borbála nvtnő 3, János szé. 3, D. nvtnő,
M. a folyó hang nagy dogmatikonja

2. hang. Minta: Midőn...
Midőn * a rettenetes porondon * végignézi a végtelenül boldog Júlia *
a dicsőséges Borbála vértanúnő gyötrelmes küzdelmét, ** amint * egész
testét meggyötrik válogatott kínzásokkal, * könnyét ontva így kiált: * Legyek én is sorstársa, Isten-Ige, * méltass erre már most, Emberszerető!
Egy felé * irányult valóban Borbálának * és Júliának gondolata, * csak
a jámborságra törekedtek a szentek. * Megvívtak a gonosz ellenséggel,
** és * teljes győzelmet arattak rajta. * Méltókká lettek a Krisztus Isten
dicsőségére, ** azért * a romlott szenvedélyek * lázongását lecsendesítik, * és minden hívőnek gyógyulást adnak.
Midőn * elérkezett számodra, legszentebb Borbála vértanúnő, az édes
halál, * örvendezve és sietve végezted pályafutásodat; * istentelen atyád
bűnös keze feláldozott, * és Isten elé kerültél teljes áldozatként. ** Most
pedig * az okos szüzekkel együtt örvendezel * és szemléled Jegyesednek,
* Krisztusnak világosságát.
8. hang. Minta: Hogyan hívjunk titeket...
Hogyan hívjunk téged, ó szent? * Hittudós Jánosnak, vagy énekszerző
Dávidnak? * Lelkes hárfának vagy pásztorsípnak? * Kellemes vagy a
fülnek és az észnek, * megörvendezteted az Egyház híveinek sokaságát *
és mézédes hangoddal megvidámítod a földkerekséget. * Esedezzél a mi
lelkünk üdvösségéért!
Hogyan hívjunk téged, isteni ihletésű, * édes szavú János, fényes csillag, * ki a Szentháromság fénysugarával megvilágosítottad látásodat? *
Bementél a Lélek felhőjébe, * beavatást nyertél az istenség kimondhatat36

lan titkaiba, * s miként Mózes tette, * elzengted azokat szent énekekben.
* Esedezzél a mi lelkünk üdvösségéért!
Hogyan hívjunk téged, dicséretreméltó? * Fényt árasztó fáklyatartónak, * Isten titkai híres szemlélőjének, * szolgálattevőjének, vagy
értelmezőjének? * Az Egyház ékes csillagának, * fáklyájának-e, mely
a sötétségben levőknek világít? * Szépszavú hangszernek, * jócsengésű
kürtnek? * Esedezzél a mi lelkünk üdvösségéért!
Dicsőség... 6. hang
Hazádat, családodat, vagyonodat elhagytad, Borbála, * istentelen atyádat meggyűlölted, Istent megszeretted. * Az ő jegyese lettél, * és nagy
dologra hivatást nyertél. * Esedezzél hozzá a mi lelkünk üdvösségéért!

Előverses sztihirák
Dicsőség... 6. hang
Tiszteletreméltó atya! * Az egész földre elhatott a te tanításod, * azért
fáradozásodnak a mennyben találtad meg megérdemelt jutalmát. * A démonsereget elűzted * és az angyali rendek közelébe jutottál, * kiknek
életét szeplőtelenül követted. * S mivel Krisztus Istenünk előtt szavad
van, * kérj tőle békét a mi lelkünknek!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után:

Konták és ikosz:
Jertek, tiszteljük méltóképpen * a vértanúsága révén Krisztussal eljegyzett
Borbálát, * hogy az ő könyörgésére megszabaduljunk * a lelket tönkretevő
bűn szennyétől, * éhségtől, földrengéstől, rettegéstől, * hogy életünket békességben tölthessük * és méltóvá lehessünk arra, hogy az ősidőktől fogva
kiváló * összes szentekkel átmehessünk a világosságra * és méltóképpen
zenghessük: * Csodálatossá tetted a te kegyelmedet, Üdvözítőnk mindazokban, * akik híven zengik: * A Szentháromság egy Istent imádom.
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Kathizmák:

4. hang. Minta: Aki önként...
Mivel Krisztust, a vőlegényt szeretted, * lámpádat szépen előkészítetted, * erényeiddel fényeskedtél, ó hírneves. * Azért vele együtt bevonultál
a menyegzőre, * küzdelmedért elnyerted tőle a győzelmi koszorút. * Szabadíts meg a veszélyektől bennünket, * és mi híven ünnepeljük a te emlékedet!
Dicsőség... a szentéletűé, 5. hang
Az élet kísértéseit kudarcra ítélted, * és az Úr keresztjét fölvetted, * az
önmegtagadással a gonoszt legyőzted, * a pusztaság lakójává, a világ szellemi fáklyájává lettél, Istent hordozó, * azért járj közben Üdvözítőnknél,
* hogy lelkünk irgalmat nyerjen!
Most és... Istenszülő-ének
A fogantatás megdöbbentő csodája * s a szülés hallatlan módja történt
nálad, * tisztaságos Örökkészűz! * Elmémet ámulatba ejti, * és megremegteti gondolataimat * a te nagy dicsőséged, Istenszülő, * mely mindnyájunkra kiterjed, lelkünk üdvösségére.
A vértanúnő fényéneke:

Istentől gyógyítások kegyelmi ajándékát kaptad, dicsőséges Borbála,
hogy meggyógyíthasd mindazok betegségét, akik hittel hozzád folyamodnak: a mindenekfölött való Uralkodót dicsőíted. Ments meg minket a
veszedelemből, az értelmes betegségektől és a lelki bajoktól!
Dicsőség... a szentéletű atyáé
Kudarcra ítélted bölcsességed révén az eretnekségeket, végtelenül boldog, teljesen bölcs János, és igazhitű tanítást hagytál az Egyházra, hogy
helyesen vallja és dicsőítse a Háromságot, a háromszemélyű egységet,
egy lényegben.
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Dicséreti sztihirák
1. hang
A földi boldogság élvezetét elvetetted, * a családi boldogságot és
dicsőséget semmibe vetted, * a mennyei vőlegény után kívánkoztál, *
minden dicséretre méltó Borbála! * Mikor a karddal levágták fejedet, *
bementél a bölcs szüzekkel vőlegényedhez, Krisztushoz, * aztán pedig a
fertőző betegséget megszüntetted, * a híveket a Lélek erejével meggyógyítod, * és szüntelenül esedezel a mi lelkünkért.
2. hang
Íme most megszégyenült a kísértő gonosz szellem, * mert egy nő legyőzte azt, aki az ősanyát használta a bűn eszközéül. * Mert az Atyának
a Szűztől változatlanul * és összeelegyedés nélkül megtestesült Igéje, *
önmaga egész teljességében, * föloldotta Ádám és Éva átkát; * az a Krisztus, aki méltán koszorúzta meg Borbála vértanúnőt * és az ő kérésére
megadja a világnak az engesztelődést és a nagy irgalmat.
Isten választotta ki Borbálát vértanúnak, * aki a porondon, szenvedése közben így szólt: * Rettenetesek ugyan ezek a szenvedések, bíró,
* de nem vagyok hajlandó eléhelyezni a földieket a mennynek, * azért
csak vágjátok, nyúzzátok a testet, * adjatok át a tűznek! * Örömmel megyek Krisztushoz, vőlegényemhez. * Az ő könyörgésére áraszd reánk kegyelmedet, Üdvözítő * és üdvözítsd azokat, * akik híven tisztelik az ő
küzdelmeit!
Jertek, népek, ma dicshimnusszal zengjük * Borbála bajnoknő dicséretét, * mert őt sem kard, sem tűz, sem másféle kín, * de még a fondorlatos
Béliár cselszövése sem rettentette meg. * Esedezzél Krisztus Istenhez, *
dicsőséges, szépséges vértanú, * hogy adja meg nekünk a nagy irgalmat!
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A SZENT LITURGIÁN
Tropár a vértanúnőé, 8. hang
Szent Borbálát tiszteljük, * mert ő az ellenség kelepcéit összetörte, *
és a kereszt fegyverének erejét fölhasználva * kismadárként kiszabadult
azokból, mint tiszteletreméltó!
A szentéletűé, 8. hang
Az igaz hitnek oktatója, * a vallásosság és tisztaság tanítómestere, * a
mindenség világítója, a szerzetesek isteni ihletésű dicsérete, * ki tanításoddal, mint a Szentlélek élő szócsöve, mindeneket megvilágosítottál, *
bölcs János, kérjed Krisztus Istent, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Konták a szentéletűé, 2. hang
Az önmegtagadás sok verejtékével sanyargattad testedet, * s így az
égi magasságba könnyen eljutottál, * ahonnan a szent énekek dallamait
kaptad, * amelyeket az Úr barátainak énekeltél, szentéletű atya.
A vértanúnőé, 4. hang. Minta: Aki önként...
A Háromságban áhítattal énekelt Istent követvén, ó bajnoknő, * a bálványok tiszteletét megrendítetted, * és a porond közepén küzdvén, * a
zsarnokok fenyegetéseitől sem rettentél meg, * férfias bátorságú Borbála,
* folytonosan énekszóval hangoztatván: * A Szentháromság egy Istent
imádom.
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DECEMBER 5.
Megszentelt Száva szentéletű atya

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

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! (2-szer)
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!
(2-szer)
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! (2-szer)
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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, * színről-színre látod a Szentháromságot. * Esedezzél
szünet nélkül * a te emlékedet hittel és szeretettel tisztelőkért!

Előverses sztihirák
5. hang. Minta: Üdvözlégy...
Üdvözlégy * önmegtagadás jó illatú tetteinek * valóságos kincstára,
* mert a keresztet válladra vetted, végtelenül boldog, * és önmagadat
az Uralkodó Krisztusnak ajánlottad, * a test aljas indulatait legyőzted, *
az erényekkel lelkedet ragyogóvá tetted, * és Isten szeretetében magasra
jutottál. * Azért, kik körülálljuk legszentebb koporsódat, * arra kérünk
téged, hírneves Száva, * hadd nyerjük el Isten emberszeretetét könyörgésedre, * és a világ kapja meg a nagy irgalmat.
Elővers: Drága az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála.
A Lélek * tüzéhez értél * és isteni fénnyel tündöklő parázsként tűntél
fel a világon, * Istentől ihletett Száva! * Megvilágosítottad mindazok lelkét, * kik hittel folyamodtak hozzád, * és elvezetted őket a nem alkonyodó világossághoz, * Istent szerető szentéletű! * Égi kegyelemmel beharmatozottan * eloltottad a pusztaság parazsait. * Nyilvánvalóan megadta
neked azért a győzelmi koszorút is, atyánk, * Krisztus, az isteni igazság
bírája. * Esedezzél hozzá, * hogy adja meg lelkünknek a nagy irgalmat!
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Elővers: Boldog az a férfi, ki az Urat féli, * az ő parancsait igen kedveli.
Égbe vivő * lépcsővé lett a te bölcs életmódod, istenszerető! * Vele a
magasba emelkedtél, * és az Uralkodó Krisztussal való találkozásra méltóvá lettél; * lelkedet megvilágosítottad a belőle áradó világossággal; * az
ő sugarainak fényében angyalokéhoz hasonló fényességre tettél szert. *
A ő színe előtt állsz most is, végtelenül boldog, * Mindazokért esedezzél
hozzá, szentéletű, * akik megünneplik a te szent és tiszteletreméltó emlékedet, * hogy majd veled egy helyre kerülhessenek * és a világ elnyerje
a nagy irgalmat.
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!

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!
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DECEMBER 7.
Szent Ambrus főpap

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

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 károm44

ló 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... 5. hang. Fájdalmas Istenszülő-ének
Mikor a szőlőfürtöt, * melyet mint nem ültetett szőlővessző sarjadztál,
* a fán függve láttad, * isteni oldalán átdöfve lándzsával, így szóltál: * Mi
dolog ez, Fiam és Istenem? * Miként viselheted e szenvedéseket, * te, ki
minden betegséget és szenvedést meggyógyítasz, * és isteni természeteddel szenvedéstől mentes vagy? * Hogyan teheti ezt a hálátlan nép jótevőjével szemben, * jótéteményeinek viszonzásaként? * Az ő szenvedéseiért,
Szeplőtelen Szűz, * szabadíts meg engem szüntelen könyörgéssel a szenvedéstől, * hogy dicsőíthesselek téged!
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DECEMBER 12.
Szent Szpiridon főpap

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: Szpiridon fp., D. fp., M. eü.

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!
(2-szer)
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. (2-szer)
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! (2-szer)
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Dicsőség... 1. hang
Szentéletű, boldog Szpiridón, bölcs atya! * A halott nőt Isten szeretetével életre keltetted, * a kígyót pedig arannyá változtattad, * s te magad
a szegénységet gyakoroltad, * a népet megszántad és a folyó áradását
megfékezted, * az uralkodónak Isten gondviselő akaratából gyógyítója
lettél, * majd meg újra halottakat támasztottál, mint az Úr tanítványa.
* A hitigazságot a sok atya között világosan előadtad. * Mindenre volt
erőd, mert erőssé tett téged Krisztus. * Őt kérjed, hogy üdvözítse a mi
lelkünket!
Most és... előünnepi, 6. hang
Ékesítsd föl magadat, barlang... (586. o.)

Előverses sztihirák
1. hang
Íme, itt van a fényes ünnep, * itt van a szent ünnepi lakoma, * jertek,
hívek, vegyünk részt rajta! * Mert Szpiridón minket is hív, * mint lelki
vendéglátó, * akinek isteni az asztala, * édesek a csodái, * és halhatatlanok
a tettei. * Kövessük az ő szelídségét és ártatlanságát, * egyszerűségét és
emberszeretetét, * mindenkit felülmúló bölcsességét, * mellyel a főpapok
közt világítóként tündöklött.
Elővers: Drága az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála.
Nagyszerű erények és csodák művelőjének bizonyultál, bölcs
Szpiridón, * a nap fényénél ragyogóbbá tetted velük az életet, * s megvilágosítottad a földkerekséget is. * Az ég villámainál szebbnek mutatkoztál
mindkettővel, * szépséges és dicsőséges szentéletű, * buzgó védelmezője
mindazoknak, * akik hittel menekülnek a te oltalmad alá.
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Elővers: Papjaid öltözzenek igazságba, és szentjeid örvendezzenek!
Ó milyen megdöbbentő csoda! * A megszólított halott élő hangon válaszolt neked, * a folyó áradása parancsszavadra megállt, * az uralkodó
betegsége imádságodra megszűnt, * a kígyó arannyá változott, * a holtak
feltámadtak, * mert Krisztus munkálkodott benned, csodatevő Szpiridón,
* ki a Szentháromság tanát nyíltan hirdetted.
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...
Íme, közeledik üdvösségünk ideje... (607. o.)
Tropár, 1. hang
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 szol szolgatársaid, fölszentelt atya! *
Dicsőség Krisztusnak, ki téged megdicsőített, * dicsőség annak, ki téged
megkoszorúzott, * dicsőség annak, ki általad mindnyájunknak gyógyulást ajándékozott!
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JANUÁR 16.
Szent Péter apostol bilincsei

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

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. (2-szer)
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! (2-szer)
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!
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Most és... Istenszülő-ének
Istenszülő, te vagy a valódi szőlővessző, * ki megnövesztetted nekünk
az élet gyümölcsét. * Hozzád könyörgünk: * imádd a szent apostollal és
minden szentekkel együtt értünk az Uralkodót, * hogy irgalmazzon a mi
lelkünknek!

Előverses sztihirák
4. hang. Minta: Jelül rendelted...
Hódoljunk a tiszteletre méltó * bilincs előtt, amely által * megsemmisülnek a szenvedélyek bilincsei, * mert tiszteletreméltó módon megszentelődött a végtelenül bölcs Péter * kimondhatatlan adományai folytán, *
általa örökké áradó kegyelmet is nyert. * Isten adta erővel a gyötrelmek
kötelékét elmetszi, * mint Péter is elvágta a bukásét, * és feloldozást szerez a bajokból.
Elővers: Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
Ragyog a te bilincsed, dicséretre méltó főapostol, mint égi kötelék. *
Ennek segítségével följuthatunk a földről az égi kapukon át a magasságba. * Híven hozzád járulunk, ó bölcs, te fényes kulcsár. * A mennyország
kulcsát kezeled, magasztalásra méltó, * nyisd meg nekünk együttérzően
az üdvösség ajtaját!
Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti
az égbolt.
Ma az angyali seregek az emberekkel együtt összhangzó éneket
zengenek néked, Péter! * Mert épp angyal lépett be hozzád, * oldaladat
megérintette, * és kivezetett téged a börtönből, a szorító bilincsekből, * és
te megbilincselőidnek ott hagytad bilincseidet. * Nékünk pedig, teljesen
bölcs, * ezt az ünnepi örömet nyújtod, * s a bűnök feloldozhatatlan vádjából feloldozol.
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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!
Most és... Istenszülő-ének. Minta: Minden reményüket...
Félrecsúszott a szándékom, * és a csábítás tévelyébe taszított engem,
* Isten Jegyese, legszentebb Leányzó! * Azért a te csodálatos kegyességedhez * és meleg pártfogásodhoz menekülök, én nyomorult. * Szabadíts
meg engem a kísértések és szorongattatások bilincsétől, * és ments meg
a démonok támadásától, * hogy téged, Szeplőtelen, mindenkor boldog
Nagyasszony, * mindig buzgón dicsőítselek, * énekeljelek, tiszteljelek és
magasztaljalak.

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 elsőtrónusú 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)
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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.
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JANUÁR 22.
Szent Timóteus apostol, Anasztáziosz vértanú

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 4, Timóteus ap. 3, Anasztáziosz vt. 3, D. ap,
M. a folyó hang nagy dogmatikonja

1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk...
A Szentlélek sugarai nyíltan megvilágosítottak * téged, isteni titokba
beavatott Timóteus! * Tündöklő világítóként ragyogtál fel, * bejártad az
egész földet, * és a kegyelemmel megvilágítottad azt. * Most pedig esedezzél értünk, * hogy lelkünk elnyerje a békességet és a nagy irgalmat!
Istent szerető Timóteus, ki a boldogság folyóvizét ittad, * és Isten
ismeretével istenszerető módon megitattad a tikkadt szomjazókat, *
Krisztust utánozva. * Most örvendezve laksz nála, * a Szentháromság
minden fényességet felülmúló dicsőségét * és az örök békességet élvezed.
Istent szerető Timóteus! * A test gyakori erőtlenségével * és gyöngélkedésével megerősítetted lelkedet, * és Krisztus erejével * bebiztosítva
könnyedén legyőzted * az eltévelyedés hatalmát, * és a békesség evangéliumát fennen hirdetted nekünk.
A föld minden határa a te csodáidat magasztalja most, csodatevő
Anasztáziosz! * Csodákkal jutalmazott téged Krisztus, * csodákkal ékesítette fel * az érte elviselt gyötrelmeidet. * S halálod után halhatatlan
dicsőségre * és buzgóságra méltatott.
Vértanúk büszkesége! * Nevedhez illően fényes diadaljeleket állítottál
* az eltévelyedéssel szemben, * és jó hírnévre tettél szert, * kemény
győztesként emlegettek mindenütt, * végtelenül boldog Anasztáziosz! *
Állítsd most fel a bűnök bukásából mindazokat, * akik híven tisztelik a
te emlékedet!
Anasztáziosz vértanú! * Biztos diadaljelet állítottál * az eltévelyedéssel szemben, * önmegtagadásodért, kemény küzdelmedért * és mindha53

lálig tartó állhatatosságodért * kettős koszorút nyertél, * csodatételek kegyelmi ajándékát is * méltán megadta neked Krisztus, az Uralkodó.
Dicsőség... 8. hang
Istenhez csatlakoztál, s a bölcs Pál tanítványa voltál, * szép viselkedésedért isteni titokba kaptál beavatást, * a hitet kételkedés nélkül szívedbe
vésted, * az Isten dolgaiban hűséges főpap voltál, Timóteus apostol. *
Megcáfoltad a bálványimádás őrületében tévelygőket, * a megbotozást
és a megkövezést elszenvedted, * a vértanúság koszorúját elnyerted. *
Kérünk, esedezzél most érettünk, * kik híven megünnepeljük a te szent
emlékedet, végtelenül boldog!

Előverses sztihirák
Elővers (1. hang): Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
1. hang
Jertek, népek, magasztaljuk a hívek világítóját, * és az evangélium hirdetésében kitűnt Timóteus apostolt, * és mondjuk: üdvözlégy az istenes
Pálnak fogadott fia, * a hitnek gyönyörűséges hajtása! * Üdvözlégy, az
erények szent zsinórmértéke, * az Igének nagy bölcsességű ajka! * Üdvözlégy, a véghatároknak Isten választotta fuvolája, * üdvözlégy, a hitnek
ékessége * és az Egyháznak megerősítője.
Dicsőség... 2. hang
Felmagasztaltad, Krisztus, Babilonban, * úgy, amint Júdeában is, *
a tiszteletreméltó kereszt hatalmát. * A bálványimádás foglya a tévhittől szabaddá lett e föld lakói körében, * és megtanította őket az életadó
feltámadás megünneplésére. * Megszabadította őket a bálványimádástól
a rab, * a számtalan csodát művelő vértanú, * a most is magasztalandó
bajnok, * a dicsőséges Anasztáziosz, * ki az angyalokkal együtt vigadozik és könyörög a mi lelkünkért.
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A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után:

Konták és ikosz:
A nagy Pál apostol, mint egy igen tapasztalt halász, kivetette a kegyelem
hálóját, s először kifogta szent zsákmányaként az isteni szózatú Timóteust.
Vele együtt bejárta a földkerekséget, s a sátán torkából kivonta azokat, akik
elfogadták a hit igéjét. Ezek között volt a nemes Anasztáziosz. Ő is hitt, és elhagyta a perzsák egész eltévelyedését, s vállára vette a Krisztus nevét. Azért
Krisztus kegyelmével megszünteti testi szenvedésünket, és betegségeinket
meggyógyítja.
Kathizma, 4. hang
Isteni ajándékokkal tündökölve ékessé tetted, * ó dicsőséges apostol, * az
efezusiak ragyogó városát. * Hithirdető voltál az isteni ihletésű Pállal együtt,
* és az üdvösséges igét mindenkinek hirdetted. * Azért híven magasztaljuk
a te emlékedet.
Dicsőség... a vértanúé, ugyanarra
A tökéletesség dicsőségében szerfölött tiszteletreméltó voltál, * mert isteni fényáradat világosította meg értelmedet, * s a kereszt erejét megismerted,
* önmegtagadásoddal szentéletűvé s véred ontásával vértanúvá lettél, * Szent
Anasztáziosz vértanú. * Azért csodatevő erőt buzogtat belőled Krisztus.
Most és... Istenszülő-ének
Megújítottad, Szeplőtelen, isteni szülötteddel * az embereknek a szenvedélyekben megromlott, halott természetét, * és mindenkit a romlatlan életre
ébresztettél a halálból. * Azért mindnyájan kötelességünkhöz híven magasztalunk, * miként előre hirdetted, dicsőítendő Szűz!
Fényének:
Dicsőség...
Világosságot árasztó pár ragyogott fel ma, s napnál fényesebben megvilágosítja az egész teremtést. Timóteus apostol, az apostolok uralkodótársa,
aztán meg Szent Anasztáziosz, a szerzetesek gyönyörűsége és a vértanúk
dicsősége!
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A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 4. hang
Jóságot tanulván, mindenben józan maradtál, * főpapi ruhához hasonlóan tiszta lelkiismeretbe öltözködtél, * és Páltól, a választott Edényből
kimondhatatlan javakat merítettél, * és a hitet megtartva befutottad az
övéhez hasonló pályát, * Timóteus apostol, * kérjed Krisztust, a mi Istenünket, * hogy üdvözítse lelkünket!
Konták, 1. hang
Pálnak isteni ihletésű tanítványát és útitársát, Timóteust, * énekekben
zengjük, ó hívek, * s vele együtt a bölcs Anasztázioszt is magasztaljuk, *
ki Perzsiából ragyogott fel, mint egy csillag, * hogy testi szenvedéseinket
megszüntesse, * és betegségeinket meggyógyítsa.
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MÁRCIUS 9.
A szevasztei tóban vértanúságot szenvedett negyven szent vértanú emléke

AZ ELŐESTI ELŐSZENTELTEK LITURGIÁJÁN
Uram, teh. u. 10 szt.: triód 6, vtk. 4, D. vtk., M. triód

A vértanúké, 2. hang
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! (2-szer)
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
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Most és... Istenszülő-ének, 2. hang. Minta: Midőn...
Sötét * dolgokkal foglalkoztam, * a keresztségben nyert ékességet
szándékosan és egészen bemocskoltam, * ó én szerencsétlen! * A sötétség és kárhozat köntösébe öltözködtem. * Most mégis hozzád folyamodom, minden magasztalásra méltó Szűz. * Szaggasd le rólam hatalmaddal szenvedélyeim rongyát, * öltöztesd ruhátlanságomat a romlatlanság
köntösébe, * és juttass üdvösségre engem!

AZNAP DÉLUTÁN
AZ ELŐSZENTELTEK LITURGIÁJÁN
Uram, teh. u. 10 szt.: triód 6, a szevasztei vtk. 4, D. vtk., M. triód

2. hang
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! (2-szer)
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!
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* 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... 2. hang
Prófétálásszerűen mondotta Dávid a zsoltárban: * Tűzön és vízen
mentünk át, * de te enyhüléshez juttattál minket. * Ti pedig, Krisztus
vértanúi, * megvalósítottátok ezt a szózatot. * Tűzbe-vízbe kerültetek *
és bejutottatok a mennyországba. * Azért esedezzetek, ti negyven bajnok,
* hogy elnyerjük a nagy irgalmat!
Most és... Istenszülő-ének
Minden reményemet beléd helyezem, Istennek Anyja, * őrizz meg engem a te oltalmad alatt!
Az apostoli szakasz prokimenje, 5. hang
Te, Uram, őrizz és óvj meg bennünket e nemzedéktől és mindörökké!
Vers: Ments meg engem, Uram, mert elfogyott a szent, alig van már
igazság az emberek fiai között! (11. zsoltár)
Alleluja, 2. hang
Vers: Örvendezzetek az Úrnak, minden föld, zengjetek dicséretet az ő
nevének, tegyétek dicsőségessé dicséretét!
Vers: Mert próbára tettél minket, Isten! Tűzben tisztítottál, mint az
ezüstöt égetik. (65. zsoltár)
Áldozási vers:
Örök emlékezetben lesz az igaz, nem fél gonosz hír hallásától.
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NAGYBÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJA
Palamasz Szent Gergely főpap

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

2. hang
Milyen dicsőítő énekekkel * magasztaljuk a főpapot? * Isten 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. (2-szer)
Milyen énekeket gyűjtsünk csokorba, * hogy azokkal koszorúzzuk meg
a főpapot? * A vallásosság élharcosát, * és az istentelenség ellenfelét, * a
hit buzgó védelmezőjét, * a nagy útmutatót és tanítót, * a Szentlélek 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 men�nyei 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!
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Előverses sztihirák
Dicsőség... 8. hang
Tanításra mindig kész szavad * lelki fülünkbe még visszacseng, * a
tétlenül henyélők lelkét fölserkenti, * és isteni ihletésű szentbeszédeid
* a földről Istenhez vezető lépcsőt képeznek. * Ezért Gergely atyánk,
Thesszália csodája, * szüntelenül esedezzél Krisztushoz, * hogy isteni
fényével megvilágosítsa a te tisztelőidet!
Most és... Istenszülő-ének
Tisztaságos Szűz, * ki testileg kimondhatatlan módon fogantad az 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... Istenszülő-ének
Hamar fogadd el kéréseinket, Nagyasszonyunk, * és tárd azokat Fiad
és Istened elé, szeplőtelen Úrnőnk! * Szüntesd meg nyomorúságunkat, *
csillapítsd le az ellenünk összetákolt rágalmakat, * és verd vissza, Tisztaságos, * azoknak a hitetleneknek vakmerőségét, * akik a te szolgáid ellen
fegyverkeznek!
A VI. óda után:

Konták és ikosz:
Mi végre, hova, és kihez meneküljek? Hiszen tékozló fiúként éltem,
én szerencsétlen, még inkább, mint bárki más ebben az életben. Nyisd
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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!
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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!
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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!
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MÁRCIUS 26.
Az Örömhírvétel ünnepzárása, Gábor főangyal

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után:

Kathizma, 1. hang
A nagy Gábor, az angyalok fővezére * mindig velünk együtt zengi
örvendezve * az istenes éneket a Szentháromságnak. * Magasztaljuk őt
mindnyájan hangos énekszóval, híven, * és dicsőítsük hozzá illően, tiszta
lélekkel!
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ÁPRILIS 30.
Szent Jakab apostol

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 3, keneth. 3, Jakab ap. 4, D. keneth.,
M. a folyó hang nagy dogmatikonja

8. hang. Minta: Ó, megdöbbentő csoda...
Ó boldog, istenlátó Jakab! * Te az Ige szavát tüstént megszívlelted, *
atyádhoz fűződő kötelékeidet figyelmen kívül hagytad, * az élet viharát
elhagytad, * a szellemi tengeren átkeltél, * azt az igaz hit dogmáival *
és a te világ fölötti mennydörgéseddel felzavartad, * ó, Istenben boldog.
(2-szer)
Végtelenül boldog Jakab! * Az Igét, az élet és a jövendő örökkévalóság szerzőjét * cselekedeteiddel szolgáltad, * az esztelen Izraelt az elsőszülöttségi jogtól megfosztottad, * mert hasának mint istennek hódolt. *
Meg is feddetted és megfosztottad az atyai oltalomtól, * az áldástól és az
örökségtől.
Fejedelemmé lettél a földön, * miként megírták rólad, dicsőséges, *
mert tanítványává szegődtél a mindenség Teremtőjének. * Heves buzgóságodért a törvényszegők karddal meggyilkoltattak, * és te elviselted
azt, végtelenül bölcs, * a tizenkét tanítvány szeplőtelen gyülekezetéből *
elsőnek ragadtak el, ó boldog.

Előverses sztihirák
Dicsőség... 1. hang
Jakab apostol és vértanú, * a Jó Pásztor Isten által választott báránya, *
ki testvéreddel együtt a magasságban örvendezel, * kérd a te szeplőtelen
emléked ünneplőinek * a bűnbocsánatot és a nagy irgalmat!
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A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után:

Konták és ikosz:
Mint a szellemi halak halásza, háromszorosan boldog, * szeplőtelen
imádságod hálójával vond ki a bűnök mélységéből az oda alámerült lelkemet, * melyre azelőtt az élet gyönyörei vadásztak, * hogy életem hátralevő részét eltántorodás nélkül töltsem, * a te nevedet magasztaljam, *
és azt a feddhetetlen életet dicsőítsem, * amelyet itt a földön éltél, * és
méltóvá lehettél meglátni a hegyen * az Úr isteni színeváltozását!
Kathizma, 1. hang
Krisztus tanítványává lettél, ó bölcs, * az ő kelyhét kiürítetted, miként
előre megmondta, * s karddal megöltek, boldog Jakab apostol! * Azért
az egész Egyház boldogan ünnepli * a te legszentebb emléknapodat, *
melyen magasztalunk téged.
Fényének:
A könyörületességből megtestesült Igének tanítványává lettél, Jakab,
az apostoli kar vezetőihez soroltak. Velük együtt esedezzél Krisztushoz
érettünk, kik tiszteljük a te legszentebb emlékedet!

Dicséreti sztihirák
4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
A kegyelem horgászbotjával * az embereket a hiúság mélységéből
kivontad, * magasztalásra méltó Jakab! * A Mester parancsának engedelmeskedtél, * ki teljesen megvilágosította a te elmédet, * és az ő felfoghatatlan Istensége * apostolává és szeplőtelen hirdetőjévé tett téged, *
végtelenül boldog.
A Lélek kisugárzása * reád szállt tűz alakjában, * s téged Isten hajlékává tett, * hogy elűzd az istentagadás ködét, * és végtelenül bölcs igéid
világosságával * megvilágosítsd a világot, * titkoknak kiválasztott, boldog
beavatottja, * apostoloknak színe-virága, * Krisztusnak szemtanúja, Jakab.
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Elővers: Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
Igehirdetésed fénysugaraival * megvilágosítottad a tudatlanság sötétségében levőket, * dicsőséges Jakab, * a hit révén az Uralkodó Isten fiává
lettél, * az ő szenvedését és halálát buzgón utánoztad, * és dicsőségének
is részesévé lettél, * bölcs, isteni szózatú, legigazibb tanítvány!
Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti
az égbolt.
Jertek, magasztaljuk zsoltárénekléssel az égi titkok hirdetőjét, * az
evangélium tanítóját, Jakabot! * Mert ő a szellemi Paradicsomkert folyóvizévé lett, * az ugaron maradt lelkeket mennyei záporral megöntözte, *
és Krisztus Isten számára termővé tette, * ki megadja mindenkinek az ő
könyörgésére * a bocsánatot, a világosságot és a nagy irgalmat.

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 3. hang
Szent Jakab apostol, imádd a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon
bűnbocsánatot a mi lelkünknek!
Konták, 2. hang
Istennek hozzád intézett szózatára hallgatván, * szerető atyádtól is
megváltál, * és testvéreddel együtt Krisztust követted, dicső szent Jakab,
* s vele együtt méltó lehettél meglátni * az Úr isteni színeváltozását.
Prokimen, 8. hang
Az egész földre elhatott az ő szózatuk és a földkerekség határaira igéjük.
Vers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az
égbolt. (18. zsoltár)
Alleluja, 1. hang
Vers: Magasztalják az egek csodatetteidet, Uram, és igazvoltodat a
szentek gyülekezetében.
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Vers: Isten dicsőséges a szentek tanácsában, nagy és rettenetes mindazok fölött, akik körülötte vannak. (88. zsoltár)
Áldozási vers:
Az egész földre elhatott az ő szózatuk és a földkerekség határaira igéjük.
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MÁJUS 8.
Szent János apostol és evangélista

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 8 szt.: inasz. 3, ap. evta. 5, D. ap. evta., M. inasz.

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. (2-szer)
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. (2-szer)
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.
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!
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Előverses sztihirák
4. hang. Minta: Minekelőtte felülről...
A Magasságbelinek az Atyával együtt örökkévaló * és egylényegű
Fiát hirdetted, * a világosságtól való, s vele egyforma világosságot, * az
Atya személyének képmását, aki belőle öröktől fogva, szenvedély nélkül
kisugárzott, * minden idők Teremtőjét és Urát. * Te hirdetted őt, szeretett
tanítvány, a világnak, * Krisztust, a mi Istenünket, * ki a sötétségből világosságot hozott elő. * Esedezzél hozzá, * hogy üdvözítse és világosítsa
meg a mi lelkünket!
Elővers: Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
A Vigasztaló világosságát befogadtad, * s általa megvilágosítva vallottad a hitet, * hogy ő az Atyától származott * és a Fiú által az emberiségnek megjelent, * kit a kezdet nélküli Atyával * és az Isten-Igével
egyenlő tisztelet illet meg, * aki velük együtt uralkodik és velük egylényegű. * S őt, szeretett tanítvány, mindenkinek hirdetted. * Azért téged
szent dalokkal magasztalunk, * mint a hit isteni alapját. * Őrizd meg azt
bennünk, megingathatatlanul, * Istenhez intézett imáiddal!
Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti
az égbolt.
A teológia ormára jutottál, * Isten kifejezhetetlen titkaiba beavatást
nyertél: * Az istenség egylényegű, egy dicsőségű, * egy az uralma és egy
a hatalma, * három személy van benne, de lényege oszthatatlan, * s a három együtt van össze nem elegyedő isteni egységben * – így dicsőítetted
és hirdetted, Teológus, * az oszthatatlan Háromságot. * Esedezzél hozzá,
* hogy üdvözítse és világosítsa meg a mi lelkünket!
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, *
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mely megvilágosít minden világra jövő embert”, * Krisztus Isten, a mi
lelkünk üdvözítője.

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 2. hang
Krisztus Istenünk szeretett apostola, * siess megmenteni a védtelen
népet, * mert ha te esedezel, elfogadja tőled az, * aki keblére fogadott. *
Járj közben nála, Teológus, * hogy a pogányság sűrű ködét oszlassa szét,
* és kérjen nekünk békét és nagy kegyelmet!
Konták, 2. hang
Nagyszerű életedet, tisztaéletű, ki fogja elbeszélni? * Hiszen te csodákat árasztasz és gyógyulásokat fakasztasz, * és mint Krisztus barátja, ki
Istenről szólt, * imádkozol lelkünkért.
Prokimen, 8. hang
Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
Vers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az
égbolt. (18. zsoltár)
Alleluja, 1. hang
Vers: Magasztalják az egek csodatetteidet, Uram, és igazvoltodat a
szentek gyülekezetében.
Vers: Isten dicsőséges a szentek tanácsában, nagy és rettenetes mindazok fölött, akik körülötte vannak. (88. zsoltár)
Áldozási vers:
Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.
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MÁJUS 21.
Szent Konstantin és Ilona társapostolok

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 3, vakonsz. 3, társapk. 4, D. vakonsz.,
M. a folyó hang nagy dogmatikonja

4. hang. Minta: Jelül rendelted...
A leghatalmasabb fegyvert adtad uralkodónk kezébe, * a te tiszteletreméltó keresztedet, * ezzel uralkodott a földön igazságosan és ragyogott
áhítattal. * Könyörületességedből a mennyek országára is méltóvá lett. *
Emberszerető üdvgondozásodat vele együtt dicsőítjük mi is, * mindenható Jézus, * lelkünk Üdvözítője! (2-szer)
Megadtad hívő szolgádnak, Emberszerető, * Salamon bölcsességét, *
Dávid szelídségét, * az apostolok igazhitűségét, * ó, királyok Királya *
és uralkodók Ura. * Azért dicsőítjük emberszerető üdvgondozásodat, *
mindenható Jézus, lelkünk Üdvözítője!
Elsőnek terítetted a bíbort Krisztus lába elé, * örök emlékű uralkodó!
* Őt ismerted el Istennek és a mindenség Uralkodójának, * mindenek
Jótevőjének, * győzelemszerzőnek minden fejedelemség és hatalmasság
fölött. * Azért neked adta az országot, krisztusszerető, * az emberszerető
Jézus, lelkünk Üdvözítője!
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Előverses sztihirák
Dicsőség... 8. hang
Legragyogóbb fénysugárként, * a hitetlenségből az Istenbe vetett hitre
átvonuló éjszakai üstökösként érkeztél, * hogy megszenteld a népet és a
várost. * Az égen megláttad a kereszt jelét, * és hallottad a szózatot: * E
jelben legyőzöd ellenségeidet. * Azután elnyerted a Lélek ismeretét, *
pappá és uralkodóvá olajjal fölkentek, * és te megerősítetted Isten Egyházát, * igazhitű uralkodók atyja, * és koporsód gyógyulást buzogtat. *
Konstantin társapostol, * esedezzél a mi lelkünkért!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
Sokirgalmú után magasztalás:
Magasztalunk titeket, *szent, tiszteletreméltó és apostolokkal egyenrangú uralkodók Konstantin és Ilona,* és tiszteljük a ti szent emléketeket,
*mert a szent Kereszttel az egész mindenséget megvilágosítottátok.
Versek: augusztus 20-ról (832. o.)
A III. óda után:

Konták és ikosz:
Tiszteljük, hívek, Konstantint anyjával együtt, * mert ők megszívlelték Dávid szavait, * melyek a cédrusfáról, a puszpángról és a fenyőről
szóló részben szerepelnek, * s azokat a három részből álló keresztre
vonatkoztatva az üdvözítő kínszenvedéssel kapcsolatba hozták. * Azon
voltak, hogy a zsidók készséggel előmutassák a népeknek a nagy igazságot, * amelyet irigységből és féltékenységből elrejtettek. * S azok elő is
mutatták, úgyhogy rátaláltak. * Azért jelent meg mindenkinek ez a nagy
jel * és vált a harcban félelmetessé.
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Kathizma, 8. hang
Figyelmedet az ég felé fordítottad, * a csillagok szépségét megismerted, * és ennek folytán a mindenség Urának titkaiba beavatást nyertél. *
Felragyogott a kereszt jele, és a közepén az írás, * hogy ebben van a győzelem és az erő. * Te pedig megnyitottad lelked szemét, * megértetted az
írást, és felfogtad jelentését. * Minden tiszteletre méltó Konstantin, esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot azoknak, *
akik buzgón ünneplik a te szent emlékedet!
Fényének:
Nem az emberektől kapta a királyi hatalmat Nagy Konstantin, anyjával
együtt, hanem az égből, Isten kegyelméből. Meglátta a kereszt felragyogó, szent győzelmi jelét, vele megsemmisítette az ellenséget, megtörte a
bálványozás eltévelyedését és világszerte megerősítette az igaz hitet.

Dicséreti sztihirák
8. hang. Minta: Ó, megdöbbentő csoda...
Örvendj, végtelenül bölcs Konstantin, * igazhitűség forrása, * ki édes
vízzel mindenkor megitatsz mindenkit az ég alatt! * Örvendj, te gyökér,
melyből felsarjadzott a gyümölcs, * amely Krisztus Egyházát táplálja! *
Örvendj, dicsőséges, a véghatárok dicsekvése, * legelső keresztény uralkodó! * Örvendj, hívek öröme!
A teremtett világ Ura * előre látja szíved engedelmességét, végtelenül
bölcs, * bölcsen behálóz téged, * kit az esztelen dolgok tartottak fogva.
* Beragyogja elmédet az igaz vallásosság ismeretével. * A világnak ad
téged ragyogó napként, * hogy Istennek tetsző cselekedetekkel tündökölj,
ó dicső.
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Elővers: A kiválasztottat fölemeltem népemből. Rátaláltam szolgámra, Dávidra, szent olajommal kentem fel őt.
Az Úr tanításait befogadtad, hírneves, * mint valami kiválasztott föld,
* és erényes cselekedetek bőséges termését sarjadztad, * végtelenül bölcs
Ilona! * Életed utánzása táplálja elménket. * Azért boldogan ünneplünk
ma * és magasztaljuk a te emlékedet.
Elővers: Azért kent föl téged az Isten, a te Istened, az öröm olajával
társaid fölé.
Vigasság olajával csodálatosan fölkented, Krisztus, * követőidet,
Konstantint és Ilonát, * kik a tévelygést meggyűlölték, * és a te szépséged
után vágyakoztak. * Mennyei országodra méltattad őket, * kik előbb a te
irányításod mellett * itt a földön jámborul uralkodtak, ó Ige!

A Szent Liturgián
Tropár, 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, 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)
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Áldozási vers:
Örök emlékezetben lesz az igaz, nem fél gonosz hír hallásától.
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MÁJUS 25.
Keresztelő János próféta fejének III. megtalálása

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: ün. 6, Ker. János pr. 4, D. pr., M. ün.

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.
(2-szer)
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!
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Lítiai sztihirák
Dicsőség... 5. hang
Törvényellenes cselekedetének korholását * el akarta kerülni Heródes,
* és a te fejedet, megtántorodottan, átadta * a törvényszegő asszonynak,
Előhírnök! * De nem mert reád nézni a gyáva, * önmagát kipellengérezve, * midőn fejedet tálon körülhordoztatta. * S te, a tisztaság gyakorlati
tanítója * és a bűnbánat üdvösségre vezető útmutatója, * Keresztelő, esedezzél Krisztushoz, * hogy szabadítson meg minket a gyalázatos szenvedélyektől!

Előverses sztihirák
Dicsőség... 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.

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után:

Konták és ikosz:
Az Előhírnök istenszerető feje, * mint paradicsomi forrás, * kegyelemáradatot buzogtat * és csodák vizét adja mindazoknak, * akiknek szükségük van rá. * Járuljunk hozzá mindnyájan, * és merítsünk buzgósággal
a gyógyításnak ebből az isteni patakjából! * Mert megöntözi a lelkeket
örökké buzgó ajándékaival, * és elmossa a testi kínokat * és minden betegséget hatalmas áradattal. * Magasztaljuk buzgósággal, * csókoljuk meg
hittel, * öleljük át áhítattal, * koszorúzzuk meg énekkoszorúval, hívek! *
Tisztítsuk le magunkról a lelki szennyet, * ékesítsük fel lelkünket istenes
erényekkel, * és zengjük hangos szóval: * Krisztus bölcs Keresztelője, *
vezess üdvösségre mindnyájunkat!
79

Kathizma, 4. hang. Minta: Kijelentéd magadat...
Előkerült ma az Előhírnök feje a föld mélyéből, * visszakapták a hívek, mint az aranyat a bányából, * és az Krisztusnál jár közben, * hogy
mi üdvözüljünk.
Fényének:
Tiszteletreméltó fejed megtalálásakor az istenszerető uralkodó teljes
bíbort ölt magára, Előhírnök! Jutalmazd őt viszonzásul győzelmekkel,
erősítsd meg a magasságból! Minket pedig, akik fényesen magasztalunk
és buzgón tisztelünk téged, őrizz és oltalmazz imádságoddal, hírneves
Keresztelő János!

Dicséreti sztihirák
5. hang. Minta: Üdvözlégy...
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!
Előkerült * a Keresztelő feje, * melyet egykor egy edényben a föld
üregébe rejtettek el, * és csodák folyamát árasztja. * Ő, aki vízben lemosta annak fejét, * ki vizekre helyezte az égboltozatot * és az emberekre
isteni bocsánatot árasztott. * Magasztaljuk őt, a valóban dicséretreméltót,
* és ünnepeljük meg örvendezéssel megtalálását, * mert ő jár közben
Krisztusnál, * hogy ajándékozza a világnak a nagy irgalmat!
Ez a fej * a testben megjelent * Isten Bárányát hirdette, * és a bűnbánat
üdvösségre vezető útját * isteni figyelmeztetésekkel mindenki számára
biztossá tette. * Előbb Heródes törvényszegését megfeddette, * azért lehullott a testről, * és elfogadta az ideiglenes rejtőzködést, * hogy fénylő napként felragyogjon számunkra és kiáltsa: * Tartsatok bűnbánatot, *
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csatlakozzatok töredelmes lélekkel az Úrhoz, * aki megadja a világnak a
nagy irgalmat!
Dicsőség... 6. hang
A te Keresztelőd tiszteletreméltó fejét, * mely ma előkerült a földből, *
dicséret szavával híven fölemeljük, * emberszerető Urunk, * s mi, a te bukott szolgáid, * közbenjárónk gyanánt eléd állítjuk, * és azt kérjük, hogy
az ő közbenjárására * az ítélet napján elnyerjük tőled * a bűnbocsánatot
és a nagy irgalmat.

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. Alleluja!
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JÚNIUS 19.
Szent Júdás apostol

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

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. (2-szer)
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! (2-szer)
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! (2-szer)
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!
Most és... Istenszülő-ének
Istenszülő, te vagy a valódi szőlővessző, * ki megnövesztetted nekünk
az élet gyümölcsét. * Hozzád könyörgünk: * imádd a főapostolokkal * és
minden szenttel együtt az Uralkodót, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek!
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JÚNIUS 30.
A tizenkét apostol emléke

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: főapk. 3, tizenkét ap. 3, D. főapk.,
M. az ennek megf. hangú nagy dogmatikon

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.
4. hang. Mint a vértanúk...
Mint az Ige megtestesülésének szemlélőit és tanúit, * boldogoknak
mondunk titeket, * áldott tanítványok, * mert tündöklő villámok gyanánt
* jelentetek meg a világnak * és mint szellemi hegyek, édességet 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 oszto83

gattátok, * Krisztus titkainak szolgáivá, * az isteni kegyelemnek istenadta
törvényt tartalmazó, * Isten kezével írt tábláivá lettetek, * Isten titkainak
végtelenül boldog beavatottjai!
A halászok horgászbotja * a bölcselkedők hangoskodását * és a 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!

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
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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
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!
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JÚLIUS 2.
Az Istenszülő köntösének elhelyezése

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 6, az Istenszülő köntösének elhelyezése 4, DM. ün.

4. hang. Jelül rendelted...
Édesanyádat menedékként adtad szolgáidnak, * könyörületes
Emberszerető. * Véghezvitted általa kimondhatatlan és fenséges
üdvgondozásodat, * és visszaállítottad a teremtésben nyert * ősi isteni
méltóságunkat. * Azért megüljük az ő tiszteletreméltó ünnepét, * és magasztaljuk a te hatalmadat, mindenható Jézus! (2-szer)
A téged tisztelő és kötelessége szerint magasztaló várost * tiszteletreméltó köntösöddel mindig megvéded * a legistentelenebb barbároktól, *
az éhségtől, a földrengéstől * és az ellenséges betöréstől, * minden magasztalásra méltó, * férfit nem ismerő Szűz, * hogy dicsőíthessen téged, *
Isten legszentebb jegyese * az emberek menedéke!
Tiszteletreméltó köntösödet adtad városodnak elvehetetlen kincs gyanánt, * Isten kegyelmével teljes Nagyasszony, * oltalmazónak és kitüntetésnek, * megvívhatatlan bástyának * és gyógyulások kincsesházának,
csodák örökké buzgó forrásának, * a viharban hányódók mindenkor üdvösséges révpartjának. * Azért magasztalunk téged, * mindenek fölött
magasztalt Nagyasszony!
Dicsőség... most és... 2. hang
Tisztítsuk meg szívünket és elménket, * zengjük mi is szépen az angyalokkal együtt a magasztalást, * Dávid énekét énekeljük * a mi Istenünk, a Krisztus Király szűz Jegyesének, és mondjuk: * Indulj el, Uram,
a te nyughelyedre, te és a te szentséged szekrénye! * Mert őt mint gyönyörűséges palotát, felékesítetted * és örökségül hagytad a te városodnak,
Uralkodó, * hogy az ellenséges barbároktól megoltalmazza és megvédje
* a te hatalmas erőddel, az ő könyörgése által.
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Előverses sztihirák
Dicsőség... most és... 2. hang
Rendkívül ragyogó koszorú gyanánt * ölti magára Isten Egyháza * a te
szent köntösödet, * szeplőtelen Istenszülő! * Örvendezve tündöklik ma, *
titokzatosan vígad, * és így kiált hozzád, Nagyasszony: * Üdvözlégy, az ő
isteni dicsőségének tiszteletreméltó koronája és koszorúja! * Üdvözlégy,
a mindenség egyetlen dicsősége * és örökké tartó öröme! * Üdvözlégy, a
hozzád folyamodók révpartja, * a mi oltalmunk és üdvösségünk!

A REGGELI ISTENTISZTELETEN
A III. óda után:

Konták és ikosz:
Magasztaljuk híven mindnyájan, * kiket az ő szülötte megváltott, *
az Isten-Igének valóságos és tisztaságos sátrát, * a lelkes felhőt, a manna tartó edényét, az Istenszülő Máriát, * s csókoljuk az ő szeplőtelen
köntösét, * melyben az Uralkodót, mint csecsemőt hordozta, * mikor az
megtestesült, * s ezáltal az emberi természet fölemelkedett a mennyei
életre és a mennyországba! * Azért örvendezéssel fennhangon zengem: *
Üdvözlégy, tisztaságos Szűz, * keresztények büszkesége!
Kathizma, 4. hang. Minta: Aki önként...
A csodáknak a te szeplőtelen ereklyédből áradó folyamai, * úgy fakadtak, akárcsak az Édenből, * megöntözik az egész föld színét, * s kegyelmeket árasztanak a téged híven tisztelőkre. * Azért megéneklünk és
szeplőtelenül magasztalunk téged * és mindenkor hálaadással zengjük
neked, Istenszülő: * Üdvözlégy, magasztalóid egyetlen reménye!
Fényének:
Te vagy az egyetlen, Istenanya, aki a természetet is és az időt is megújítottad: sérülés nélkül történt a te szülésed és enyészhetetlen a te köntösöd is, mellyel városodat oltalmazod, avagy az igazhitűek kormánypálcáit megerősíted.
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Dicséreti sztihirák
4. hang. Minta: Mint a vértanúk...
A te köntösödet magába záró ereklyetartód, * a te szolgáid számára, ó
Szeplőtelen, megszentelés frigyszekrénye, * szent védőbástya, * dicsőség
és büszkeség, * s mindenfelé gyógyulások forrása. * Ma köréje gyülekezve szent dalokban magasztaljuk * a veled történt sok fönséges dolgot * és
a csodák tengerét.
Íme, a dicsőséges hely, * íme, a mindig ragyogó hajlék, * melyben kegyelem folytán őrzik drága kincsként * az Isten leányának tiszteletreméltó
köntösét! * Jöjjetek, emberek, * merítsetek belőle világosságot és engesztelést, * és kiáltsátok hálaadó lélekkel: * Legszentebb Szűz, áldunk téged
mi, * a te Szülötted megváltottjai!
Elővers: Kelj föl, Uram, a te nyughelyedre, te és a te szentséged szekrénye!
Örvendezve megünnepeljük, Nagyasszony, * a te szent köntösöd
elhelyezését, * mert ma a te városodnak méltóztattál azt odaadni szent
lepelként, * sérthetetlen oltalmazó gyanánt, * tiszteletreméltó ajándékul,
* gyógyulások elvehetetlen kincséül, * a Szentlélek ajándékaival teli
folyamként.
Elővers (2. hang): A nép gazdagjai ajándékokkal könyörögni fognak
színed előtt.
2. hang. Tisztítsuk meg szívünket és elménket, * zengjük mi is szépen az angyalokkal együtt a magasztalást, * Dávid énekét énekeljük *
a mi Istenünk, a Krisztus Király szűz Jegyesének, és mondjuk: * Indulj
el, Uram, a te nyughelyedre, te és a te szentséged szekrénye! * Mert őt
mint gyönyörűséges palotát, felékesítetted * és örökségül hagytad a te
városodnak, Uralkodó, * hogy az ellenséges barbároktól megoltalmazza
és megvédje * a te hatalmas erőddel, az ő könyörgése által.
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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.
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JÚLIUS 17.
Boldog Gojdics Pál fölszentelt vértanú

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 4. hang
Már gyermekkorodtól megszeretted Krisztust, az örök Igét. * Vágyódtál neki szolgálni csendben és egyszerű szívvel. * De a Leghatalmasabb
jobbja a püspöki székre választott ki téged, * és a nép rendíthetetlen pásztorává állított. * Feláldoztad magad Istennek, mint teljes áldozat, * a hit
és az Egyház egységéért. * Atya, püspök és vértanú Pál, kérjed Krisztus
Istent, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!
Konták, 4. hang
Fölhevülve az isteni szív szeretetétől, * felragyogtál számunkra, mint
nagyfényű csillag.* Mint Egyházunk buzgó főpapját ismertünk meg téged. * Ezért tiszteletreméltó emlékedet ünnepelve, * hálát adunk érted
Istennek, * mert főpapunk és atyánk, ó Pál, * ma is tanítasz minket
szavaiddal: * Isten a szeretet, és mi szeretjük őt.
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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.
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JÚLIUS 25.
Anna elhunyta

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 4. hang
Az Élet hordozóját hordoztad méhedben, * a tisztaságos Istenanyát,
* isteni bölcsességű Anna, * azért most örömmel költöztél át a mennyei
örökségbe, * ahol a dicsőségben örvendezők laknak, * és közbenjársz
azokért, kik szeretettel tisztelnek, * bűnbocsánatot esdve számunkra, * ó,
örökké boldog!
Konták, 2. hang
Krisztus nagyszüleinek emlékét ünnepeljük, * és híven kérjük az ő
segítségüket, * így minden gondtól mindnyájan megszabadulva, kiáltjuk:
Légy velünk, Istenünk, * ki megdicsőítetted őket, mint neked tetszett.
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JÚLIUS 26.
Magyar Mózes szentéletű atya

A SZENT LITURGIÁN
Tropár, 3. hang
Téged mint második Józsefet, tisztaság és szüzesség nagy harcosa, *
mi bűnösök szent énekekkel dicsőítve, minden tiszteletre méltó és angyalhoz hasonló Mózes * buzgón kérünk: imádd Krisztus Istent, * hogy
orvosolja minden szenvedésünket * és adja meg a nagy kegyelmet!
 onták, 3. hang
K
Az egyetlen Istent keresve a magasságban, * minden földi dolgot megvetettél. * Testedről megfeledkezve, a kínzásokra férfiasan átadtad magad; * éhséget, szomjúságot, bilincseket, tömlöcbe zárva bátran eltűrtél;
* a virrasztásokat, a vérontást, és tested megcsonkítását, * tiszta szüzességedért férfiasan eltűrted. * És most a szüzek karával a legszentebb Háromság előtt állva imádkozzál, * hogy minden kísértéstől szabaduljanak
meg a téged éneklők: * Üdvözlégy, Mózes, boldogságos atya!
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JÚLIUS 31.
A Szent Kereszt körülhordozásának előünnepe
Evdokimosz szentéletű atya

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: a Szent Kereszt körülhordozásának eü. 3, Evdokimosz szé. 3,
D. szé., M. eü.

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.
A szentéletűé, 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!
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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... 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!
Most és...
Te vagy az én hatalmas oltalmam, * Krisztus három részből álló Keresztje! * Szentelj meg a te erőddel, * hogy híven és buzgósággal hódoljak előtted, * és dicsőítselek téged!

Előverses sztihirák
Dicsőség... most és... 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, 4. hang
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!
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AUGUSZTUS 14.
Az Istenszülő elszenderülésének előünnepe
Mikeás próféta

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 6 szt.: az Istenszülő elszenderülésének előünnepe 3, Mikeás pr. 3, DM. eü.

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 prófétáé, 4. hang. 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.
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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... most és... 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
2. hang. Minta: Efráta háza...
Ó, ’ újszerű csoda! * Ó, milyen ’ szokatlan csodajel! * Miként vállalhatja magára * a halált az életet hordozó Szűz, * és miként rejthetik most
sírba őt!
Elővers: Szüzek vezettetnek a királyhoz, az ő társait hozzád vezetik.
Az ’ egész * halandó ’ emberi * természet vigadjon! * Íme, a Szűz,
Ádám leánya * a mennybe költözik.
Elővers: Igazat esküdött az Úr Dávidnak, és ezt nem másítja meg:
ágyékod gyümölcsét ültetem trónodra.
Hadd ’ szemléljem * lélekben ’ a Szűz nyughelyét, * melyet az apostolok kara * szépen vesz körül, * temetési éneket zengve!
Dicsőség... most és... 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.
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Tropár az előünnepé, 4. hang
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.
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AUGUSZTUS 20.
Szent István apostoli király

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN
Uram, teh. u. 10 szt.: a hangból 3, ün. 3, István ap. kir. 4, D. ap. kir.,
M. a folyó hang nagy dogmatikonja

4. hang. Minta: Mint 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! (2-szer)
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.
Dicsőség... 6. hang
Mint a hívek szívébe titokzatosan kiöntött jóillatú 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!
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Olvasmányok:
Királyok könyvének olvasása (1Kir 8,22-23.27-30):
Salamon Izrael egész gyülekezetének jelenlétében megállt az Úr oltára
előtt, kezét az ég felé tárta, és így szólt: Urunk, Izrael Istene, nincs hozzád
hasonló isten se fönn az égben, se lenn a földön. Még a mennyboltozat és
az egek ege sem képesek téged befogadni, nem is szólva erről a 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
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találnak, mert az igazságra tanítalak titeket, hogy az Úrban legyen a reményetek és elteljetek Lélekkel.
Bölcsesség könyvének olvasása (5,15-6,3):
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!
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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!
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!
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Előverses sztihirák
Dicsőség... most és... az ünnepé, 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
Leülők, 1. hang
Lám, 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!
4. hang. Minta: Kijelentéd...
Nagy napként jelentél meg, István, Magyarországon, * s igaz vallásosságod sugaraival szétoszlattad * a bálványok szörnyű hiábavalóságának
* felhős sötétségét.
Dicsőség... 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.
Most és...
Az angyalok sokasága dicsőít, * az emberi nem híven magasztal téged,
* mert átköltöztél, Szent Szűz, a földről a mennyekbe, * és szüntelenül
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esedezel * a te Fiadhoz és Istenedhez, * hogy megszabaduljanak a veszedelmektől mindazok, * akik híven magasztalják a te átköltözésedet.
A III. óda után:

Konták és 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! *
Kathizma, 4. hang
Istennek tetszően szolgáltál a mindenek fölötti Istennek, * és tetteiddel
fölékesítetted * igazságosságod koronáját, István. * Így most a királyok
csarnokaiban tartózkodsz * az igazak és minden szent sorában, * ezért
emlékedet ünnepelve * magasztalunk téged.
Dicsőség... 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.
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!
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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 * soksok csodatételed ajándékával.
Elővers: A kiválasztottat fölemeltem népemből. Rátaláltam szolgámra, Dávidra, szent olajommal kentem fel őt.
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.
Elővers (5. hang): Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okosságot.
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!
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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!
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!
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