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BEVEZETŐ 
 
 

Jelen Melléklet kiegészítésül szolgál a „Görögkatolikus Szertartási Útmutató a szent 
szolgálatok végzéséhez” – című kiadvány helyes használatához, mivel ez közli részletesen a kiemelt 
napok azon liturgikus szövegeit, amelyek nem találhatók meg az Énekeskönyvünkben, de az ez évi 
nyilvános szolgálatok végzéséhez mégis szükségesek. Ez különösen is fontos akkor, amikor a 
vasárnap egybeesik egy állandó dátumú emléknappal. Ezekben az esetekben a szövegek 
használatánál figyelembe kell venni a többi vasár- vagy ünnepnapi tipikális előírást, és 
értelemszerűen az adott naphoz kell beilleszteni az alábbiakban található liturgikus szövegeket. 

A kiadványban található szent szövegeket minden nap esetében új oldalon hozzuk, hogy 
könnyebben fénymásolhatók legyenek a híveknek kiosztandó imádságok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZEPTEMBER 6. 
Pünkösd u. 14. vasárnap – Szent Mihály arkangyal kolosszei csodája – 5. hang 

 
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

 
4. hang. Minta: Mint a vértanúk... 

A hármasfényű Istenségnek * legfényesebb trónállója vagy, * Szent Mihály fővezér, * és a 
mennyei erőkkel hangoztatod örvendezve: * Szent vagy, ó Atya, * szent vagy, kezdet nélkül való Ige, 
* és szent vagy, Szentlélek, * egy dicsőség, egy uralom és egy természet, * egy istenség és hatalom! 
(Kétszer.) 

Alakod lángoló, * és jóságod csodálatos, Mihály főangyal, * mert szellemi lényeddel * bejárod 
a föld határait, * teljesítve, amit a mindenség Teremtője parancsolt. * Erődben hatalmasnak 
ismerünk, * és a te szent nevedet viselő templomot * gyógyulások forrásává teszed.  

Urunk, ki angyalaidat, * mint írva van, szélvésszé, * és szolgáidat égető tűzzé teszed, * 
arkangyalaid rendjében * Mihály főangyalt tetted legfőbbnek. * Ő pedig, Ige, * a te kézintésednek 
engedelmeskedik, * és a háromszorszent éneket félelemmel énekli * a te dicsőségedre. 
Dicsőség... 6. hang 

Örvendezzetek velünk, * minden angyali rendek, * mert a ti főnökötök és a mi oltalmunk, * a 
nagy fővezér, * a mai napon csodálatosan megjelenik szent hajlékában, * nekünk pedig 
megszentelést hoz. * Azért őt illő módon magasztalva felkiáltunk: * Födözz be minket szárnyaid 
árnyékával, * ó hatalmas Mihály arkangyal! 
Most és... A folyó (5.) hang nagy dogmatikonja. 

 
Előverses sztihirák 

Dicsőség... most és...  8. hang 
Mint parancsnok és élharcos * és az angyalok vezetője és fővezére, * minden szükségtől és 

aggodalomtól, * betegségtől és szörnyű vétektől * szabadítsd meg a téged őszintén éneklőket * és 
hozzád folyamodókat, ó dicső! * Mert mint anyagtalan, látod a szellemi Lényt, * és a 
megközelíthetetlen fényben az Úr dicsőségének fénye áraszt el, * ki emberszerető módon érettünk a 
Szűztől testbe öltözködött, * üdvözíteni akarván az emberi nemet. 

 
A HAJNALI SZOLGÁLATON 

A III. óda után 
Konták 2. hang 

Istennek fővezére, * az isteni dicsőség szolgálattevője, * angyalok fejedelme s emberek 
oktatója, * kérj nekünk hasznosat és gazdag kegyelmet, * mint a testnélküliek fővezére! 
Ikosz 

Azt mondottad, Emberszerető, a rólad szóló írásokban, hogy angyalok sokasága a 
mennyekben örvendezik, mikor egy ember bűnbánatot tart, ó Halhatatlan! Ezért ó szíveket látó, 
egyetlen bűntelen, mi, jóllehet bűnösök vagyunk, minden nap bátorkodunk kérlelni téged, mint 
könyörületest, hogy kegyelmezz nekünk, és küldj nekünk, méltatlanoknak, bűnbánatot, és bocsásd 
meg, Uralkodónk, vétkeinket, hiszen a testnélküliek fővezére is könyörög érettünk! 



Kathizma 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét... 
Méltán lettél a mennyei rendek elöljárójává * és az isteni dicsőség szolgálattevőjévé. * 

Teremtőd parancsára üdvös közbenjárója vagy a keresztényeknek, * és szellemi dicsőségeddel 
minden bajtól megszabadítasz. * Azért ma a hozzád illő módon dicsőítünk téged, Mihály fővezér, * 
midőn a te isteni ünnepeden neked éneklünk. * Imádd Krisztus Istent, hogy adjon nekünk 
bűnbocsánatot, * kik szeretettel ünnepeljük a te szent csodáidat! 

Dicsőség... most és...  Istenszülő-ének. Mintadallam. 
A Bölcsességet és Igét * kifejezhetetlen módon méhedbe fogadtad, Isten Anyja, * s világra 

hoztad a világnak Fenntartóját, * karjaidban hordoztad a mindenség Összetartóját, * a mindenek 
Táplálóját, Alkotóját és Urát. * Azért kérlek, legszentebb Szűz, aki téged hittel dicsőítelek, * hogy 
segíts megszabadulnom a bűnöktől, * amikor majd a Teremtő színe elé kell állnom. * Tisztaságos 
Szűz, Nagyasszony, * akkor majd segítségedet nyújtsd nekem, * mert amit akarsz, megtehetsz, ó 
Szeplőtelen.  
 
Fényének 

Gyülekezzél egész emberiség és nézd! Szemléld a szokatlan csodát, mely Khonéban történt! A 
testnélküli Mihály vesszejével megrepesztette a sziklát s a szent vízre rendetlenül folyó áradatot 
megszabályozta. 

 
Dicséreti sztihirák 

1. hang. Minta: A mennyei rendeknek... 
E földön angyali módon ünnepelvén * a dicsőség királyi székén trónoló Istennek * éneket 

énekeljünk: * Szent vagy, mennyei Atya, * szent vagy, egy örökkévalóságú Ige, * szent vagy, ó te 
legszentebb Lélek! 

A sok mennyei lakó között bizalomban elsőséget élvezel, * és szabadon járulhatsz az Úr elé, * 
és ott állsz az elviselhetetlen dicsőségű királyi szék előtt, * és az isteni titkot szemléled, Mihály 
főangyal, * légy segítségünkre a mi szükségeinkben, * és ments meg minket imáid által a bajoktól * 
és kísértésektől, kérünk! 

Elővers: Angyalait szélvésszé teszi, és szolgáit tűz lángjává. 
Első vagy a test nélküli angyalok között, * és szolgája az isteni fényáradatnak, * egyúttal 

szemlélője és bizalmasa az Úrnak. * Védelmezz minket, Mihály arkangyal, * kik téged tisztelünk * és 
a Szentháromságot híven énekeljük! 

5. hang. Elővers: Dicsérjétek őt minden angyalai, dicsérjétek őt minden seregei! 
Hová a te kegyességed árnyéka vetődik, szent arkangyal, * onnan a sátán ereje tovatűnik, * 

mert mint bukott hajnalcsillag, * nem bírja elviselni tündöklésed látását, * Kérünk azért, oltsd ki 
közbenjárásoddal * ellenünk szórt tüzes nyilait, * és ments meg minket az ő csapdáitól, * 
dicséretreméltó Mihály fővezér! 

 
Dicsőség... a harmadik ev. szt. 
Most és… Áldásteljes… 

A SZENT LITURGIÁN 



 
Tropár a főangyalnak, 4. hang  

Ó, mennyei seregek fővezére, * kérünk téged, mi méltatlanok, * hogy imáid által végy minket 
körül * szellemi dicsőséges szárnyaid árnyékával, * és oltalmazz meg bennünket, * kik előtted 
alázattal borulunk le, és kiáltjuk: * A veszedelmektől óvj meg minket, te, * vezére a felsőbb erőknek! 

 
Konták a főangyalnak, 2. hang 

Istennek fővezére, * az isteni dicsőség szolgálattevője, * angyalok fejedelme s emberek 
oktatója, * kérj nekünk hasznosat és gazdag kegyelmet, * mint a testnélküliek fővezére! 
 
Prokimen 4. hang 
Angyalait szélvésszé teszi, és szolgáit tűz lángjává. 

Vers: Áldjad, én lelkem, az Urat, Uram, Istenem, igen hatalmas vagy! 
 
Alleluja 2. hang 

Vers: Dicsérjétek őt, minden angyalai, dicsérjétek őt, minden seregei! 
Vers: Mert ő szólt és lettek, parancsolt és létrejöttek. 
 
Áldozási vers 
Angyalait szélvésszé teszi, és szolgáit tűz lángjává. Alleluja. 
 



SZEPTEMBER 7. 
A legszentebb Istenszülő születésének előünnepe 

Szent Szózon vértanú 

 
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

Az előünnepnek, 1. hang. Minta: A mennyei rendeknek öröme... 
A te születésedben, Szeplőtelen, * kiáradtak a világra * a világraszóló öröm szellemi 

fénysugarai, * s mindenkinek előre jelezték * Krisztus Istent, a dicsőség Napját, * és te az igazi 
boldogság és kegyelem közvetítőjévé lettél.  

A te előünnepi dicsőséged, Szeplőtelen, * kegyességed jótéteményeit minden népnek előre 
hirdeti, * mert te vagy mostani örömünk közvetítője, * jövendő boldogságunk szerzője * és az 
Istennél élvezhető gyönyör biztosítója! 

Az Isten hajlékául kiválasztott hajadon, * a tisztaságos Istenszülő, * a próféták dicsérete, Dávid 
leánya, * Joákimtól és a tiszta szívű Annától ma megszületik, * hogy Ádámnak reánk szállott 
kárhozatát * az ő szülése által elhárítsa. 

A vértanúnak, 4. hang. Minta: Jelül rendelted... 
Gyöngeségedet, ó boldog, erejével megerősítette az, * aki önként magára vette a mi 

gyöngeségünket. * A vértanúk pályáját örömmel befutottad, * az elerőtlenedett gonosz lelket ékes 
lábaddal eltapostad. * Azért diadalkoszorút font neked az emberszerető Jézus, * a mi lelkünk 
Üdvözítője. 

Sebesüléseddel megsebezted az ellenséget, * s földre terítetted, * ó dicső, fegyvernek a 
keresztet használtad, * s biztos és sérthetetlen teljes hadifölszerelésnek azt magadra öltötted. * 
Mellvérted annak szeretete volt, * aki átköltöztetett téged szellemi Országába, * mint legyőzhetetlen 
vértanút és mennyei embert! 

Nyilvánvalóan utánoztad az Üdvözítőt és Urat, * ki a szenvedést érettünk önként magára 
vállalta, * Szent Szózon vértanú. * Te is átadtad magadat önként * a megkínzatásnak, a 
megcsonkításnak * és a kibírhatatlan kínoknak, * érte jutalmul égi kegyelmi adományokat nyertél, * 
tisztelőid számára a gyógyulások forrásává lettél. 
Dicsőség... most és... 4. hang 

Szeplőtelen születésedet, * Tisztaságos, legszentebb Szűz, * mennyben az angyalok sokasága, 
* a földön az emberi nem magasztalja, * mert Anyjává lettél a mindenség Teremtőjének, * Krisztus 
Istennek. * Kérünk, szüntelenül esedezzél hozzá érettünk, * s Isten után reményünket beléd 
helyezzük, * minden magasztalásra méltó * és érintetlen Istenszülő. 
 

Előverses sztihirák 
Az előünnepnek, 8. hang. Minta: Ó, megdöbbentő csoda… 

Ó, megdöbbentő csoda! * Terméketlen anyától, gyümölcstelen meddőségből * kihajt a 
virágzó ág, * az érintetlen Istenanya, és kisarjadzik ma * az igaz Joákimból és Annából. * Azért most 
vigadozik a próféták serege, * a patriarchák egész gyülekezete, * a te születésed miatt. 

Elővers: Halljad, leányom, és lásd, és hajtsd ide füledet!  
A te születésed miatt ma vigadozik Dávid, * és örömmel ujjong Jessze, * Lévi zengi a 

magasztaló éneket, * s az igaz Joákim lélekben örvendezik. * Anna gyermektelensége megszűnik, * 
Szeplőtelen Mária, Isten kedveltje! * Az angyali seregek az emberekkel egyesülnek, * és mindnyájan 
magasztaljuk a te szent méhedet!  
Elővers: A nép gazdagjai könyörögni fognak színed előtt. 



Örvendezz, az emberek összefogója, * örvendezz, az Úr szent hajléka! * Örvendezz, 
szentséges hegy, * örvendezz, isteni asztal! * Örvendezz, teljes fényességű mécses! * Örvendezz, 
Tisztaságos, igazhitűek dicsősége! * Örvendezz, Mária, Krisztus Isten Anyja! * Örvendezz, teljesen 
Szeplőtelen! * Örvendezz, tüzes királyi szék! * Örvendezz, szent hajlék! * Örvendezz, el nem égő 
csipkebokor, * örvendezz, mindnyájunk reménysége! 
 Dicsőség... most és...  4. hang 

Az igazéletű Joákim és Anna * világraszóló örömet árasztott reánk: * a minden magasztalásra 
méltó Szüzet, * aki végtelen tisztasága folytán * Isten élő hajléka lett, * és mint egyetlen igazi 
Istenszülőt ismerjük őt. * Az ő esedezéseiért, Krisztus Isten, * küldd el a világnak a békességet, * és 
lelkünknek a nagy irgalmat!  

Tropár 4. hang. Minta: Elcsodálkozott József... 
Jessze törzséből és Dávid ágyékából * Isten leánya, Mária születik ma nekünk. * Így az egész 

világ örvend és megújul; * ég és föld együtt örvendezik! * Dicsérjétek őt, minden nemzetek 
nemzetségei! * Vigad Joákim és Anna diadalt ül, fölkiáltván: * Meddő asszony szüli az Istenszülőt, * a 
mi életünk táplálóját! 

 

A SZENT LITURGIÁN 

Tropár 4. hang. Minta: Elcsodálkozott József... 
Jessze törzséből és Dávid ágyékából * Isten leánya, Mária születik ma nekünk. * Így az egész 

világ örvend és megújul; * ég és föld együtt örvendezik! * Dicsérjétek őt, minden nemzetek 
nemzetségei! * Vigad Joákim és Anna diadalt ül, fölkiáltván: * Meddő asszony szüli az Istenszülőt, * a 
mi életünk táplálóját! 

 
Konták 3. hang. Minta: Ma a Szűz... 

Ma a Szűz, az Istenszülő Mária, * a mennyei Vőlegénynek föltárhatatlan csarnoka * isteni terv 
szerint magtalanságból megszületik. * Az Ige bölcsője elkészült, * hiszen ő már előre isteni ajtónak 
volt kiszemelve * és a valódi élet Anyjának. 
 



SZEPTEMBER 13. 
Pünkösd u. 15. (Keresztfelmagasztalást megelőző) vasárnap –  

A mi Urunk Jézus Krisztus föltámadása templomának fölszentelési évfordulója 
Az életadó Szent Kereszt felmagasztalásának előünnepe – 6. hang  

 
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

 

A templomszentelésnek, 6. hang 
Ősi törvény rendelte el a templomszentelés ünnepét, * és helyes azt megtartani, * sőt újakat 

fölszentelni még nemesebb, * hiszen mint Izajás mondja: * „A szigeteket Istennek szentelik!” * És ezt 
a pogányokból alakult Egyházakra kell értenünk, * melyek most biztos alapot nyertek Istentől * és 
szilárdan építkeznek. * Ünnepeljük ezért mi is lélekben * a fölszentelés jeles ünnepét! 

Újuljatok meg, testvérek, * vessétek le a régi embert, * és éljetek új életet! * Mindazt 
zabolázzátok meg, amiből halál származik. * Minden testrészünket fegyelmezzük, * utáljuk meg a 
tiltott fának gyümölcséből való mindenféle ízlelést! * És az ősi ízlelésre is csak azért gondoljunk, * 
hogy azt elkerülhessük! * Így újul meg az ember, * így ünnepeljük meg méltón a templomszentelés 
napját! 

Erős toronnyá tetted Egyházadat, Krisztus, * hiszen a hit sziklájára építetted föl, örök Ige, * 
ezért örökre rendületlenül megmarad, * mert te annak birtokában vagy, * és az utóbbi időben érte 
változatlanul emberré lettél. * Azért néked hálát adván énekeljük: * te vagy a mi Királyunk öröktől 
fogva, * te is maradsz mindörökké, dicsőség néked! 

 
Az előünnepnek, 4. hang Minta: Mint a vértanúk... 

 
A keresztre fölmagasztaltan, Uralkodó, * magaddal fölmagasztaltad Ádám egész elbukott 

természetét, * azért mi is fölmagasztaljuk a te szeplőtelen keresztedet, Emberszerető, * és a 
magasságból erődet kérjük, hangoztatva: * Üdvözítsd, magasságbeli, könyörületes Isten mindazokat, 
* akik megünneplik a te kereszted * szeplőtelen, tündöklő, Isteni fölmagasztalását! 

A zsoltáros szavaival föltekintünk most a zsámolyra, Uralkodó, * melyen szeplőtelen lábad 
állott. * Ma buzgón fölmagasztaljuk a tiszteletreméltó keresztet * és mi, jámbor magasztalók, hozzád 
esedezünk, hangoztatva: * Szentelj meg mindenkit, Magasságbeli, a te isteni kereszteddel, * és tégy 
részesévé kimondhatatlan könyörületednek és kegyelmednek! 

Leborulunk legszentebb kereszted előtt, Krisztus, * mely legyőzhetetlen győzelmi jel, * 
megvívhatatlan védőbástya, * isteni kormánypálca, * általa üdvözül a világ és örvendezik Ádám. * Mi 
emberi seregek, énekek zengésével tiszteljük, * szent fölmagasztalását megünnepeljük, * és 
irgalomért esedezünk. 

 
Dicsőség... 6. hang 

Urunk, a templomszentelés emlékét ünnepeljük ma, * és dicsőítünk téged, a szentelés 
megadóját. * Kérünk, szenteld meg lelkünk érzékszerveit, * dicsőséges bajnokaid könyörgésére, * 
jóságos Mindenható! 

Most és... A folyó (6.) hang nagy dogmatikonja 

 
Előverses sztihirák 

Dicsőség... a templomszentelésnek, 2. hang 



Föltámadásod drága templomának fölszentelését ünnepelvén, * dicsőítünk téged, ki azt 
megszentelted, * és önmagában tökéletes kegyelmeddel tökéletessé tetted. * A hívek benne 
bemutatott titokzatos, szent áldozataival ékesítetted, * és szolgáid kezéből a tisztaságos * vérontás 
nélküli áldozatot elfogadván, * mindazoknak, kik néked azt megfelelő módon mutatják be, * 
bűnbocsánatot adsz és nagy irgalmat.  
Most és... az előünnepnek ugyanarra 

A földbe rejtett isteni kincs, * az Életadó keresztje, * az égen jelent meg az istenfélő 
uralkodónak, * és fölírással világosította föl győzelméről az ellenség fölött. * És ő ezt az isteni intés 
szerint * örvendezve, hittel és szeretettel * a föld mélyéből buzgón a látomásbeli magasba emelte föl 
* a világ megváltására * és a mi lelkünk üdvösségére. 

A templomszentelésnek, 4. hang 
Mint a magasságos ég fönségét, * mutasd meg, Urunk, dicsőséged idelent lévő hajlékának 

ékességét is, * és erősítsd meg azt mindörökre! * Fogadd el benne folytonosan eléd terjesztendő 
kérelmeinket, * az Istenszülő imái által, * mindnyájunk Élete és Föltámadása! 
Az előünnepnek, 2. hang 

Kegyességed életadó keresztjét, * melyet nekünk, méltatlanoknak ajándékoztál, * 
közbenjárónknak ajánljuk nálad, Urunk, * tartsd meg békében vezetőinket és népedet, * mely az 
Istenszülő imái által békét kér tőled, * ó egyetlen Emberszerető! 

 
A HAJNALI SZOLGÁLATON 

Az első zsoltárcsoport után Most és...-re 

4. hang. Minta: Hamar előzz meg... 
Krisztus az ő eljövetelekor mindent fénnyel árasztott el, * és Szentlelkével a világot 

megújította. * Most pedig a lelkek megújulnak, * mert egy hajlék épült az Úr dicsőségére, * és ott 
megszenteli a hívek szívét is * Krisztus, a mi Istenünk, * hogy az emberiséget üdvözítse. 
A második zsoltárcsoport után Most és...-re 

4. hang. Minta: Hamar előzz meg... 
Hívek, ma a templomszentelés ünnepe virradt ránk, * mert Krisztus választása erre a napra 

esett, * és ő mindnyájunknak ezt parancsolja, * hogy teljesen megújulva, * derűs arccal és szívünk 
mélyéből fakadó énekekkel * híven magasztaljuk őt mint Megváltónkat, * aki bennünket megújít. 
 
A III. óda után 

Konták a templomszentelésnek, 4. hang. Minta: Kijelentéd magadat... 
Mint a tündöklő égboltozat, * olyannak bizonyult a te egyházad, * mely megvilágosítja a 

híveket. * Benne állva énekeljük: * erősítsd meg, Urunk, e hajlékot! 
Ikosz 

Midőn testben közöttünk lakozott az Ige – a mennydörgés fia mondja róla Írásában –, láttuk 
az ő fényes dicsőségét, mely mint Fiúé volt az övé az Atyánál az igazság kegyelmében. És 
mindnyájunknak, akik abból hittel merítettünk, hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyünk, 
mi, akik nem vérből és nem is a test akaratából születtünk újjá, hanem a Szentlélekből gyarapszunk, 
az imádságnak házat építettünk és hangoztatjuk: Erősítsd meg, Urunk, e hajlékot! 
 



Kathizma 

8. hang. Minta: Megértvén a számomra titokteljes... 
Megmutatta előre Isten a bizonyság szent sátrát * és az Istentől ihletett Mózes a földön 

fölépítette, * Salamon pedig templomot szentelt állat-áldozatokkal. * Mi csak járuljunk hittel az új 
Jeruzsálemhez, * és Dáviddal zengjünk isteni magasztalást az értünk Megfeszítettnek, * és kérjünk 
bűnbocsánatot mindarra, * amit csak elkövettünk! 

Dicsőség... 4. hang. Minta: Kijelentéd... 
A te kereszted, Urunk, világosan tündöklik * s a sötétség hadseregét elkergeti, * és 

megvilágosítja a híveket, akik ezt zengik: * A kereszt a világ büszkesége! 

Most és... 4. hang. Minta: Hamar előzz meg... 
Hittel és fényesen ünnepeljük meg * a te hajlékod fölszentelésének emlékét, * szeplőtelen, 

áldott, szent, * minden magasztalásra méltó Istenszülő Szűz. * A beléd vetett reménység örömre 
gerjeszt, * és esengve kérünk, * könyörögj szüntelenül a tőled megtestesült Üdvözítőhöz, * hogy 
üdvözítse a mi lelkünket! 
Fényének 
Dicsőség...  

A Golgotán az Úr, aki önként vállalta a felmagasztalást, a kereszten üdvösségünket munkálta 
és megújított minden teremtményt. Az Életet bezáruló sírba tették, de harmadnap, mert Isten volt, 
föltámadt. Az ő fényes és szent Feltámadás-templomának szentelési évfordulóját az angyali rendekkel 
együtt mindnyájan ünnepeljük! 
 
Most és… 

Üdvösséget szerzett a föld közepén az Úristen, aki önként megtestesült a világ megújítására, 
sírba került, de harmadnapon föltámadt, és saját föltámadását adta az élet zálogaként. Ennek a 
templomszentelési évfordulóját híven megünnepeljük Isten angyalaival együtt. 
 

Dicséreti sztihirák 
 
A templomszentelésnek, 4. hang. Minta: Jelül rendelted... 

Ma Krisztus föltámadásának isteni, * szent, fenséges, tündöklő hajléka * fényes szentelési 
emléknapot ül, * az isteni sír a világnak életet ad, * és halhatatlan forrást nyújt, * mely kegyelmet 
áraszt, * a csodák forrásvizét buzogtatja * és hív magasztalóinak gyógyulást ajándékoz. 

Fölvillant a fölülről való, tündöklő fénysugár, * besugároz és megvilágosít mindent. * 
Tiszteljük azért mindnyájan híven a teremtő Krisztus föltámadását, * és ünnepeljük meg szent 
énekeket zengve * a szentelés évfordulójának fényes, szent ünnepét, * énekeljünk zsoltárokat, * 
hogy kegyelemre találjunk Üdvözítő Urunknál! 

Elővers: Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket, és boruljatok le lábának zsámolya előtt, mert ő 
szent! 

Gyülekezzünk, hogy szemléljük a keresztnek * a föld közepén felmagasztalt szent jogarát! * 
Tisztítsuk meg lelkünket, * tegyük ragyogóvá bensőnket, * világosodjunk meg világossággal, * és 
isteni erővel fölruházva magasztaljuk Krisztust, * aki az ő szent keresztjével megszentelést ajándékoz 
mindazoknak, * akik azt híven ünneplik * és buzgósággal megéneklik. 

Elővers: Isten a mi Királyunk öröktől fogva, szabadulást szerzett a föld közepette. 



Újulj meg, szentelődj meg, új Jeruzsálem, * mert eljött a te világosságod, * s az Úr dicsősége 
felragyogott fölötted! * E hajlékot az Atya építette föl, * e hajlékot a Fiú megerősítette, * s ugyanezt a 
hajlékot a Szentlélek fölszentelte. * Ő az, aki megvilágosít, * erőssé teszi és megszenteli lelkünket! 
 
Dicsőség... a negyedik ev. szt. 
Most és… Áldásteljes… 

 
A SZENT LITURGIÁN 

Tropár az előünnepnek, 2. hang 

Kegyességed életadó keresztjét, * melyet nekünk, méltatlanoknak ajándékoztál, * 
közbenjárónknak ajánljuk nálad, Urunk, * tartsd meg békében vezetőinket és népedet, * mely az 
Istenszülő imái által békét kér tőled, * ó egyetlen Emberszerető!  
 
A templomszentelésnek, 4. hang 

Mint a magasságos ég fönségét, * mutasd meg, Urunk, dicsőséged idelent lévő hajlékának 
ékességét is, * és erősítsd meg azt mindörökre! * Fogadd el benne folytonosan eléd terjesztendő 
kérelmeinket, * az Istenszülő imái által, * mindnyájunk Élete és Föltámadása! 
 

Konták a templomszentelésnek, 4. hang. Minta: Kijelentéd magadat... 
Mint a tündöklő égboltozat, * olyannak bizonyult a te egyházad, * mely megvilágosítja a 

híveket. * Benne állva énekeljük: * erősítsd meg, Urunk, e hajlékot! 
Az előünnepnek ugyanarra 

Ma a föld mélyéből napfényre került a Kereszt, * és főpapi karok a templomban tisztelettel 
fölemelik, * a földkerekség félelemmel és hódolattal csókolja; * üdvözíts Urunk, általa! 

 

Prokimen 4. hang 
A te házadat szentség illeti, Uram, végtelen időkre. (Zsolt 92,5) 
Vers: Az Úr országol, ékességbe öltözött, erősségbe öltözött az Úr és felövezte magát. (Zsolt 92,1) 

 
Alleluja 1. hang 
Vers: Háza alapjai a szent hegyen állnak: szereti az Úr Sion kapuit. (Zsolt 86,2) 
Vers: Dicső dolgok hangzottak el rólad, Istennek városa. (Zsolt 86,3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SZEPTEMBER 26. 

Szent János apostol és evangélista elhunyta 
 
 

A SZENT LITURGIÁN 

Tropár 2. hang 
Krisztus Istenünk szeretett apostola, * siess megmenteni a védtelen népet, * mert ha te 

esedezel, elfogadja tőled az, * aki keblére fogadott. * Járj közben nála, Teológus, * hogy a pogányság 
sűrű ködét oszlassa szét, * és kérjen nekünk békét és nagy kegyelmet! 
 
Konták 2. hang 

Nagyszerű életedet, tisztaéletű, ki fogja elbeszélni? * Hiszen te csodákat árasztasz és 
gyógyulásokat fakasztasz, * s mint Krisztus barátja, ki Istenről szólt, * imádkozol lelkünkért. 
 
Prokimen 8. hang 
Az egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük. (Zsolt 18,5) 
Vers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az égbolt. (Zsolt 18,2) 

 
Alleluja 8. hang 
Vers: Magasztalják az egek csodatetteidet, Uram, és igazvoltodat a szentek gyülekezetében. (Zsolt 
88,6) 
Vers: Isten dicsőséges a szentek tanácsában. (Zsolt 88,7) 
  



OKTÓBER 18. 

Pünkösd u. 20. vasárnap – Szent Lukács apostol és evangélista emléke – 3. hang 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

8. hang. Minta: Minek nevezzünk... 
Hogyan hívjunk téged, szent apostol? * Mennynek-e, mert Isten dicsőségét hirdetted? * 

Csillagnak-e, mert a világot fénnyel árasztod el? * Felhőnek-e, mert isteni záporokat hullattál? * 
Kehelynek-e, mert a bölcsesség Istenben elnyert borát ontod nekünk, * mely a szívünket 
megörvendezteti? * Imádkozzál a mi lelkünk üdvösségéért! 

Hogyan hívjalak téged most, Isten választottja? * Folyamnak-e, mely a Paradicsomból fakad 
nekünk? * Azon szövetség frigyszekrényének-e, * melyet Krisztus kötött velünk? * Csillagnak-e, mely 
szellemi világosságot áraszt? * Fáklyának-e, mely az Egyházat megvilágítja? * Vagy az Élet Kenyere 
isteni asztalának * vagy isteni ital kelyhének? * Imádkozzál a mi lelkünk üdvösségéért! 

Hogyan hívjunk most, Isten szemlélője? * Krisztus titkai legtevékenyebb szolgájának? * A 
szellemi szent hajlék bölcs építőjének? * A kegyelem kőtáblái kivésőjének, * a Sionból kiinduló és 
általad hirdetett új Törvény megírójának? * Imádkozzál a mi lelkünk üdvösségéért! 

Hogyan hívjunk most téged, dicsőséges? * Égi kegyelmek biztos kincstárának? * Testünk és 
lelkünk gondos gyógyítójának? * Pál munkatársának és kísérőjének? * Az Apostolok Cselekedetei 
szerzőjének? * Sokféle, Lukács, a te neved, * melyet erényeiddel szereztél! * Imádkozzál a mi lelkünk 
üdvösségéért! 
Dicsőség... 6. hang 

Krisztus apostola és az isteni tanítások leírója, * az Egyház támasza, * a te isteni ihletésű 
igehirdetéseddel * a tudatlanság sötétségében lévő, * a pusztulás mélységébe taszított lelkeket 
kiemelted, * a hullámviharból megmentetted, * Pálnak, a „kiválasztott eszköznek” kísérője és 
követője voltál. * Azért kérünk téged, magasztalásra méltó Lukács, * Antiochia ékessége, * esedezzél 
az Üdvözítő Istenhez mindazokért, * akik a te mindig tiszteletreméltó emlékedet híven megünneplik! 
 
Most és... a folyó (3.) hang nagy dogmatikonja 
 

Előverses sztihirák 
Dicsőség... 6. hang 

Teljesen bölcs halász! Szent tanítvány! * Az Üdvözítő munkása * s az ő szenvedéseinek 
magasztalója, * ki a világban a hitet elterjesztetted, * az eltévelyedés népeit összegyűjtötted * és 
Istenhez vezetted, * helyesen bemutatott tömjénáldozat gyanánt * a menny felé jó illatot árasztva. * 
Most a Bíró színe előtt állva esedezzél, * hogy szabadítson meg minket törvényszegéseinktől * és az 
ítélet napján mentsen meg a büntetéstől! 
Most és... a megf. hangú kis dogmatikon 
 

A HAJNALI SZOLGÁLATON 

A III. óda után 
Konták 4. hang. Minta: Kijelentéd... 

Az Isten-Ige tanítványaként * Pállal együtt az egész világot megvilágosítottad, * és a sötétséget 
eloszlattad * Krisztus szent Evangéliumának megírásával. 



Ikosz 
Lukács, te szeretett tanítvány és orvos, gyógyítsd meg titokzatos beavatkozásoddal lelkem és 

testem betegségét, adj nekem teljes egészséget, én pedig örvendezve zengem a te dicsőséges 
magasztaló énekedet, és drága kenet helyett könnyeim záporával öntözöm a te szent és 
tiszteletreméltó testedet, amely mint az Élet teleírt oszlopa az apostolok csodálatos szentélyében 
mindenkinek hirdeti, hogy ha nem is elsőként, de te is megírtad Krisztus szent Evangéliumát. 

Kathizma 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét... 
Mint Pál apostol kísérőtársa, * a sokféle veszélyt erős lélekkel elviselted, * Urunk hírneves 

apostola, * a hit pályafutását bajnoksággal bevégezted, * Vele együtt a magasságban örvendezel, ó 
boldog! * A világban Krisztus Evangéliumát hirdetted * és mindenkit a nap alatt megvilágosítottál, * 
minden tiszteletre méltó Lukács, * esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot 
azoknak, * akik buzgón megünneplik a te szent emlékedet! 
Dicsőség... most és...  Istenszülő-ének ugyanarra 

A mennyek ajtaját, a frigyszekrényt, * a legszentebb hegyet, a fényt sugárzó felhőt, * a 
mennyei lajtorját, a szellemi paradicsomot, * Éva váltságát és a mindenség nagy kincsét énekeljük, * 
mert benne jött létre a világ üdvössége * és a régi vétség bocsánata. * Azért kiáltjuk néki: Imádd a te 
Fiadat és Istenedet, * hogy adja meg a bűnbocsánatot azoknak, * kik vallásos buzgósággal imádják a 
te legszentebb Szülöttedet. 
 
Fényének 

Krisztus apostola, kifejezhetetlen dolgok beavatottja, a pogányok tanítója, Istenlátó, esedezzél 
érettünk, az istenes Pállal és a tisztaságos Istenszülővel, kinek szent ikonját buzgón megfestetted, és 
mi boldognak hirdetünk téged és tiszteljük a te szent elszenderülésedet, teljesen bölcs 
Titokhordozó. 

 
Dicséreti sztihirák 

 
1. hang. Minta: Az örök világosság felhőjének... 

Dicshimnuszokkal tiszteljük, hívek, * Krisztus tanítványát, * az Evangélium igen bölcs íróját, * 
a kiválasztott Eszköz ékes, lelkes képmását, * Lukács apostolt, * akit az egész Egyház dicsőítéssel illet. 
* Mert ő Krisztus felséges csodáit hirdette, * s hittanításának sugaraival, * a kegyelem erejével * a 
földön lévőket megvilágosította. 

A test gyógyításán kívül * megtanultad a lélek gyógyításának tudományát is, * és 
mindkettőben tökéletesnek bizonyultál, * Isten bölcsessége által ihletve. * Így gyógyítod a lelkeket és 
testeket, * teljesen boldog Lukács. * Az embereket Isten megismerésére hívod, * Isten szeretetére 
fölemeled * és az égbe mindenkor átvezeted * és közbenjársz mindazokért, akik téged magasztalnak. 

Elővers: Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük. 
A tudatlanság mélységébe süllyedteket * az értelem horgával halakhoz hasonlóan kihalásztad, 

* s Isten megismerésére elvezetted, * Krisztusnak jó eledelül odaadtad, teljesen boldog, * és ők nagy 
megtiszteltetést, * boldog és örök életet nyertek. * Azért az üdvözítő Krisztus apostola, * bölcs 
evangélistája * és a kegyelem cselekedetei megörökítője lettél. 
8. hang 
Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az égbolt. 

A zsoltáros szavával hangoztassuk szent énekekben * az Ige titokzatos hirdetőjének, mi, 
összegyűlt hívek: * a te nyelved a gyorsíró Krisztus íróvesszeje, * mely megvilágosítja a nemzetek 
látását * az istenismeret befogadására, * mellyel az Evangéliumot hirdetted * és apostoltársaid 
cselekedeteit leírtad. * Most a Szentháromság egy Isten színe előtt állva * esedezel a mi lelkünkért. 



 
Dicsőség... a kilencedik ev. szt. 
Most és… Áldásteljes... 



OKTÓBER 26. 
A dicsőséges, műrót árasztó Szent Demeter nagyvértanú emléke 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

 
8. hang. Minta: Ó megdöbbentő csoda… 

Ó megdöbbentő csoda! * Ma az égben és a földön nagy vigasság van * Demeter vértanú 
emlékünnepén. * Dicsőítő énekkel környezik az angyalok, * szent énekekkel köszöntik az emberek. 
* Ó milyen nagyszerűen küzdött! * Milyen helyesen harcolt! * A cselszövő ellenséget hogy leterítette! 
* Krisztus győzelmet aratott! 

Ó megdöbbentő csoda! * Csodáinak fénysugarával * a napnál tündöklőbben beragyogja 
mindig * a földkerekséget Demeter. * A soha nem alkonyodó Világosságból nyert világosságot, * és 
örvendhet a megközelíthetetlen Világosságnak. * Az ő világosságának áradata elűzte a barbár 
fellegeket, * megszüntette a déli szelet, * és legyőzte a démonokat. 

Ó megdöbbentő csoda! * Krisztusért lándzsával átdöfték a háromszorosan boldog Demetert, 
* ki az ellenség előtt mindenkor kétélű pallosnak tűnt fel, * levágta az ellenség kevélységét, * és 
összezúzta a gonosz lelkek tajtékzó dühét. * Mindnyájan kiáltsuk neki: * Szent Demeter, oltalmazz 
minket, * kik tiszteljük a te mindenkor szent emlékedet! 

Az áhítat bástyája voltál, * a hit szilárd sziklájára építve: * kísértések meg nem hódíthattak, * 
veszélyek meg nem ingathattak. * Nagy viharral és tajtékzással csapkodtak * az istentagadás hullámai, 
* de megingathatatlan erősségedet le nem dönthették, * mert a vértanúság koszorújával óhajtottál 
ékeskedni. 

Szenvedéseddel Krisztus életadó szenvedését utánoztad * és tőle csodatévő erőt nyertél, * 
Demeter vértanú. * Megsegíted a hozzád folyamodókat, ó bajnok, * sok veszélyből kiszabadítod 
őket, * mert a legszabadabban szólhatsz Krisztushoz, * akinek most színe előtt állsz, * dicsőséggel 
telve, dicsőséges! 

Véredet hullattad, Demeter! * Áldozattá lettél az életadó Krisztusnak, * aki éretted szent vérét 
egészen kiontotta, * és téged dicsőségének részesévé s Országának élvezőjévé tett, * mert a gonosz 
lélekkel szemben jeleskedtél * s teljesen meghiúsítottad cselvetéseit. 
Dicsőség... 6. hang 

A bajnok világra szóló ünnepe gyűjtött ma minket össze. * Jertek, ünnepkedvelők, * 
ünnepeljük fényesen az ő emlékét és mondjuk: * Örvendezz, ki a hittel szétszaggattad az 
istentelenség köntösét * és magadra öltötted a Szentlélek szilárdságát! * Örvendezz, ki az Istentől 
neked adott erővel * a törvényszegők terveit meghiúsítottad! * Örvendezz, ki midőn tagjaidat 
lándzsával átdöfték, * Krisztus boldog szenvedését nekünk lelkesen újra bemutattad! * Esedezzél 
hozzá, bajnokok ékessége, Demeter, * hogy szabadítson meg minket a látható és láthatatlan 
ellenségtől, * és üdvözítse a mi lelkünket! 
Most és... Istenszülő-ének ugyanarra 

Ó, Legszentebb Nagyasszony, * világ menedéke, keresztények reménysége, hozzád 
esedezünk, Jóságos, * és téged hívunk segítségül: * Tedd könyörületessé irántunk Fiadat és Uradat, 
Istenszülő, * mert sokat vétkeztünk * és reményünket elvesztettük. * Néked pedig anyai szólásjogod 
van nála, * és szabadon szólhatsz hozzá. * Siess, Szeplőtelen, siess és járj közben érettünk, * és 
mentsd meg népedet a reá váró fenyítéstől! * Könyörületes, ne vesd meg a téged magasztalókat! 



 
Előverses sztihirák 

2. hang 
Megrendült a föld a te haragodtól való félelmében, * a hegyek és halmok megremegnek, 

Uram! * De te kegyes szemekkel tekints ránk, * ne gerjedj föl haragodban ellenünk, * légy 
könyörületes kezed művéhez, * szabadíts meg minket a földrengés rettenetes veszélyétől, * jóságos 
és emberszerető! 
6. hang 
Elővers: Megrendítetted a földet és megrengetted azt. 

Félelmetes vagy te, Uram! * Igazságos haragodat ki viselhetné el? * Ki könyöröghet hozzád, 
vagy ki esedezhet nálad, Jóságos, * a bűnös és kétségbeesett népért? * A mennyei rendek, * az 
arkangyalok és angyalok, * a hatalmasságok, trónusok és uralmak, * a kerubok és a szeráfok érettünk 
esedeznek, * és kiáltják: szent, szent, szent vagy, Urunk! * Kezed művét ne vesd meg, Jóságos, * 
veszélyben lévő városodat kegyelmed bőségével szabadítsd meg! 

Elővers: Ki rátekint a földre és megrendíti azt. 
Meghallották a niniveiek a fenyegetést, * hogy bűneik miatt a földrengés betemetheti őket, * s 

így a cethal közvetítő csodajelében * a megtérés a Jónás által jelképezett föltámadást idézte fel. * 
Amint tehát rajtuk megkönyörültél akkor, * s a nép kiáltását a gyermekekével és a barmokéval együtt 
kegyesen fogadtad, * most a mi megfenyítésünk után * harmadnapi föltámadásodért * bennünket is 
szánj meg, és könyörülj rajtunk!  
Dicsőség... 8. hang 

Elnyerte a te szent és szeplőtelen lelked, * ó, dicséretreméltó Demeter, * lakhelyét a mennyei 
Jeruzsálemben, * melynek falait a láthatatlan Isten szeplőtelen keze festette ki. * Megkapta a te 
tiszteletreméltó és bajnoki viadalt vívott tested * e hírneves földi templomot, * a csodák szentséges 
tárházát, * a betegségek gyógyító helyét, * és mi ide menekülünk és gyógyulásra lelünk. * E téged 
magasztaló várost oltalmazd * az ellenség betörésétől, ó hírneves, * hiszen bátran szólhatsz 
Krisztushoz, * aki téged megdicsőített! 
Most és... Istenszülő-ének ugyanarra 

Szeplőtelen Szűz, * ki kimondhatatlan módon testileg fogantad az Urat, * és a magasságbeli 
Istennek anyja lettél, * szolgáid könyörgését, ó Tisztaságos, fogadd el, * megtisztítván mindenkit 
bűneitől, * fogadd el a mi imádságunkat is, * imádkozzál lelkünk üdvéért! 

Tropár 3. hang 
Nagy oltalmazót nyert benned a földkerekség a veszélyek ellen, * pogányokat legyőző, szent 

bajnokunk. * Mint ahogy megaláztad Lieusz gőgjét, Nesztort pedig a küzdelemben megerősítetted, * 
úgy most is esedezzél Krisztus Istenünkhöz, ó szent, * hogy ajándékozzon nekünk nagy kegyelmet! 
Dicsőség... most és... 8. hang 

Ki letekintesz a földre és megrendül az, * ments meg minket Krisztus Istenünk, a földrengés 
fenyegetésétől, * és az Istenszülő imádságára * küldd le reánk bőséges kegyelmedet és üdvözíts 
minket! 
 

  



OKTÓBER 31. 
Boldog Romzsa Tódor fölszentelt vértanú 

 
A SZENT LITURGIÁN 

 

Tropár 4. hang 
Az apostoloknak útját követted tisztességgel, * Tódor fölszentelt vértanú, * és megóvtad 

Krisztus nyáját mint jó pásztor, * lelkedet adva érte. * Az istentelenek pedig megöltek téged, * és te 
sebekkel fölékesítve mentél be az örök dicsőségbe, * hol megkoszorúzott az Isten Báránya. * Imádd 
őt a mi lelkünkért! 
 
Konták 3. hang 

Mint a virág kívánja a Napot, úgy szeretted te is az igazság Napját, Krisztus Istent. * Mint 
buzgó főpap, a Kárpátok földjét tisztes bölcsességre tanítottad, * és mélyen alázatos életet éltél. * A 
hit sziklájaként elzártad az istentelenek útját, * és te, értékes gyöngyszem, a halálig türelmes voltál. * 
Ma megrendülten kiáltunk hozzád, tisztelve téged, * Tódor fölszentelt vértanú, imádkozz értünk, 
bűnösökért, az Irgalmas trónja előtt! 

 
Prokimen 4. hang 
Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okosságot. 
Vers: Hallgassatok meg mindnyájan, akik a földkerekségen laktok, föld szülöttei és emberek fiai! 

(48. zsoltár) 
Alleluja 2. hang 
Vers: Az igaz szája bölcsességet szól, és nyelve igazságot hirdet.  
Vers: Istene törvénye van szívében, és nem botladoznak léptei. 

(36. zsoltár) 
  



NOVEMBER 1. 
Pünkösd u. 22. vasárnap – Szent Kozma és Damján ingyenes orvosok – 5. hang  

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

 
6. hang. Minta: Minden reményüket… 

Minden reményüket * a mennyeiekbe helyezvén a szentek, * ellophatatlan kincset gyűjtöttek 
maguknak, * és az evangélium szerint * arannyal és ezüsttel nem terhelvén magukat, * a betegeknek 
az orvoslást * ingyen vevén ingyen is adják, * jótéteményeikkel árasztván el az embereket és 
állatokat, * hogy mindezek által Krisztust szolgálva * bátran közbenjárjanak a mi lelkünkért. 
(Kétszer.) 

A föld mulandó világát semmibe vette, * és égben lakó angyalok módjára élt már a testben is 
* a két egyforma gondolkodású s egyforma életmódú * és egyforma lelkületű szent orvos. * Most is 
meggyógyítanak minden szenvedőt, * s ingyen teszik ezt minden rászorulóval. * Magasztaljuk őket 
méltóképpen emléknapjukon, * mert bátran közbenjárnak a mi lelkünkért. 

Az egész Szentháromságot lelkébe fogadta * a két dicséretreméltó szent, * az Istenben bölcs 
Kozma és Damján, * s a gyógyítás életadó forrásából egész patakot buzogtat. * Földi maradványuk 
érintése a szenvedőket meggyógyítja, * nevük segítségül hívása elűzi az emberektől a betegségeket, * 
és szabadulást hoznak minden hozzájuk menekülőre, * bátran közbenjárva a mi lelkünkért. 
Dicsőség... 6. hang 

Végtelen a szenteknek juttatott kegyelmi ajándék, * melyet Krisztustól nyertek, * azért az ő 
földi maradványuk is * Isten erejével folyton csodát művel; * s akik a nevüket hívják segítségül, * a 
gyógyíthatatlan betegségektől megszabadulhatnak. * Az ő közbenjárásukra szabadíts meg minket * a 
testi és a lelki betegségektől * emberszerető Urunk! 

Most és... a folyó (5.) hang nagy dogmatikonja 

Előverses sztihirák 
Dicsőség... 6. hang 

Mindenkor veletek munkálkodik Krisztus, * amikor betegek gyógyításával csodákat műveltek 
a világban, * szent ingyenes orvosok! * S a ti szentélyetek is kimeríthetetlen forrás; * s ha merítenek 
belőle, annál jobban buzog, * és ha kiömleszt, csak tovább bővelkedik. * Ha kiüresítik, mindenkinek 
bővebben ad, * s nem marad üresen. * A belőle merítők gyógyulást bőven kapnak, * s mégis 
kiapadhatatlan marad. * Hogyan hívjunk titeket? * Test és lélek orvosai, * gyógyíthatatlan betegségek 
meggyógyítói, * kik hogy mindenkit ingyen meggyógyítsatok, * kegyelmet nyertetek az Üdvözítő 
Krisztustól, * aki megadja nekünk a nagy irgalmat. 
Most és... a megf. hangú kis dogmatikon 

Tropár 8. hang 
Csodatevő ingyenes orvosok, * szent Kozma és Szent Damján, * tekintsetek a mi 
gyöngélkedéseinkre, * és adjatok gyógyulást, * ingyen kaptátok, ingyen adjátok nekünk! 

 
A HAJNALI SZOLGÁLATON 



A III. óda után 
Konták 2. hang 

A gyógyítás kegyelmi ajándékát elnyerve * a betegségben sínylődőket orvoslásban részesítitek, 
* dicsőséges csodatévő orvosok. * Látogatásotokkal az ellenség vakmerőségét is megalázzátok, * és 
csodáitokkal meggyógyítjátok a világot.  
Ikosz 

Minden értelmet és bölcsességet felülmúl a bölcs orvosok szava, mert a Magasságbeli 
kegyelmét elnyervén, láthatatlanul gyógyulást ajándékoznak mindenkinek. Ajándékozzanak meg 
engem is azzal a kegyelemmel, hogy szent énekekkel elbeszélhessem, micsoda jeles hordozói ők az 
Isten kegyelmének és miként ajándékozzák a gyógyulás bőségét: a kínoktól mindenkit 
megszabadítanak, és csodáikkal meggyógyítják a világot! 

Kathizma 

8. hang. A Bölcsességet és Igét… 
Nyilvánvalóan a mennyországból, Krisztustól * nyertétek a csodatételek rendkívüli kegyelmét, 

* és szünet nélkül minden betegséget meggyógyíttok. * A Szentlélek kegyelme nyilvánult meg 
bennetek, * és az adja az istenes gyógyítások erejét. * Ingyen gyógyító lelkülettel enyészhetetlen 
javak bőségét szereztétek, * Istent hordozó ingyenes orvosok! * Esedezzetek Krisztus Istenhez, * 
hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón megünneplik a ti szent emléketeket!  
Dicsőség... ugyanarra 

A Szentlélek kegyelmével gyógyulások ajándékának osztogatói * és csodák ragyogó fáklyái 
gyanánt * mutatkoztatok minden embernek. * A szenvedések tüzét híven beharmatozzátok, * a hívek 
lelkületét pedig a hitre buzdítjátok. * Ezért ti vagytok lelkünk meggyógyítói, * s bajainkban a ti 
templomotokba menekülünk, * Istent hordozó ingyenes orvosok! * Esedezzetek Krisztus Istenhez, * 
hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón megünneplik a ti szent emléketeket! 
Most és... Istenszülő-ének ugyanarra 

Jertek, hívek, magasztaljuk mindnyájan * a Királynőt, a mindenség Teremtőjének Anyját! * 
Dicshimnuszt zengve hangos szóval kiáltsuk: * Örömünknek oka, minden magasztalásra méltó Szűz, * 
üdvözítsd a te tisztelőidet, * és födözd be könyörgéseddel! * Mert mint az Isten Anyja, szólásjoggal állsz 
elő, * könyörületet gyakorolhatsz és a betegségekre gyógyulást nyújthatsz. * Mindezért így kiáltunk 
hozzád: * Esedezzél a te Fiadhoz, az Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot a te szolgáidnak, * akik 
buzgón imádják a te mag nélkül megszült Fiadat! 

 
Fényének 

Istentől elnyertétek a gyógyítás kegyelmi ajándékát, boldog ingyenes orvosok, így 
orvosoljátok a betegségeket, és meggyógyítjátok mindazokat, akik a ti szent hajlékotokba hittel 
elzarándokolnak. Azért egybehangzóan, méltóképpen magasztaljuk a ti szent emléketeket. 

 
Dicséreti sztihirák 

 
1. hang 

Istentől a gyógyítás kegyelmi ajándékát elnyerve * a mi lelkünk és testünk bajait ingyen 
meggyógyítjátok, * világhírű ingyenes orvosok. * Krisztus általatok adja a híveknek az egészséget, * s 
titeket biztos csillagoknak rendelt a mindenségben. * Esedezzetek hozzá, * hogy üdvözüljön a mi 
lelkünk! 

A magasságbeli Gondviselés akaratából * a gyógyítások ajándékának mélységéből merítettetek 
* és minden hívőnek gyógyulást buzogtattatok, ingyenes orvosok! * A szenvedők betegségeit 



titokzatos gyógykezeléssel, * a Szentlélek kincstárából nyert üdvös orvossággal * természetfölötti 
módon meggyógyítjátok. * A nyilvánvalóan bennetek lakó Szentháromság, * az élet Ura szent 
templomává lettetek. * Esedezzetek hozzá, * hogy üdvözítse a mi lelkünket! 
2. hang 
Elővers: Csodálatos az Isten az ő szentjeiben, Izrael Istene. 

Örvendezik már mindörökre a szentek kara, * mert elnyerték örökségül a mennyországot, * 
Krisztus szolgáivá lettek, * az örök életben laknak, * földi maradványukat befogadta a föld, * s az 
most jó illatot áraszt. 

  
4. hang 
Elővers: A szentekkel, kik az ő földjén vannak, csodákat művelt az Úr. 

Szent ingyenes orvosok, * a gyógyítás ajándékának forrása nálatok megvan. * Gyógyulást 
ajándékoztok a hozzátok folyamodóknak. * Az Üdvözítő Krisztus örökké buzgó forrásából * a 
legnagyobb ajándékokra tettetek szert. * Hozzátok is szólt az Úr, mert az apostolokkal egyforma 
lelkületűek vagytok: * Hatalmat adtam nektek a tisztátalan lelkek fölött, * hogy kiűzzétek azokat, * és 
meggyógyítsatok minden betegséget és minden gyöngélkedést. * Az ő parancsait szépen 
teljesítettétek. * Ingyen vettétek, ingyen adjátok, * s meggyógyítjátok testünk és lelkünk betegségeit. 
 
Dicsőség... a tizenegyedik ev. szt. 
Most és… Áldásteljes… 
 

A SZENT LITURGIÁN 

Tropár 8. hang 
Csodatevő ingyenes orvosok, * szent Kozma és Szent Damján, * tekintsetek a mi 

gyöngélkedéseinkre, * és adjatok gyógyulást, * ingyen kaptátok, ingyen adjátok nekünk! 
 

Konták 2. hang 
A gyógyítás kegyelmi ajándékát elnyerve * a betegségben sínylődőket orvoslásban részesítitek, * 

dicsőséges csodatévő orvosok. * Látogatásotokkal az ellenség vakmerőségét is megalázzátok, * és 
csodáitokkal meggyógyítjátok a világot. 

 
Prokimen 4. hang 
A szentekhez, kik az ő földjén vannak, csodákat művelt az Úr, minden jóakarata bennük van. (Zsolt 
15,3) 
Vers: Szemem előtt az Úr mindenkor, mert jobbomon van, hogy ne ingadozzam. (Zsolt 15,8) 

 
Alleluja 2. hang 
Vers: Íme, mily jó és gyönyörűséges a testvéreknek együtt lakniuk! (Zsolt 132,1) 
Vers: Mert ott rendelt az Úr áldást, életet mindörökké. (Zsolt 132,3) 
 

  



NOVEMBER 16. 
Szent Máté apostol és evangélista 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

4. hang. Minta: Minekelőtte felülről… 
Aki az emberek szívét kifürkészi, * mikor isteni előretudásával megismerte a te szent 

elszántságodat, * és az igazságtalanság világából kiszabadított téged, * akkor az egész világra elhatoló 
világossággá formált, * és megparancsolta neked, szent apostol, * hogy világosítsd meg és ragyogd be a 
földkerekség határait. * Arra is méltóvá lettél, * hogy világosan megírd az ő szent örömhírét. * 
Esedezzél hozzá, * hogy világosítsa meg és üdvözítse a mi lelkünket! (Kétszer.) 

A vámszedésből hívott meg az örök Ige * a tanítványai közé, * és mikor megszólított, * arra 
buzdított, hogy őt kövesd, * és még országából is részesedést ígért. * Te pedig, teljesen boldog, 
mindenről lemondtál, * a zűrzavart elhagytad, * és elszántan a nyomába léptél. * És most, Istent látó, 
* minthogy az ő kimondhatatlan színe-látására eljutottál, * esedezzél hozzá, * hogy világosítsa meg és 
üdvözítse a mi lelkünket! (Kétszer.) 

Az egyik próféta éleslátással * földön guruló * és az ámítás hatalmait lehengerlő, * szent 
kőnek látott téged. * A személyes Ige pedig, teljesen bölcs apostol, * a világ világosságává, az igazság 
és igazságosság hirdetőjévé formált téged, * és a hármasnapú fény világosságával tündöklővé tett, 
minden tiszteletre méltó. * Esedezzél hozzá, hogy világosítsa meg * és üdvözítse a mi lelkünket! 
(Kétszer.) 
Dicsőség... 4. hang 

Örömmel követted Krisztust, * ki égi tanítványságra hívott, Isten választottja! * A földies 
gondolkodás egész ürességét elvetetted, * az égi országhoz illő lelkületet fölvetted, * az alantas 
viselkedéssel és az üres dicsőséghajhászással szakítottál, * a vámosból evangélistává, * a sötétségben 
levőknek világító toronnyá lettél, * így az eltévelyedetteket üdvösségre vezetted. * Most az egész 
világért buzgón közbenjársz, * s a téged magasztalókat üdvösen megőrzöd, Máté! 

Most és... Istenszülő-ének. Minta: Minekelőtte felülről… 
A Mindenség Teremtőjét hordoztad méhedben, * Isten legboldogabbja; * mikor megtestesült, 

* hogy újjáalkossa a kígyó csábítása következtében előbb elbukott embert, * megszülted, Tisztaságos, 
kifejezhetetlen módon az Isten-Igét * és ő a te szülésed révén megszabadította az enyészettől az 
egész elavult természetet. * Azért énekeljük és dicsőítjük a neked adott kegyelmet, Szűz Anya! * 
Ezzel oltalmazd és üdvözítsd hív magasztalóidat! 

 
Előverses sztihirák 

 
4. hang. Minta: Mint a vértanúk… 

Szavaid harsonájával az embereket összegyűjtötted, * Isten megismerésére segítetted, * s az 
eltévelyedés sokféleségétől visszatartottad, * a híveket egyetértésre vezetted, * s most is azért esedezel, 
* minden dicséretre méltó, * hogy megszabaduljanak a romlásból és a veszedelmekből mindazok, * 
akik híven megünneplik a te mindenkor tiszteletreméltó emlékedet. 

Elővers: Az egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük. 
Krisztus, a mi Istenünk, * ki a tüzes nyelvben a Szentlélekkel fölfegyverzett * hatalmas harcossá 

tett téged, szent apostol, * a tévutak elleni küzdelemben, * megadta neked a kegyelem tündöklő 
ajándékát. * Esedezzél hozzá, hogy szabaduljanak meg a romlásból és a veszedelmekből mindazok, * 
akik híven megünneplik a te mindenkor tiszteletreméltó emlékedet! 

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



A Szentlélek mélységébe tekintettél, szent apostol, * és megláttad a kimeríthetetlen 
gazdagságot, * bőséges kegyelmet merítettél belőle, * s azt az evangéliumban mindnyájunkra 
kiöntöd. * És esedezel, hogy megszabaduljanak a romlásból * és a veszedelmekből mindazok, * akik 
híven megünneplik a te mindenkor tiszteletreméltó emlékedet. 
Dicsőség... 6. hang 

A gonoszság legmélyéről az erény csúcsára magasba törő sasként * csodálatosan följutottál, 
hírneves Máté. * Krisztus szolgálatába álltál, * követted őt, kinek ereje elborítja az egeket * és 
bölcsességével telve van a föld. * Őt mindenben lángbuzgalommal utánoztad. * Béke, élet és 
üdvösség örömhírét vitted mindazoknak, * akik buzgó lélekkel engedelmeskednek Isten 
parancsainak. * Vezess minket is ezekre, * hogy a Teremtőnek kedvében járjunk, * téged pedig 
magasztaljunk! 
Most és... Istenszülő-ének ugyanarra 

Istenszülő, te vagy a valódi szőlővessző, * ki megnövesztetted nekünk az élet gyümölcsét, * 
Hozzád könyörgünk, * imádd a szent apostolokkal együtt érettünk az Uralkodót, * hogy irgalmazzon 
a mi lelkünknek!  

Tropár 3. hang 
Szent Máté apostol és evangélista, imádd a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon 

bűnbocsánatot a mi lelkünknek! 

  



NOVEMBER 20. 
Az Istenszülő templomba vezetésének előünnepe 

 
 

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! 
 
  



NOVEMBER 30. 

Az elsőként meghívott, dicsőséges és nagyhírű Szent András apostol 

AZ ELŐESTI ALKONYATI SZOLGÁLATON 

4. hang. Minta: Minekelőtte felülről… 
Mikor az Atya dicsőségének megszemélyesült fénye megjelent, * hogy az embereket 

könyörületesen megmentse, * akkor te, ó dicső, * ki az Előhírnök világosságánál formálódtál, * 
elsőként mentél őhozzá, * s lelked megvilágosodott az ő istensége tiszta fénysugarától, * és 
Krisztusnak, a mi Istenünknek hírnöke és apostola lettél. * Esedezzél őhozzá, * hogy világosítsa meg 
és üdvözítse a mi lelkünket! (Kétszer.) 

Mikor a legszentebb Ige megtestesült, * hogy nekünk életet adjon, * és üdvösséget hirdetett a 
földön levőknek, * akkor te, ó bölcs, * kiben az Előhírnök szózata visszhangra talált, * az ő nyomába 
léptél, * s önmagadat szent zsenge áldozatként neki szentelted. * S mihelyt megismerted, * 
testvérednek is megmutattad a mi Istenünket. * Esedezzél őhozzá, * hogy világosítsa meg és 
üdvözítse a mi lelkünket! (Kétszer.) 

Mikor a Szűz Szülöttje, * az igaz vallásosság tanítója feltűnt, * s a józanság tisztaságát 
megmutatta nekünk, * akkor te, boldog András, * aki a „meddőségből származott”-nak tanítványa 
voltál, * az erényesség kedvelője lettél, * s lelkiekben szép előhaladást tanúsítottál, * és dicsőségről 
Krisztusnak, a mi Istenünknek kifejezhetetlen dicsőségére emelkedtél. * Esedezzél őhozzá, * hogy 
világosítsa meg és üdvözítse a mi lelkünket! (Kétszer.) 
Dicsőség... 4. hang 

Elhagytad a halfogást, szent apostol, * s az igehirdetés vesszejével embereket halásztál, * 
lebocsátva a horgot a jámborság csalétkével, * és az eltévelyedés mélységéből kivezetted az összes 
népet, * András apostol, az apostolok fejének testvére * és a földkerekségnek hangos tanítója! * 
Esedezzél érettünk szüntelenül, jóhírű, * kik hittel és buzgósággal magasztaljuk * a te mindenkor 
tiszteletreméltó emlékedet! 
Most és... 4. hang 

Örvendj Izajás, hallgasd az Úr igéjét! * Prófétálj Szűz Máriáról! * A bokor lángol, de az 
istenség fénylő tüzében el nem ég. * Készülj Betlehem, tárd ki kapudat, Éden, * bölcsek, induljatok, 
hogy megláthassátok a jászolban, pólyában lévő Üdvözítőt, * akit csillag jelzett a barlang fölött! * Ő 
az életadó Úr, * aki üdvözíti a mi emberi nemünket. 

 
Előverses sztihirák 

5. hang. Minta: Üdvözlégy… 
Üdvözlégy * szellemi égboltozat, * ki Isten dicsőségét mindenfelé hirdetted, * Krisztus szavára 

elsőként hallgattál buzgón, * és nyomban hozzá társultál. * Lángra is lobbantott, * és második 
világosságként tündököltél. * Fényességeddel megvilágosítottad a sötétségben levőket. * Az ő jóságát 
is utánoztad. * Azért elzengjük a te legszentebb magasztalásodat, * nagy örömmel csókoljuk 
ereklyetartódat, * melyből segítséget fakasztasz * és nagy irgalmat azoknak, kik azt kérik. 

Elővers: Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük. 
Rátaláltál * a vágyva vágyott legelső Lényre, * arra, aki könyörületességből magára öltötte 

természetünket, * Istent szerető András, * heves buzgósággal nyomába szegődtél, * s testvéredhez 
így szóltál: * Megtaláltuk azt, akiről a Lélekben a próféták szóltak! * Jöjj, hogy elbűvölje lelkünket és 
elménket az ő szépsége, * hogy megvilágosodjunk világosságával, * hogy elűzzük az eltévelyedés és a 
tudatlanság sötét éjszakáját, * és áldjuk Krisztust, * aki megadja a világnak a nagy irgalmat! 



Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az égbolt. 
A nemzetek, * akik nem ismerték Istent, * a te beszédeid hálójával kiemelkedtek a 

tudatlanság mélyéből. * Minden dicséretre méltó, a sós tengereket felzavartad, * mint a tenger 
Urának nemes lova, * az istentagadás posványát elapasztottad, * elhintve abban a te tiszteletreméltó 
bölcsességed sóját, * dicsőséges apostol! * Ettől megdöbbentek az oktalansággá lett bölcsesség 
arcátlan birtokosai, * mert nem ismerték Krisztust, * aki megadja a világnak a nagy irgalmat. 
Dicsőség... 3. hang 

Péter testvérét és Krisztus tanítványát, * a halak kifogóját és az emberek halászát, Szent 
Andrást, * az apostolt magasztaljuk szent dalokkal, * mert Jézus tanítására hithirdetésével mindenkit 
oktatott, * és testét a törvényszegőknek, * mint a csalétket a halaknak, átadta, * és őket is hálójába 
ejtette. * Az ő könyörgésére, Krisztus, * add meg népednek a békességet * és a nagy irgalmat! 
Most és...  

Mondd nekünk, József, * hogy a szentélyből fogadott Szüzet miképp hozod Betlehembe 
terhesen? * Én – mondá – a prófétákat vizsgálván, * és hírt vevén az angyaltól, * meggyőződtem, 
hogy Máriának titokzatos módon Istent kell megszülnie, * kinek imádására napkeletről bölcsek 
fognak érkezni * drága ajándékokkal kedveskedvén neki. * Miérettünk megtestesült Urunk, dicsőség 
néked! 

Tropár 4. hang 
Mint elsőként meghívott apostol * és az apostolfő testvérbátyja, * esedezzél a mindenség 

Uralkodójához, Szent András: * Ajándékozzon a világnak békességet, * és a mi lelkünknek gazdag 
kegyelmet! 

  



DECEMBER 4. 
Szent Borbála nagyvértanúnő, Damaszkuszi János szentéletű atya 

 
A SZENT LITURGIÁN 

 
Tropár a nagyvértanúnőnek, 8. hang 

Szent Borbálát tiszteljük, * mert ő az ellenség kelepcéit összetörte, * és a kereszt fegyverének 
erejét fölhasználva * kismadárként kiszabadult azokból, mint tiszteletreméltó! 
A szentéletűnek, 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 szentéletűnek, 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 nagyvértanúnőnek, 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. 

Prokimen 4. hang 
A szentekhez, kik az ő földjén vannak, csodákat művelt az Úr, minden jóakarata bennük van. (Zsolt 
15,11) 
Vers: Szemem előtt az Úr mindenkor, mert jobbomon van, hogy ne ingadozzam. (Zsolt 15,8) 
 
Prokimen 7. hang 
Drágalátos az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála. (Zsolt 115,6) 
Vers: Mit adjak vissza az Úrnak mindazért, amit nekem adott? (Zsolt 115,3) 

 
Alleuja 4. hang 
Vers: Az igazak kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásukból kiszabadította őket. 
(Zsolt 33,18) 
Vers: Sok szorongatás éri az igazakat, de mindazokból kiszabadítja őket az Úr. (Zsolt 33,20) 
 
Alleluja 6. hang 
Vers: Boldog az a férfi, ki az Urat féli, az ő parancsolatait igen kedveli. (Zsolt 111,1) 
Vers: Hatalmas lesz ivadéka a földön, az igazak nemzedéke áldásban részesül. (Zsolt 111,2) 
  



DECEMBER 7. 
Szent Ambrus főpap 

 
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN 

 
1. hang. Minta: A mennyei rendeknek… 

Erények sorával ékesítetted elöljárói székedet, * és az isteni sugallatra kaptál főpapi trónt, * s 
mind a kettőben a kegyelem hűséges sáfára voltál, Ambrus, * azért kettős koszorút nyertél. 

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

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

Szentéletű atya, legszentebb Ambrus! * Te lant vagy, ki az igaz hit tanításainak üdvösséges 
dalát zenged, * és a hívek lelkét elbűvölöd. * Az Isten vigasztaló Lelkének jóhangú hárfája, * az 
Egyház dicséretreméltó harsonája, * a kegyelmi adományok legtisztább forrása, * mely lemossa a bűn 
szennyét. * Járj közben Krisztusnál, * esedezzél Krisztushoz, szentéletű, * hogy adja meg az 
Egyháznak az egyetértést, * a békességet és a nagy irgalmat! 

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

Szentéletű atya, magasztalásra méltó Ambrus! * A legszentebb Lélek kegyelme * rátalált a te 
tiszta lelkedre kívánsága szerint, * és a le nem alkonyodó világosság benned lakozott. * Ennek 
működésével a tévely szellemét mindenkor elűzöd, * és meggyógyítod mindazoknak betegségét és 
baját, * akik őszinte szívvel hozzád járulnak * és a te fényes emlékedet megünneplik. * Járj közben 
Krisztusnál, * esedezzél Krisztushoz, szentéletű, * hogy adja meg az Egyháznak az egyetértést, * a 
békességet és a nagy irgalmat! 
Dicsőség... most és... 5. hang 

Kihez hasonlíthatod magadat, lelkem? * Egyre csak rosszabbra fordulsz, * sebeidre esztelenül 
újabb sebeket halmozol, * egészen tele vagy ütésekkel. * Ügyet sem vetsz arra, hogy a Bíró közeleg, * 
és eléje kell állnod, hogy elvedd cselekedeteid büntetését vagy jutalmát. * Térj meg, borulj a Szűz elé 
és kiáltsd: * Legtisztább Nagyasszony, ne vess meg, * noha megharagítottam a velünk együttérző 
Istent, * ki tőled az emberek üdvözítésére megszületett, * nagy jóindulata folytán. 

  



DECEMBER 10. 
Szent Ménász, Hermogenész és Evgrafosz vértanúk 

 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk... 
Dicséretreméltó Ménász vértanú! * Elszántan elviselted, hogy megcsonkítsanak, * a szemedet 

kiszúrják, * hitvalló nyelvedet kitépjék, * mert az isteni jutalomra tekintettél. * Esedezzél a mi 
lelkünkért, * hogy megkapjuk a békességet és a nagy irgalmat! 

Eltűrte a dicsőséges Hermogenész, * hogy kezét levágják, lábát leszakítsák, * és mikor tűzön 
kegyetlenül sütötték, * szívbeli buzgóságról tett tanúságot és Istenhez ragaszkodott. * Hozzá 
esedezik most is a mi lelkünkért, * hogy megkapjuk a békességet és a nagy irgalmat. 

Testrészeiteket összezúzták, bölcs szentek, * s a tengerbe vetettek benneteket! * De felsőbb 
intézkedésre eljutottatok * a boldogság nyugalmas révébe, * és a kígyó gonoszságát 
elsüllyesztettétek. * Esedezzetek a mi lelkünkért, * hogy megkapjuk a békességet és a nagy irgalmat! 

4. hang. Minta: Mint a vértanúk... 
Teljes fényű csillagok módjára * ragyogtatok fel az Egyház szellemi égboltján, * és 

küzdelmeitek fényével * és ragyogó csodáitokkal * megvilágosítjátok az egész földkerekséget, 
diadalmas vértanúk! * Azért ma örömmel megtartjuk * a ti szent és ragyogó ünnepeteket, * 
végtelenül boldog megkoszorúzott vértanúk! 

Hangos szóval magasztalunk téged, * szent ligetekben éneklő, szép hangú madár, * a 
küzdelmekben dicsőséges Ménász, * ki követésedre vonzottad Hermogenészt és Evgrafoszt, * és 
kimenekültél velük együtt az igazi ellenség sűrű hálójából, * s fölrepültél az isteni ligetbe, * az égi 
fészekre. 

Kezetektől s lábatoktól megfosztottak, * fejeteket levágták, * kerékbe törtek és minden más 
kínzással gyötörtek. * De Krisztust nem tagadtátok meg, * bálványoknak nem áldoztatok, * s a 
mulandó életből örömmel átmentetek * az örökkévaló és isteni életre, * minden dicséretre méltó 
vértanúk! 
Dicsőség... 6. hang 

A te nyelved valóban gyönyörűbb * a gyorsíró vesszejénél, * szépszavú Ménász, * mert 
világosan hirdeti az igaz hitet, * az üdvösséges tanítást, * mellyel Istent dicsőítik. * És tündöklő 
szépségűvé tetted Hermogenészt, * ki a szent keresztséget tőled nyerte el, * s kit Evgrafosszal, a te 
hőséges követőddel együtt * bajnoktársaddá és küzdelmeid osztályrészesévé tettél. * Most, hogy az 
Üdvözítő trónja előtt álltok * és szólásjogotok is van nála, * esedezzetek szüntelenül a mi lelkünkért! 
Most és... 

A te Atyáddal és a Szentlélekkel egylényegű, * ó, Szűztől összeelegyedés nélkül megtestesült 
Egyszülött, * őrizd meg tisztaságban a te nyájadat, * és tartsd meg azt békességben és egyetértésben! 

 
Előverses sztihirák  

Dicsőség... 6. hang 
Ma a vértanúk karában tűnnek fel * a hívek buzgó élharcosai, * kik a zsarnokok minden 

istentelenségét legyőzték, * a bölcs Ménász, Evgrafosz és Hermogenész, * a hármasfényű 
Háromsággal egyenlő számúak, * az isteni kisugárzás felhőjében megvilágosultak, * a testnélküliek 
karával örvendeznek, * s az Üdvözítő Isten előtt esedeznek a mi lelkünkért. 



Most és... Istenszülő-ének. Minta: Harmadnapon föltámadtál... 
Tárd ki felénk szeplőtelen karodat, * amelyben Istent hordoztad, Legszentebb, * óvj meg 

minket minden erős indulattól és haragtól, * világ reménysége, tisztaságos Istenszülő! 

Tropár 8. hang. Minta: Megértvén a titokteljes... 
A vértanúk önmegtagadással a szenvedélyek tűzlángját kioltották, * minden rossz ösztönnel 

és indulattal együtt, * és elnyerték Krisztus kegyelmét, * hogy a betegek szenvedéseit elhárítsák * 
életük folyamán, sőt annak végeztével is csodákat műveljenek. * Valóban rendkívüli csoda, * hogy 
puszta csontjaik is gyógyulást árasztanak. * Dicsőség a mi egyetlen Istenünknek! 
  



DECEMBER 14. 

Szent Thürszosz, Levkiosz, Kallinikosz, Filémón, Apolló és Adorján vértanúk  
 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

4. hang. Minta: Mint a vértanúk… 
Istenfélő élet pajzsával fegyverzett föl téged az Úr, * és erőssé tett az ellenség fenyegető 

támadásaival szemben, * dicsőséges Thürszosz! * S azt a benned levő bátorság lándzsájával 
leterítetted, * seregeit szétszórtad, * a győzelmi koszorút elnyerted, * bajnok nagyvértanú! 

Lelked fehér tisztaságát tested ékességével * és helyes hitvallásoddal * megmutattad, Levkiosz 
vértanú, * azért Krisztus „fehér” nevedhez illően * ragyogóvá tett téged itt a földön. * Esedezzél 
őhozzá, * hogy az enyészettől és a veszedelmektől megszabaduljanak mindazok, * akik híven 
megünneplik a te mindenkor tisztelt emlékedet! 

Diadallal vívtad meg küzdelmedet, Kallinikosz, * neved már jó előre jelezte tetteidet. * 
Levkioszt követted, * s lelkedet fényessé tetted * a küzdelmek szépségével * és a kínvallatás alatt 
tanúsított fényes hőstetteddel, * a gonoszok istentagadó eszméit megbélyegezted, * és a csábítás 
ködét isteni erővel eloszlattad. 

4. hang. Minta: Jelül rendelted… 
A csodálatos Thürszosz, * az Istent szerető Kallinikosz * és a dicsőséges Levkiosz * a 

teremtetlen Szentháromságot hirdették; * a legsúlyosabb fájdalmakat * és a végtelen kínokat * férfias 
lelkülettel elviselték, * és mint győztesek, a győzelmi koszorút elnyerték, * s a szellemi Erők társai 
lettek. 

A nagyszerű Filemón, * a végtelenül boldog Adorján, * és a bölcs Apolló * vérük áradatával 
eloltották * a sokistenhit tüzét, * megöntözték az egész földet; * az istenismeret szent áradatával * és 
a gyógyítások záporával * Isten kegyelme folytán elapasztották * a szenvedélyek folyóvizét * a 
jógyőzelmű vértanúk. 

Ékes virágokként kivirágoztak, * a Lélek rétjén a dicsőséges vértanúk, * isteni jóillatot 
árasztottak, * és jóillattal töltötték meg azoknak a lelkét, * akik minden évben tisztelik az ő 
emléküket, * küzdelmüket, szenvedésüket * s boldog végezetüket, * mely után a nem alkonyodó 
világosságban laknak örvendezve. 
Dicsőség... most és... ugyanarra 

Hozzád esedezem, * minden magasztalásra méltó, * a Királynak tisztaságos palotája, * tisztítsd 
meg minden bűnnel beszennyezett elmémet * s tedd azt az isteni Szentháromság kedves 
lakóhelyévé,* hogy magasztalhassam hatalmadat és irgalmasságodat * s hogy üdvösségre jussak én, a 
te hasztalan szolgád. 
  



JANUÁR 11. 
A szerzetesközösséget megszervező szentéletű (Kinoviarkha) Teodóziosz atyánk  

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

 
5. hang. Minta: Szentéletű atya... 

Szentéletű atya, Istent hordozó Teodóziosz! * Nagyszerűen küzdöttél a mulandó életben, * 
dicshimnuszokban, böjtölésben és virrasztásban * példaképe voltál tanítványaidnak. * Most pedig a 
testnélküliekkel együtt vigadozol, * szüntelenül dicsőíted Krisztust, * az Istentől való Isten-Igét és 
Megváltót, * aki meghajtotta fejét az Előhírnök előtt * és a vizek természetét megszentelte. * 
Szentéletű, őt imádd, * őhozzá esedezzél, * hogy ajándékozzon az Egyháznak egyetértést, * 
békességet és gazdag kegyelmet! (Kétszer.) 

Szentéletű atya, Istent hordozó Teodóziosz! * A te legtisztább lelkedre kívánsága szerint 
rátalált a legszentebb Lélek kegyelme, * benned lakozott, mint szeplőtelen világosság, * kinek 
erejével tündöklő ragyogásúvá lettél, * és szüntelenül dicsőíted Krisztust, * a két természetben élő 
egy Fiút, * akit az Előhírnök keze megkeresztel, * és akiről az atyai hang bizonyságot tesz. * 
Szentéletű, őt imádd, * őhozzá esedezzél, * hogy ajándékozzon az emberiségnek egyetértést, * 
békességet és gazdag kegyelmet! (Kétszer.) 

Szentéletű atya, Istent hordozó Teodóziosz! * Nyilván méltóvá lettél a boldog életre, * melyet 
tisztasággal és önmegtagadással megszereztél. * Életedben mindenkitől búcsút véve elköltöztél a 
magasságbeli életre, * s ott a testnélküliekkel szüntelenül dicsőíted Krisztust, * ki a Szűzből 
kifejezhetetlen módon testet öltött, * és a mi bűneinket a keresztségben a Jordán habjaiba merítette. 
* Szentéletű, őt imádd, * őhozzá esedezzél, * hogy ajándékozzon a földkerekségnek egyetértést, * 
békességet és gazdag kegyelmet! (Kétszer.) 
Dicsőség... 2. hang 

Jámboréletű atya! * Mint az élő Isten városát megörvendeztették szent lelkedet a folyó 
hullámai, * mert odament Krisztus, a mi Istenünk, * a bűnbocsánat vize, a Jordánra, * s az egész 
földkerekségre az igaz vallásosság igéjét buzogtatta. * Esedezzél hozzá, végtelenül boldog 
Teodóziosz, * hogy üdvözítse a mi lelkünket! 
Most és... az ünnepé ugyanarra 

Meghajtád fejedet az Előhírnök előtt, * és a sárkányok fejeit összetörted: * a habok közé 
leszálltál, * és megvilágosítottad a mindenséget, * hogy téged, Üdvözítő, dicsőítsünk, * mint lelkünk 
megvilágítóját. 

Előverses sztihirák 
4. hang. Minta: Jelül rendelted... 

Íme, a te képedet viselem, melyet felfoghatatlan lealázkodással alkottam, * – mondá az Úr. * 
Mi csodálatos van abban, barátom, * hogy fejemet jobbod alá hajtom, * mint egyik szolgatársad, * és 
hogy levetkőzvén a vizet magamra öltöm? * A ruhátlanokat akarom könyörületességből felöltöztetni 
* örök enyészhetetlenségbe.  

Elővers: A tenger látta ezt és megfutamodott, a Jordán visszafordult. 
Testben láthatóvá lettél, * s az anyaméh megperzseletlenül fogadott be téged. * A kemence 

egykor ezt már előre jelezte, * amikor nem égette meg az ifjakat. * De én száraz fű vagyok, * hogy 
tehetem kezemet, Uralkodó, reád, a tűzre? * Hiszen előtted remegnek az összes égiek és földiek, * 
mindenható Jézus, lelkünk üdvözítője! 

Elővers: Mi lelt téged, tenger, hogy megfutamodtál, és téged, Jordán, hogy visszafordultál? 



Moss meg engem a Jordán vizében, * noha nincsen rajtam szenny! * – mondá az Úr. * 
Szennyessé lett az emberi természet Ádám vétkével, * most pedig ugyanez tisztul meg, és újjá lesz. * 
Mert az én keresztelkedésem által, * minden ember újjászületik vízből és Szentlélekből. 
Dicsőség... 8. hang 

Mi, szerzetesek, mindnyájan, * vezérünkként tisztelünk téged, * Teodóziosz atyánk! * Mert a 
te útmutatásoddal megtanultunk a valóban helyes ösvényen járni. * 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! 
Most és... az ünnepé ugyanarra 

Elámulnak ma az angyali seregek, * látva, hogy te, Üdvözítő, * ruhátlanul a Jordánban, a 
vízben állsz, * és meghajtod szeplőtelen fejedet, * hogy megkereszteljen téged János. * A te önkéntes 
szegénységeddel gazdaggá tetted a világot, * Urunk, dicsőség néked! 

Tropár 8. hang 
Könnyeidnek árja által a terméketlen pusztaságot megművelted, * midőn sok mélységes sóhaj 

és fáradság árán százszoros gyümölcsöt termettél, * és az egész világ fényforrásává lettél, * 
csodáiddal beragyogva a földkerekséget, * Szent Teodóziosz atya, imádd Krisztus Istent, hogy 
üdvözítse lelkünket! 

  



JANUÁR 16. 
Szent Péter apostol bilincsei 

 
A SZENT LITURGIÁN 

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

által, * melyeket te viseltél, * mi pedig ezeket hittel tisztelve esedezünk, * hogy Istenhez szálló 
könyörgéseid által * ajándékozd nekünk a nagy kegyelmet. 
Konták 2. hang 

Krisztus, a kőszikla, fényesen megdicsőíti * a hit alapkövét, az első-trónusú Pétert, * mert 
mindnyájunkat összehív, hogy az ő tiszteletre méltó bilincseinek csodáit ünnepeljük, * és 
vétkeinknek bocsánatot szerez. 
Prokimen 8. hang 
Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük. 

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

Alleluja 1. hang 
Vers: Magasztalják az egek csodatetteidet, Uram, és igazvoltodat a szentek gyülekezetében. 
Vers: Isten dicsőséges a szentek tanácsában, nagy és rettenetes mindazok fölött, akik körülötte 
vannak. 

(88. zsoltár) 

Áldozási vers 
Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük. 



JANUÁR 17. 
Pünkösd u. 32. (Zakeus) vasárnap – Szentéletű és isteni ihletésű Nagy Antal 

atyánk emléke – 8. hang 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

4. hang. Minta: Minekelőtte felülről... 
Te, a Szentlélek sugaraival megvilágosított, * mikor téged az istenszeretet lángra lobbantott, * 

lelkedet is szárnyalóvá tette * a legnagyobb szeretet, az utána való vágyódás, * akkor semmibe vetted 
a testet és a vért, * elvonultál a világból, * sok önmegtagadás és hallgatás árán egyesültél vele, * és 
így vágyad szerint beteltél a belőle áradó szépséggel, * csillagként fölragyogtál, * és megvilágosítod a 
mi lelkünket, Antal! (Kétszer.) 

Te, ki a démonok íjait és nyilait az isteni Lélek kegyelmével összetörted, * cseleiket és 
gonoszságukat istenes tanításaiddal mindenkinek fölfedted, * és istenes fényözönben tündököltél, * 
a szerzetesek ragyogó fáklyája, * a pusztaság első ékessége, * a betegek tapasztalt és szent orvosa, * 
az erényes élet mintaképe lettél, Antal atya! (Kétszer.) 

Az isteni karizmákkal teljes Krisztus * reád talált, atyánk, * mint szeplőtelen tükörre, * s az ő 
isteni megnyilatkozása fényének ragyogó sugarait reád árasztotta. * Attól fogva gyógyítások 
kiapadhatatlan forrása, * éhezők táplálója lettél, * s a szomjúhozók tikkadtságát vízáradattal 
öntözted, * a lelki hajlamokat bölcs tanításoddal Isten felé irányítottad. * Esedezzél hozzá, hogy 
világosítsa meg és üdvözítse a mi lelkünket! 

Te, tiszta szívű és lelkű, földi angyal, * égi ember, a szüzesség tanítómestere, * az 
önmegtagadás legpontosabb zsinórmértéke, boldog Antal, * aki Uralkodóddal együtt vagy, * és neki 
el nem hallgató dicsőítést zengesz az angyalokkal, * a szentéletűekkel és a vértanúkkal, * szabadíts 
meg minket mindenkor a bajoktól és bűnöktől, * kik a te szent emlékedet megünnepeljük! 

Dicsőség... 6. hang 
Az istenképiséget sérthetetlenül megőrizted magadban, * az értelmet a pusztító szenvedélyek 

fölötti uralomra juttattad önfegyelmezéssel, * és amennyire lehet, Isten hasonlóságára eljutottál, * a 
természetet férfiasan legyőzted. * A silányabbat a jobbnak alárendelni igyekeztél, * hogy a test 
szolgáljon a léleknek. * Azért te vagy a szerzetesek legelső híressége, * a pusztaság benépesítője, * a 
versenyfutók edzője, * az erényes élet legpontosabb szabálya. * S most, hogy a tükör összetört, ó 
Antal, * az égben tisztán látod a Szentháromságot, * és közvetlenül esedezhetsz hű és buzgó 
tisztelőidért. 

Most és... a folyó (8.) hang nagy dogmatikonja 
Előverses sztihirák 

Dicsőség... 8. hang 
Mi, szerzetesek, mindnyájan, * vezérünkként tisztelünk téged, Antal! * Mert a te 

útmutatásoddal megtanultunk a valóban helyes ösvényen járni. * Boldog vagy, mert Krisztusnak 
szolgáltál, * és az ellenség erején diadalmaskodtál. * Angyalok társa és thébai Pál szomszédja, * velük 
együtt könyörögj az Úrhoz, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek! 
Most és... a megf. hangú kis dogmatikon 

Tropár 4. hang 
Életmódoddal a buzgólkodó Illést utánozván, * az igazság ösvényein a Keresztelőt követvén, * 

pusztalakóvá lettél, Antal atyánk, * és imáiddal a földkerekséget megszilárdítottad. * Könyörögj azért 
Krisztus Istenünkhöz, * hogy üdvözítse lelkünket! 
Most és... az ennek megf. hangú ft. elb. isz. 

 



A HAJNALI SZOLGÁLATON 

 
Magasztalás: Magasztalunk téged * Szent Antal atyánk, * és tiszteljük a te küzdelmeidet, * melyeket 
Krisztusért s az ő országáért elviseltél. 
 
Előversek:  
1. Boldogok kiknek útjuk feddhetetlen, kik az Úr törvényében járnak! 
2. Kezeid teremtettek és alkottak engem, adj értelmet nekem, hogy megtanuljam parancsaidat! 
3. Rendeleteidtől nem hajlottam el. 
 
Leülő 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét... 

Lelkedet lenyűgözte a Krisztus iránti sóvárgás, * és minden földies dolgot nyilvánvalóan 
meggyűlöltél, * pusztában és hegyeken tartózkodtál, * a tudás fájának gyümölcsét megízlelted, * s a 
megközelíthetetlen titkokat, mint beavatott, * angyal módjára világosakká tetted, * dicsőséges 
szentéletű atya! * Azért a te tested homályán áthatoltál, * és a gonosz lelkek sötétségét eloszlattad, ó 
boldog! * Szerzetesek vezetője, esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * 
akik buzgón megünneplik a te szent emlékedet! 

5. hang. Minta: Az Atyával… 
Dicshimnuszokkal magasztaljuk az Úr aszkétáját, * mint aki önsanyargatással és kemény 

kitartással a szenvedélyek minden háborgását megölte, * és a rátámadó ellenséget és annak minden 
próbálkozását gyorsan megszégyenítette. * Most is azért esedezik az Úrhoz, hogy könyörüljön a mi 
lelkünkön. 

Dicsőség... 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét... 
Az élet zaját elhagytad, s keresztedet válladra vetted, *és önmagadat mindenestül az Úrra 

bíztad, * szinte a testen és világon kívüliként éltél, * és a Szentlélekkel társalogtál. * Azért a népek 
buzgóságát fölserkentetted, * a városokat kiürítetted, * és a pusztaságot benépesítetted, Istent 
hordozó Antal! * Esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot azoknak, * akik 
buzgón megünneplik a te szent emlékedet! 
Most és... 4. hang 

Az Atyával együtt uralkodó és egyvalóságú, * legszentebb Lélek leszállása által * a főangyal 
szavára méhedben fogantál, Istenszülő, * Ádám megújulása! 
III. óda után 
Konták 2. hang. Minta: A magasságbelieket.... 

Az élet zaját elhagyván csendben fejezted be életedet, * minden lehetséges módon a 
Keresztelőt utánozván, ó szentéletű! * Vele együtt téged is dicsőítünk, * Szent Antal, az atyáknak 
atyja! 
Ikosz  

Krisztus szavát megfogadtad, parancsait nyomon követted, az életből kivetkőztél, a vagyon és 
a kincs minden gondját, a rokonok és húgod iránti vonzalmat félretetted, Istent hordozó Antal! A 
pusztában egyedül csak Istennel társalogtál, s tőle az ismeret legtisztább kegyelmi ajándékát kaptad. 
Küldd azt el nekem is, aki magasztalni akarlak téged, Szent Antal, az atyáknak atyja! 

Kathizma 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét... 
Az Úr keresztjét bölcsen fölvetted, és őt mindhalálig követted, * lelkedet nem fordítottad 

vissza a világba, Isten bölcse, * hanem önmegtagadásod fáradságával a szenvedélyeket megölted, * és 
önmagadat az Úr templomává készítetted elő. * Viszonzásként kegyelmi ajándékokat nyertél, * hogy 
meggyógyíthasd a betegségeket * és kiűzhesd a gonosz lelkeket. * Istenhordozó Antal, esedezzél 



Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot mindazoknak, * akik buzgón ünneplik a te szent 
emlékedet! 
Dicsőség... még egyszer ugyanez 
 
Most és... ugyanarra 

A Teremtő szeplőtelen Jegyese, * a Megváltó férfit nem ismerő Anyja, * a Megerősítő Lélek 
valóságos befogadója, * minden magasztalásra méltó! * Törvényszegések rút tanyája vagyok, * és a 
megismerésben a démonok játékszerévé lettem, * siess, és szabadíts meg engem ezeknek 
gonosztevésétől! * Légy erényekkel tündöklő lakóhellyé, szeplőtelen világosság-hordozó! * Űzd el 
szenvedélyeim ködét, * és közbenjárásoddal méltass a mennyekből való részesedésre, * és a le nem 
alkonyodó világosságra! 

 
Fényének 

Fáklyák fáklyájává, remeték tanítómesterévé és vezetőjévé lettél, Antal, a földkerekség 
dicsősége. Jeles hadvezér módjára azt hirdetted, hogy a démonok támadásától nem kell megijedni. 
Teljesen elnyerted Krisztust, az eltévelyedés megszüntetőjét. 

 
Dicséreti sztihirák 

 
8. hang. Minta: Ó, megdöbbentő csoda… 

Szentéletű Antal atya! * Te Krisztus igáját válladra vetted, * a kereszttel a sátán gőgjét 
leromboltad, * a pusztaságot sajátos életmódoddal benépesítetted, * ó végtelenül boldog, * 
önmegtagadást gyakorlók büszkesége, * esedezzél szüntelenül Krisztushoz, * hogy könyörüljön 
rajtunk! 

Szentéletű Antal atya! * A valódi életért a sírba zárkóztál, * a gonosz szellem zajos, lármás 
támadásaitól meg nem rémültél, * s azokat imádságoddal leromboltad, szentéletű! * Erőslelkű, a 
pusztaság első vezetője, * azért most téged mindnyájan ünneplünk, * és boldognak hirdetünk. 

Elővers: Drága az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála. 
Híven egybegyűltünk mindnyájan, * hogy tiszteljünk téged, Krisztus aszkétája, Antal! * Tiszta 

örömmel jártad a pusztaságot, * s annak hűséges tanítómesterévé lettél. * Azért mindnyájan 
hangoztatjuk neked: * Ó, végtelenül boldog, szerzetesek büszkesége, * esedezzél szüntelenül a 
Megváltóhoz, * hogy üdvözítsen minket! 

Elővers: Boldog az a férfi, ki az Urat féli, az ő parancsolatait igen kedveli. 
Atyáknak atyja, Antal! * Krisztus szeretete és szüntelen gyengédsége mozgatta lelkedet, * 

mindenféle zajt elkerültél, * s a pusztaságban kerested őt magányodban, * egyedül csak vele 
társalogtál, * szellemileg vele egyesültél, * világosságával elteltél. * Ezzel világosítsd meg a mi 
lelkünket is, * akik magasztalunk téged. 
 
Dicsőség... a tizenegyedik ev. szt. 
Most és… Áldásteljes… 

  



JANUÁR 18. 
Szentek között élő atyáinknak, Alexandria nagy érsekeinek,  

Atanáznak és Cirillnek emléke 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

Szent Atanáznak 4. hang. Minta: Mint a vértanúk... 
Üldözéseket állhatatosan eltűrtél, * veszedelmeket elviseltél, * isteni szózatú, szentéletű 

Atanáz, * Áriusz istentagadó eltévelyedését pedig száműzted, * és nyájadat az ő istentelenségétől 
megőrizted, * a Fiút és a Szentlelket igaz hittel * az Atyával egylényegűnek vallottad, * végtelenül 
boldogságos főpap! 

Tanításod villámaival megvilágosítottad a sötétségben levőket, * legyőztél minden 
eltévelyedést, * a hitért élen harcolva, * hírneves és erős Atanáz, * te valódi pásztor, * Krisztus 
Egyházának megingathatatlan alapja. * Azért egybegyűlve tisztelünk téged, * és szent énekkel 
örvendezünk. 

Minden erényt állhatatosan gyakoroltál, * isteni ihletésű! * A Szentlélek szent kenetével 
nyilvánosan föl is szenteltek, * és legszentebb főpap, valódi pásztor * és a hit élharcosa voltál. * Ezért 
az egész Egyház dicsér téged, * megünnepli szent emlékedet, * és dicsőíti az Üdvözítőt. 
Szent Cirillnek ugyanarra 

A te tüzes tanításod nyomán * a téves tanítás minden tűzrevaló pozdorjája elégett, * 
végtelenül bölcs atya! * A te szellemed tengerébe süllyedt * a lázongó istentelenek serege, * a te 
bölcsességed hitágazataiban gyönyörködik * mindenkor a hívek egyháza, * s fennhangon tisztel 
téged, boldogságos Cirill! 

A te ékesen szóló beszédeiddel * büszkélkedik az egész Egyház, legszentebb Cirill, * s 
ragyogó szépségeiben vallásos érzelmekkel gyönyörködik; * a te szent és fényes emlékedet 
szüntelenül ünnepli, dicsőséges, * igazhitűek dicsősége, a zsinati atyák feje, * a legszentebb Szűz 
első védelmezője. 

Hitágazataid botjával elűzted * Krisztus Egyházától a szellemi farkasokat, * és körülbástyáztad 
azt tanításod erősségével, * megőrizted épségben és sértetlenül Krisztusnak. * Esedezzél hozzá, hogy 
az enyészettől és a veszedelmektől megszabaduljanak mindazok, * akik híven megünneplik * a te 
mindenkor tisztelt emlékedet, Cirill! 
Dicsőség... 6. hang 

Magasztaljuk mindnyájan Krisztus főpapját, Atanázt, * mert Áriusz egész tanítását megcáfolta, 
* és a Szentháromság hatalmát * az egész világon világosan hirdette, * három személyben egy 
oszthatatlan Istent. * Most hozzá esedezik érettünk, * kik híven ünnepeljük az ő emlékét. 
Most és...  

Ó, ki ne áldana téged, tisztaságos Szűz? * Ki ne magasztalná a te legtisztább szülésedet? * Mert 
az Atyától öröktől fogva kisugárzott egyszülött Fiú, * fölfoghatatlan módon megtestesülvén, tőled 
született, * ki isteni természetét megtartván, * egyszersmind emberi természetet is viselt, * kit nem 
megosztott két személynek vallunk, * hanem egymással össze nem folyó két természet Urának 
ismerünk. * Őt imádd, tiszta, boldogságos Szűz, * hogy könyörüljön a mi lelkünkön! 

 
Előverses sztihirák 

 
5. hang. Minta: Üdvözlégy... 

Üdvözlégy, * az erények szabálya, * ki a hitért keményen harcoltál, * és tiszta tanításod 
erejével * Áriusz helytelen tanításától megszabadítottál. * Fényesen tanítottad, Atanáz, * hogy egy 



Isten egy erejét kell három személyben vallanunk. * Ez hozta létre az egész szellemi és látható 
mindenséget, * egyedül csak jóságból. * Megvilágosítottad az isteni teremtés nehezen felfogható 
dolgait. * Kérünk, esedezzél Krisztushoz, * adja meg lelkünknek a nagy irgalmat! 

Elővers: Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okosságot. 
Üdvözlégy, * pátriárkák alapzata, * jóhangú harsona, * bámulatos elme, * igen pontosan 

beszélő nyelv, * tisztán látó szem, a helyes hittételek magyarázója, * legigazibb pásztor, legragyogóbb 
lámpás, * az eretnekség minden bozótját kivágó fejsze, * s a Szentlélek tüzével fölperzselő láng, * 
ledönthetetlen oszlop, * megingathatatlan torony, * ki világosan hirdetted a Szentháromság minden 
lény fölött való hatalmát. * Kérünk téged, esedezzél őhozzá, * adja meg lelkünknek a nagy irgalmat! 
 
Elővers: Papjaid öltözzenek igazságba, és szentjeid örvendezzenek!  

Üdvözlégy, * ragyogó csillag, * ki harcaid küzdelmeivel megvilágosítottál mindent az ég alatt, 
* s fényesen eloszlattad Áriusz gonosz éjszakai dicsőségét. * Hírneves mennyei értelem, * ki 
hithirdetéseddel minden igazhívőt megvilágosítottál. * A Fiút az Atyával egylényegűnek, * együtt 
uralkodónak, egyenlőnek, * egyként tiszteletreméltónak és egyformának hirdetted; * az egyeredetű 
és elválaszthatatlan Szentlélekhez pedig mindenkor esedezel, * adja meg lelkünknek a nagy irgalmat. 
Dicsőség... 3. hang 

A mai ünnepen újra köztünk a Nílus, * az arannyal folyó, * a halhatatlanság nevét viselő 
Atanáz, * és szép előrehaladással túláradóvá teszi a halhatatlanság aranyfolyóját, * és a magas 
hittudománnyal isteni táplálékot gyümölcsözik; * és arra oktat bennünket, * hogy a Szentháromság 
oszthatatlan hatalmát kell imádni. * Tengerré duzzasztja az isteni tanítást, * és megöntözi vele a 
hívek elméjét, * és könyörög a mi lelkünkért. 
Most és...  

Mag nélkül fogantál a Szentlélektől, * azért dicsőítve énekelünk téged: * Üdvözlégy, ó 
legszentebb Szűz! 

Tropár 4. hang 
Atyáinknak Istene… 
Dicsőség... most és...  
Az örök idők óta elrejtett… 



JANUÁR 25. 
A szentek között élő Hittudós Gergely atyánknak,  

Konstantinápoly érsekének emléke 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk... (Az elsőket kétszer is énekelhetjük, ha nyolc előverset 
vettünk.) 

A sír, a felejtés forrása * a te ajkadat nem rejthette el, * mert a teológia szócsövévé lettél, * és 
a világnak most is hirdeted a helyes hitvallást. * Esedezzél, Gergely atya, * hogy elnyerje lelkünk a 
békességet és a nagy irgalmat! 

A test ellenséges cselvetéseit, * Gergely atya, bölcsen elkerülted! * Az erények mennybe tartó 
négyes fogatára felszálltál, * és a kimondhatatlan szépség felé szárnyaltál, * vele töltekeztél, s most 
megadhatod * lelkünknek a békességet és a nagy irgalmat.  

Isten és ember közötti hűséges közvetítő lettél, * Gergely atya, a kegyelem segítségével, * és 
most könyörületessé teszed irántunk Krisztust legbizalmasabb könyörgéseddel. * Esedezzél az Úrhoz 
szüntelenül, szentéletű, * hogy lelkünk elnyerje a békességet és a nagy irgalmat! 
2. hang 

Ajkadat és elmédet a Szentháromság számára tisztává tetted, * tetteidet is Ővele összhangba 
hoztad, * az előrehaladás alapjait lelkedben leraktad, * érzékeidet megfékezted, * így hatoltál be az 
isteni és felfoghatatlan felhőbe, * az anyagtalan ősvilágossággal beszélgettél, * az ő szeretetének 
hatalmában * egyszerű és megközelíthetetlen világosságot sugároztál * minden népre, Gergely! 

A szeráf egykor Izaiáshoz ment, * és fogóval parazsat adott neki, * s fölfedte előtte a dicsőség 
trónján ragyogó, háromszor szent Uralmat, * te pedig az Istenség háromszemélyű természetét 
hirdetted az Egyháznak, * és a két természetű parazsat adtad nekünk, * saját kezeddel, Gergely atya! 

Mennydörgés fiának és hittudósnak kell hívnunk téged, * Gergely atya, te végtelenül boldog, 
* mert Szent János isteni kegyelemajándékának lettél részesévé, * és tüzes nyelvvel mennydörögted, 
hogy Isten Igéje született és kezdet nélküli, * kezdetben együtt létezett nemzőjével, * és hogy az 
Atyától öröktől fogva származott Lélek * egylényegű az Atyával és a Fiúval! 
Dicsőség... 8. hang 

Lelkünk fülébe zeng a te tanításra éber hangod, Gergely, * és fölserkenti a lanyha lelkeket. * 
Isten hangoztatta igéid nyomán rátalálnak a földről az Istenhez vezető létrára. * Most Krisztushoz 
esedezzél, hittudós, * hogy lelkünk megszabaduljon a veszedelemtől! 
Most és... nagy dogmatikon ugyanarra 

A mennyei Király emberszeretetből a földre leszállott, * és az emberek között lakozott, * mert 
tiszta Szűztől testbe öltözvén, tőle született, * oly csodálatos isteni tulajdonságokkal, * miképp egy a 
Fiú, * két természettel, de nem két személlyel. * Azért Krisztus Urunkat mi * tökéletes Istennek és 
tökéletes embernek * igazán valljuk és hirdetjük, * kihez esedezzél, ó Szeplőtelen Anya, * hogy 
üdvözítse a mi lelkünket! 

 
Előverses sztihirák 

5. hang. Minta: Üdvözlégy... 
Üdvözlégy, * hittudomány forrása * és a magasabb rendű szemlélődés hajléka. * Te a 

magasságbeli mélységet hívő gondolkodással vizsgáltad, * és mindenki előtt világosan feltártad, * 
hogy három napban eggyé olvad a világosság, * és ez egységes az istenség azonosságában, * és 
háromságos a Szentháromság személyeiben. * Tiszta életeddel s világos szavaddal azt tanítottad, * 



hogy a legszentebb Háromságot kell tisztelnünk, Isten ihlette! * Esedezzél hozzá, hogy adja meg 
lelkünknek a nagy irgalmat! 

Elővers: Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okosságot. 
Istenről * szóló szavaid fényével * eloszlattad az eretnekségek esztelen sötétségét. * Istenfélő 

és istenszerető elmével a világosság forrásához értél, * és a belőle kiáradó fénysugarakkal telítődtél. * 
Mint a tükör, ragyogóvá tetted elmédet, ó atya, * hiszen befogadtad az istenség hármas és osztatlan 
tündöklő fényét, * az egységes fényt, ó hittudós, bőségesen magadba zártad. * Őhozzá esedezzél 
most, * hogy elnyerje lelkünk a nagy irgalmat! 

Elővers: Az igaz szája bölcsességet szól, és nyelve igazságot hirdet. 
Üdvözlégy, * Isten folyama, ki a kegyelem vizével mindig telve vagy, * és Krisztus király 

minden városát * megörvendezteted istenes beszédeddel és tanításoddal! * Üdvözlégy, boldogság 
áradata, kimeríthetetlen tenger, * a hittételek pontos és hűséges őrzője, * a Szentháromság 
legtüzesebb harcosa, * a Szentlélek hangszere, * éber értelem, az Írás mélységét magyarázó, jó hangú 
nyelv! * Krisztushoz esedezzél most, * hogy adja meg lelkünknek a nagy irgalmat! 
Dicsőség... 8. hang 

A hívek lelkét mint a földet nyelveddel megművelted, * megtermelted benne Istennek a 
jámborság örökké friss gyümölcsét, * a tövises eretnekségeket tövestől kimetszetted, * és az elméket 
tisztasággal díszítetted. * Azért fogadd el tőlünk ezt a magasztaló éneket, * te istenes lant, te éber 
szem, * pásztora a nyájnak, a farkasok elűzője, * állhatatosan esedezzél az Igéhez * a mi lelkünkért, 
hittudós Gergely! 

Most és... Istenszülő-ének. Minta: Minek nevezzünk... 
Mindenek oltalmazója, Szűz Nagyasszony! * Megriaszt a bajok sötétsége, s az élet vihara 

mindig dobál. * Bocsásd reám könyörületességed harmatcseppjeit, * s nyújtsd felém segítő kezedet! 
* Méltass a választottak és az igazak osztályrészére, Tisztaságos, * ki az irgalomnak mélységét szülted! 

Tropár 1. hang 
Istent hirdető tanításaid pásztorsípja legyőzte a szónokok harsonáit. * Mert míg a lélek 

mélységeinek keresőjévé lettél, * a szó művészetének szépségére is eljutottál, Gergely atyánk. * 
Imádkozzál azért Krisztus Istenünkhöz, * hogy üdvözítse a mi lelkünket! 
 
Dicsőség... most és...  ennek megf. (1.) hangú ft. elb. isz. 

  



FEBRUÁR 1. 
Urunk és Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus találkozásának előünnepe 

Szent Trifón vértanú emléke 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

 
Az előünnepnek, 4. hang. Minta: Mint a vértanúk... 

A szeplőtelen Egyház készül az Úr befogadására, * aki kisgyermekként * jön el hozzá, és 
megvilágosítja szellemileg kegyelmével * annak hűséges és istenszerető népét. * Azért ezt zengi néki: 
* Te vagy az én dicsőségem, * drága kincsem, Isten-Ige, és teljességem ékessége, * ki testben 
csecsemővé lettél énérettem. 

A teljes fényben ragyogó csarnok * s minden tiszteletre méltó sátor, * a szent és tágas 
templom * a templom Urát hajlékába hozza, * előre eljegyzi őt szent Egyházával, * és azért esedezik, 
* hogy megszabaduljanak az enyészettől és a veszedelmektől mindazok, * akik őt szüntelenül 
valóságos Istenszülőnek magasztalják. 

Siess a templomba, Szent Simeon, * hogy megláthasd Krisztust, a te reménységedet! * Vedd 
karodba és hangoztasd: * „Most bocsáss el a földről, Üdvözítő, * engem, a te szolgádat”, * hívd 
magaddal Anna prófétaasszonyt is, * hogy veled együtt dicsőítse a Jótevőt, * aki testben félelmetesen 
van ott csecsemőként. 

A vértanúnak, 1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk... 
Minden dicséretre méltó Trifón! * Nyilvánvalóan szeplőtelen boldogság részesévé lettél a 

mennyekben, * mert nemes küzdelmet vívtál, dicsőséges, * és az igazság vértanújává lettél. * Kérleld 
érettünk Krisztust, * hogy ajándékozzon lelkünknek békességet és nagy irgalmat! 

Minden dicséretre méltó Trifón! * Te az örök világosság kisugárzásában teljesen ragyogóvá 
lettél, * mert legyőzted a sötétséget árasztó eltévelyedést, * s az Isten kegyelmével leterítetted a 
sötétség világkormányzóit. * Urunknál járj közben érettünk, * hogy ajándékozzon lelkünknek 
békességet és nagy irgalmat! 

Végtelenül boldog Trifón! * Az angyali örömre és boldogságra lettél méltóvá, * mert 
lemondtál az élet gyönyöreiről, * és törekvő lélekkel mindent semmibe vettél. * A vértanúságot 
bátran elszenvedted, * és most esedezel a mi lelkünkért. 
Dicsőség... 2. hang 

Megvetetted a földi dolgokat, * tiszteletreméltó, végtelenül boldog Trifón! * A küzdőtérre 
bátran odasiettél, * a küzdelemben a kérkedőt véred ontásával ügyesen leterítetted, * és győzelmi 
koszorút nyertél. * Szüntelenül esedezzél érettünk, ó bajnok vértanú, Krisztushoz, * hogy üdvözítse 
a mi lelkünket! 
Most és... 

Ma karjára veszi Simeon a dicsőség Urát, * akit Mózes egykor a homályban szemlélt, * amikor 
a Sínai-hegyen a törvénytáblákat adta. * Ő a törvény Alkotója, * aki a próféták által szólt, * ő az, akit 
Dávid hirdet, * és aki félelmetes minden embernek, * de akinél bőségben van a nagy irgalom. 

 
Előverses sztihirák 

6. hang. Minta: A te föltámadásodat... 
A hármasnapú fénysugár csodálatos módon * felragyogott láthatóan a Szűzből, * és az 

istenség minden világosságot felülmúló fényével * kimondhatatlan módon megvilágosította a 
mindenséget. 



Elővers: Most bocsátod el, Uram, szolgádat a te igéd szerint békességben, mert látták szemeim a te 
üdvösségedet. 

Megjelent a Krisztus, * hogy a bukást helyreállítsa, * mely Ádám kihágása folytán zúdult az 
emberekre, * változatlanul, csecsemőként megszületett a Szűztől. 

Elővers: Világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségül a te népednek, Izraelnek. 
Az Írásban levő törvényt teljesíti * a törvény Ura és megadója, * mert a törvény szerinti 

templomba viszi * a Szűzanya az isteni kisdedet. 
Dicsőség... most és... 2. hang 

A Szentet a Szent Szűz átadta a szentélyben a szentély fölszentelt papjának, * és Simeon 
kitárta karját, * örvendve vette át őt, és fölkiáltott: * Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat * a te 
igéd szerint békességben, Uralkodó! 

 
Tropár 4. hang 

A te szent vértanúd, Uram, * az ő szenvedéseiért hervadhatatlan koszorút nyert tőled, Krisztus 
Istenünk, * mert a te erődet bírván, * kínzóit megszégyenítette, * és az ördögök tehetetlen 
vakmerőségét megtörte. * Az ő imádságai által * üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket! 

 

1. hang. Minta: Az angyalok kara... 
A mennyei angyalok égi kara a föld felé hajol és látja, * hogy a templomba érkezik az, * aki 

elsőszülött minden teremtmény előtt, * s akit kisdedként visz oda férfit nem ismerő Anyja, * ezért 
velünk együtt zengi az előünnepi dicshimnuszt. 

  



FEBRUÁR 6. 
Halottak emlékezete (Húshagyó szombat) 

 
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

 
A soros (2.) hang három vértanú-éneke 

A földi gyönyörökre nem vágyó vértanúk * mennyei javakra lettek méltókká, * és az angyalok 
lakótársai lettek. * Az ő imádságaik által * Uram, könyörülj rajtunk, * és üdvözíts minket! 

Amíg a szent vértanúk járnak közben érettünk, * és Krisztusnak dicshimnuszt énekelnek, * 
minden tévely megszűnik, * és az emberi nem üdvözül a hit által. 

A vértanúk kara a zsarnokokkal így szegült szembe: * mennyei hadak Királyának vagyunk 
katonái, * s még ha tűzre vagy kínzásokra vettek is bennünket, * a Szentháromság hatalmát akkor 
sem tagadjuk meg. 
Az elhunytaknak 8. hang. Minta: A Paradicsom… 

A kezdettől fogva elhunytakról, * kik hittel és vallásosan éltek, * név szerint emlékezzünk meg 
ma, hívek, * és magasztaljuk Üdvözítő Urunkat, * állhatatosan imádkozva értük; * hogy az ítélet 
idején jól adhassanak számot életükről * az egész földet megítélő Istenünknek, * és hogy jobbja felől 
állhassanak, * örvendezve az igazak osztályrészében, * s elnyerhessék a szentek tündöklő örökségét * 
és méltók legyenek az ő mennyországára. 

Ki saját véreddel váltottad meg az embereket, * sőt haláloddal a halál keserveiből is 
megváltottál, * és feltámadásoddal örök életet ajándékoztál nekünk; * nyugtasd meg, üdvözítő Uram, 
összes elhunyt hívedet, * kik pusztában vagy városokban, * tengeren vagy szárazföldön, * vagy bármi 
más helyen haltak meg: * a királyokat, papokat és főpapokat, * szerzeteseket és minden más embert, 
* bármilyen korban is hunytak el, * és méltasd őket a te mennyországodra! 

A halálból való föltámadásod folytán, Krisztus, * a halál már nem uralkodik * az istenfélelemben 
elhunytakon. * Azért kitartóan kérünk: * hogy a te szolgáidat nyugtasd meg * a te udvaraidban és 
Ábrahám kebelén, * mindazokat, akik Ádám idejétől mindmáig * néked tisztaságban szolgáltak: * 
atyáinkat és testvéreinket, * atyánkfiait és összes barátunkat, * minden embert, ki életében híven 
szolgált, * és hozzád költözött, mindenható Istenünk * s méltasd őket a te mennyországodra! 
Dicsőség... 8. hang 

Sírnom kell és zokognom, * ha a halálra gondolok * és látom a koporsókban nyugvó, * isteni 
képre teremtett szépségünket * elhervadva s dicsőséghagyottan, * emberi alak s ékesség nélkül. * Ó, 
rejtélyes csoda! * Mily titokzatos dolog történik velünk, * miképp adatunk át az enyészetnek, * 
hogyan leszünk a halál prédájává? * Az Írás szerint * valóban Isten törvényéből; * ki adjon az 
elhunytaknak boldog nyugalmat. 
 
Most és... a folyó (2.) hang nagy dogmatikonja (hangzárás) 
 
Prokimen helyett: Alleluja… háromszor (8. hang) 
 

1. elővers: Boldog, akit kiválasztasz és magadhoz fogadsz, a te csarnokaidban fog lakni. 
2. elővers: És emléke nemzedékről nemzedékre.  

 
 

Előverses sztihirák 
A soros (2.) hangból 

A hit által nagy dicsőségre jutottatok, szentek, * mert nemcsak szenvedésetek által győztétek 
le az ellenséget, * hanem még halálotok után is ördögöket űztök, * s gyöngélkedőket meggyógyíttok, 
* lelkek és testek orvosai, * könyörögjetek az Úrhoz, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek! 



Vértanúk karai odaállván a hatalmaskodók elé mondák: * Mi az égi erők királyáért küzdünk, * 
akár tűzzel, akár kínzásokkal pusztítotok minket, * nem tagadjuk meg a Szentháromság hatalmát. 

A hit által nagy dicsőségre jutottatok, szentek, * mert nemcsak szenvedésetek által győztétek 
le az ellenséget, * de még halálotok után is ördögöket űztök, * s gyöngélkedőket meggyógyíttok, * 
lelkek és testek orvosai. *’ Könyörögjetek az Úrhoz, hogy irgalmazzon a mi lelkünknek! 
Dicsőség... 6. hang 

Kezdetem és keletkezésem * a te éltető parancsod volt, * mert te akartál engem * látható és 
láthatatlan természetből álló élőlénnyé tenni. * Testemet a földből formáltad, * s éltető isteni 
leheleteddel lelket adtál bele. * Ezért Üdvözítő, nyugtasd meg szolgáidat is * az igazak hajlékában, az 
élők földjén! 
Most és...  

Szülőanyád imái által, * vértanúidnak és apostolaidnak, * prófétáidnak s főpapjaidnak, * a 
szentéletűeknek és igazaknak, * és minden szentnek közbenjárására * nyugtasd meg, Krisztus, a te 
elhunyt szolgáidat!  
 
Tropár 8. hang 

Mélységes bölcsességgel mindeneket intéző egyetlen Teremtőnk, * ki mindnyájunknak azt, 
ami hasznos, emberszeretőleg megadod, * nyugtasd meg a te elhunyt szolgáidnak lelkét, * mert 
benned helyezték bizodalmukat, * Alkotó Urunkban és Istenünkben. 
Dicsőség... Megismételjük az előbbi tropár végét: 

Mert benned helyezték bizodalmukat, * Alkotó Urunkban és Istenünkben! 

Most és... Istenszülő-ének. Minta: Szenteiddel nyugtasd meg… 
Te vagy védfalunk, révpartunk és kedves közbenjárónk Istennél, * kit férfi nélkül szültél, * 

Istennek szűz Anyja, * hívők üdvössége.  



FEBRUÁR 28. 
Nagyböjt második vasárnapja – Palamasz Szent Gergely főpap – 6. hang 

 
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN 

 
2. hang 

Milyen dicsőítő énekekkel * magasztaljuk a főpapot? * Isten tudományának harsonáját, * a 
kegyelem tüzet lehelő száját, * a Léleknek tiszta edényét, * az egyház rendíthetetlen oszlopát, * a 
földkerekség nagy örömét, * a bölcsesség folyóját, * a fényt árasztó lámpást, * a tündöklő csillagot, * 
mely beragyogja a teremtést. (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 mennyei titkaiba beavatót, * a szerzetesek nagy ékességét, * 
aki erények gyakorlásában és szemlélődésben kitűnt, * Thesszalonikinek hírességét, * ki a mennyben 
lakótársa lett * az Isten csodáival tündökölt Demeternek. 
Dicsőség... 6. hang 

Háromszorosan is boldog szent atyánk, * szentéletű jó pásztor, * a Főpásztor Krisztusnak 
tanítványa, * ki lelkedet kitetted nyájadért. * Most is őt kérd, ó szent atyánk, * isteni ihletésű 
Gergely, * hogy a te közbenjárásodra * adja meg nekünk az ő nagy kegyelmét! 
 

Előverses sztihirák 
Dicsőség... 8. hang 

Tanításra mindig kész szavad * lelki fülünkbe még visszacseng, * a tétlenül henyélők lelkét 
fölserkenti, * és isteni ihletésű szentbeszédeid * a földről Istenhez vezető lépcsőt képeznek. * Ezért 
Gergely atyánk, Thesszália csodája, * szüntelenül esedezzél Krisztushoz, * hogy isteni fényével 
megvilágosítsa a te tisztelőidet! 
Most és...  

Tisztaságos Szűz, * ki testileg kimondhatatlan módon fogantad az Istent, * s így a 
Magasságbeli Istennek Anyja lettél, * szolgáid könyörgéseit fogadd el, Szeplőtelen, * ki mindenkit 
vétkeitől való tisztuláshoz segítesz, * elfogadva most ezen kéréseinket, * járj közben, hogy mi 
mindnyájan üdvözülhessünk!  
 

A REGGELI ISTENTISZTELETEN 
 

A III. óda után 
Kathizma 4. hang 

A tévtanítók tévelyét felemésztetted, ó bölcs, * és az igazhitűek hitét világosan kifejtve * az 
egész világot megvilágosítottad. * Ezzel diadalmas győztesnek bizonyultál, * az egyház oszlopának és 
igazi főpapnak. * Járj közben ezért szüntelenül Krisztusnál, * hogy mindnyájunkat üdvözítsen! 
Dicsőség... még egyszer ugyanez 
Most és... Istenszülő-ének ugyanarra 



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 8. hang. Minta: Mint bátor hadvezérnek… 
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! 
Ikosz 
Kimondhatatlan dolgok hírnökeként jelentél meg a földön, az isteni dolgokat hirdetve a halandó 
embereknek. Mert emberi értelmet és testet használva is a testnélküliek hangján ámulatba ejtettél 
bennünket, s arra késztetsz minket, hogy így kiáltsunk hozzád, isteni szózatú: 

Örvendj, ki által eltűnt a sötétség, * örvendj, ki által feltűnt a világosság! * Örvendj, a 
teremtetlen istenség hírnöke, * örvendj, balga teremtmény cáfolója! ** Örvendj, ki az elérhetetlen 
magasságú Isten természetéről szóltál, * örvendj, ki az ő beláthatatlan mélységben való működéséről 
beszéltél! * Örvendj, mert Isten dicsőségét helyesen hirdetted, * örvendj, mert a gonoszok tévtanait 
elkülönítetted! ** Örvendj, fényforrás, ki rámutattál a napra, * örvendj, nektárt kínáló kehely! * 
Örvendj, ki által az igazság tündöklik fel, * örvendj, ki által a hazugság homályba borult! **  

Örvendj, a kegyelem hirdetője! 
 

Fényének 
Dicsőség...  

Örvendezz, atyák büszkesége, hittudósok ajka, csöndes nyugalom hajléka, a bölcsesség 
otthona, tanítók kiválósága, az igének tengere, örvendezz, cselekvésnek eszköze, szemlélődés csúcsa, 
az emberi betegségek gyógyítója, örvendezz, Léleknek temploma, halálban is élő atyánk! 
Most és… 

Mindenen uralkodó Nagyasszony! Siess hozzánk a veszélyek közepette, igyekezz a 
gyötrelmeink során, légy jelen az utolsó nap gyötrelmeiben, nehogy a Sátán elragadjon és az alvilág 
vesztünket okozza! Add meg mindnyájunknak, Isten Anyja, Asszonyunk, hogy Fiad félelmetes 
ítélőszéke előtt ártatlanul állhassunk meg, a te közbenjárásod által! 
 

Dicséreti sztihirák 
 
1. hang 

E világi boldog életedet befejezted, * s így most a boldogok seregével együtt örvendhetsz, * 
és minthogy szelíd voltál, * a szelídek földjén laksz, Gergely főpap. * Csodáknak kegyelmével 
gazdagodtál Istentől, * és bőven juttatsz belőle azoknak, * akik tisztelnek téged. 

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

szépen gyarapítva * a beszédeid záporaival * mint szorgos földműves * százszoros termést hoztál 
Istennek.  

Elővers: Papjaid öltözzenek igazságba, és szentjeid örvendezzenek! 



Feddhetetlen életed ragyogását * az angyalok és emberek sokasága megcsodálta, * hiszen te 
önként vállaltad a küzdelmet * és kemény aszkétának bizonyultál. * mint Isten főpapja és méltó 
szolgája * és kedves barátja, ó boldog.  
Dicsőség... 6. hang 

A bűnök sötétségében járóknak * a megtartóztatás idejével világosságot ragyogtattál fel, 
Krisztus! * A te szenvedésed jeles napját is engedd elérnünk, * hogy így kiálthassunk hozzád: * „Kelj 
fel Isten”, és könyörülj rajtunk! 

 

A SZENT LITURGIÁN 
 
Tropár 8. hang 

Az igaz hitnek fényforrása, * az egyháznak támasza és tanítója, * szerzetesek díszes ékessége, * 
hittudósok legyőzhetetlen védnöke, * Csodatevő Szent Gergely, * Tesszaloniki büszkesége, * a 
kegyelem hírnöke, *’ esedezz mindenkor a mi lelkünk üdvösségéért! 
 
Konták 8. hang 

A bölcsesség szent és isteni eszközét, * Isten tanainak ékes harsonáját, * összhangban 
magasztalunk téged, * Isten szavát hirdető Gergely! * Mint az első Értelem előtt álló elme, * feléje 
irányítsd, Atyánk, értelmünket, * hogy így kiálthassunk neked: * Üdvözlégy, kegyelem hírnöke! 



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

 
AZNAP DÉLUTÁN AZ ELŐSZENTELTEK LITURGIÁJÁN 

 
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... 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... 2. hang. Fájdalmas Istenszülő-ének. Minta: Midőn… 
Midőn * a megérett szőlőfürtöt, * kit felszántatlan méhedben hordoztál, Tisztaságos, * keresztfára 

felfüggesztve láttad, ** siránkozva * felsóhajtottál, kiáltván: * Gyermekem, áraszd ki az édes italt, * 
mely által elveszed a szenvedélyek bódulatát, ó Jótevőm! * Érettem, aki téged szültelek, * mutasd 
meg a te jóságodat! 
 
Prokimen 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. 



MÁRCIUS 14. 
Nagyböjt negyedik vasárnapja – Klimakosz (Létrás) János szentéletű atya –  

8. hang 
 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN 

8. hang. Minta: Ó dicsőséges csoda… 
Szentéletű János atyánk! * Te valóban mindig Isten magasztalását hordoztad 

ajkadon, * gyakorlatra váltva az Isten ihlette igéket, ó legbölcsebb, * és a belőlük fakadó 
kegyelmet kamatoztattad, * és így boldoggá lettél * meghiúsítva az istentelenek rossz 
szándékait! 

Dicsőséges, János atyánk! * Könnyek forrásával lelkedet megtisztítottad, * s 
átvirrasztott éjszakákon Istent engesztelted. * Így az ő szeretetére és szépségének látására 
fölemelkedtél, * melyet most méltó módon és örökre élvezel, * küzdőtársaiddal 
összhangban örvendezve, * Istenben igen bölcs szentünk!  

Szentéletű János atyánk! * Elméddel Istenhez emelkedtél a hit által, * s a világ 
ingatag zűrzavarát megutálva, * keresztedet magadra véve * a mindenség Kormányzóját 
szolgáltad, * és zabolátlan testedet aszkézissel nevelted, * és az isteni Lélek segítségével 
értelmed szolgálatába megtérítetted. 
Dicsőség... 5. hang 

Szentéletű atya! * Az Úr evangéliumának szavára hallgatva * ezt a világot elhagytad, * 
a vagyont és dicsőséget semmibe vetted, * azért mindenkihez így kiáltasz: * „Szeressétek 
Istent, és örök kegyelmet nyertek! * Semmit ne tegyetek elébe szeretetének, * hogy amikor 
dicsőségében elérkezik, * nyugalmat találjatok minden szentjével együtt”, * akiknek 
könyörgésére, Krisztus, * őrizd meg és üdvözítsd a mi lelkünket! 
 

Előverses sztihirák 
 

Dicsőség... 2. hang 
Tiszteljük Jánost, aki a földön angyal volt, * és Isten embere az égben, * a világ 

ékessége, * a jótettek és erények művelője, * és az aszkéták büszkesége! * Isten házában 
elültetve igazán kihajtott, * mint a cédrus a pusztában, * Krisztus lelki juhainak nyáját 
gyarapította * életszentségben és igazságban. 
Most és... 

Minden régi csodánál újszerűbb csoda! * Ki ismert anyát, aki férfi nélkül szült, * és 
ölben hordozta az egész teremtett világ fenntartóját? * Isten akaratának megvalósítója az 
újszülött, * kit mint csecsemőt karodon hordoztál, Tisztaságos, * és akihez anyai szavad 
van. * Ne szűnjél meg őt imádva kérni, * hogy engesztelődjék irányunkban, * kik téged 
tisztelünk, * és üdvözítse lelkünket!  

 

A REGGELI ISTENTISZTELETEN 
 
A III. óda után 
Konták 4. hang 



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

Valóban Isten hajlékává formáltad magadat Istennek tetsző erényeiddel, atyánk, s 
hittel, reménnyel és igazi szeretettel, mint fényes arany, nyilvánvaló módon tündököltél. 
Isten rendeléseit teljesítve önmegtagadást gyakoroltál, mintha tested nem is volna. 
Értelmesen, bátran, bölcsen, alázatosan éltél, s ezért felmagasztalást nyertél, állandó 
imádságod révén megvilágosultál s a mennyei lakóhelyre jutottál, mint tanítómesterünk, 
szentéletű János atyánk. 
Kathizma 5. hang 

Üdvösség fegyveréül szolgál nekünk * a te Szent Kereszted, Üdvözítőnk. * Feléd 
kiáltjuk, ki azon függesz: * Üdvözíts minket, ki önként szenvedtél érettünk, * mindenség 
irgalmas Istene! 

Dicsőség... 4. hang. Minta: Aki önként emelkedtél fel… 
Erényeiddel felragyogva * az égig emelkedtél, * buzgósággal eljutottál a szemlélődés 

mérhetetlen mélyébe, * démoni cselvetéseket lelepleztél, * s az embereket a gonosz 
kártevésétől oltalmaztad, * Szent János, az erények lépcsője, * most is könyörögj, hogy 
üdvözüljenek szolgáid! 
Most és... ugyanarra 

Ki a kerubok trónján ül, * és az Atya ölén lakozik, * s Isten létére testileg úgy pihen 
kebleden, Nagyasszony, * mint ahogyan szent trónján ül. * Ő uralkodik minden népen. * 
Mi is szüntelenül éneket zengünk neki, * te is esedezzél hozzá, hogy üdvözítse szolgáidat!  
 
Fényének 
Dicsőség...  

A világnak haszontalan élvezeteit elkerülted, és miközben testedet böjtöléssel 
sanyargattad, lelkednek erejét megújítottad, szentéletű, s mennyei dicsőséggel gyarapodtál. 
Azért könyörögj érettünk szünet nélkül, dicsőséges János atya! 
Most és… 

Valóban Istenszülőnek vallunk téged, Nagyasszony, mi, akik általad jutottunk el a 
megváltásra, mert kifejezhetetlen módon Istent szülted, aki keresztjével legyőzte a halált, s 
magához vonzotta a szentek seregét. Velük együtt téged is magasztalunk, Szent Szűz. 

 
Dicséreti sztihirák 

Dicsőség... 1. hang 
Jertek, munkálkodjunk a titokzatos szőlőskertben * a bűnbánat gyümölcseit érlelve; 

* nem étkezésben és ivásban vesztegelve, * de imádsággal és a böjtöléssel erényekre szert 
téve! * Így járunk majd kedvében a mi irgalmas Urunknak, * ki megfizeti nekünk a 
munkadíjat, * mely által megváltja lelkünket a bűn adósságától. 

 
 

A SZENT LITURGIÁN 

Tropár 1. hang 



Pusztaságban élő remete * és testben angyal voltál és csodákat műveltél, János 
atyánk, * böjttel, virrasztással és imádsággal mennyei ajándékokat érdemeltél magadnak, * s 
a hozzád folyamodók testi és lelki betegségének sikeres orvoslója voltál. * Azért dicsőség 
legyen Istennek, ki neked kegyelmet adott, * dicsőség, hogy téged megkoronázott, * és 
dicsőség, hogy általad betegeket gyógyított! 
 
Konták 4. hang  

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

 



MÁRCIUS 21. 
Nagyböjt ötödik vasárnapja – Egyiptomi Mária szentéletű anya – 1. hang  

 
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN 

6. hang. Minta: Minden reményüket… 
Vétkes előéleted * a szent dolgok szemlélésében meggátolt, * de bűntudatod és 

lelkiismereted * a megtérés útjára vezérelt, ó bölcs! * Mert föltekintettél Isten áldott 
szolgálójának képére, * s megbántad, Hírneves, minden régi bűnöd, * és bízó lélekkel 
leborultál * a tiszteletreméltó keresztfa előtt. 

Örvendezve borultál le a Szentföldön, * az erénynek üdvös kincseit elmélyítetted 
bensődben, * a jó utat gyorsan bejártad, * a Jordán folyón átkeltél, * buzgón telepedtél le a 
Keresztelő lakhelyén, * és a szenvedélyek vadságát életmódoddal megfékezve, * a test 
érzékiségét magadban kioltottad, * ó örökemlékű Anya! 

Pusztában lakozva * szenvedélyeid árnyképét szívedből kitörölted, * és lelkedben az 
isteni erények képét megörökítetted * és annyira átszellemülten ragyogtál, * hogy még a víz 
felszínén is átkeltél, * és Istenhez intézett imádságod közben fölemelkedtél a földről. * 
Most pedig mint Krisztus dicsőségének részese, * boldogságos és dicsőséges Mária, * 
imádkozzál bátran a mi lelkünkért! 

Dicsőség... 4. hang 
Csodát művelt, Krisztus, kereszted ereje, * mert a bűnös előéletű asszony végigküzdötte 

az önmegtartóztatás harcát, * s az előbbi gyarlóságát elvetve * a Sátánnal hősiesen 
szembeszegült, * a diadalkoszorút megszerezte, * s most a mennyekben esedezik a mi 
lelkünkért. 

Előverses sztihirák 
 

Dicsőség... 2. hang 
Lelked kísértéseit és a test szenvedélyeit * az önmegtagadás pallosával lemetszetted, * a 

bűn ingerét elfojtottad az aszkézis csöndjével, * könnyeid árjával az egész pusztaságot 
megöntözted * nekünk pedig a bűnbánat gyümölcseiből hoztál termést. * Azért 
megünnepeljük, szent Anya, * a te emlékedet.  
 
Most és...  

Minden régi csodánál újszerűbb csoda! * Ki ismert anyát, aki férfi nélkül szült, * és 
ölben hordozta az egész teremtett világ fenntartóját? * Isten akaratának megvalósítója az 
újszülött, * kit mint csecsemőt karodon hordoztál, Tisztaságos, * és akihez anyai szavad 
van. * Ne szűnjél meg őt imádva kérni, * hogy engesztelődjék irányunkban, * kik téged 
tisztelünk * és üdvözítse lelkünket! 

A III. óda után  
Konták 3. hang. Minta: Ma a Szűz... 
Előbb mindenféle érzékiségben tobzódtál * de már a bűnbánatban Krisztus menyasszonya 
lettél, * buzgón törekedtél angyali életre, * és a kereszt fegyverével a démonokat is 
legyőzted, * azért Isten országának jegyese lettél, * dicsőséges Mária! 
Ikosz 

Magasztaljuk most szent énekekkel Krisztus bárányát és leányát, * a nevezetes Máriát, az 
egyiptomiak sarját, * ki az egyiptomiak minden tévelygéséből megmenekült. * Ő az 



Egyháznak drága hajtása, * ki az emberi természet mértékét meghaladó módon 
önmegtagadást gyakorolt és imádkozott * s azért életét és cselekedetét felmagasztalta 
Krisztus, és így Isten országának menyasszonyává tett, * ó dicsőséges Mária! 

Kathizma 8. hang 
Önmegtagadás gyakorlásával megfékezted tested minden ösztönét, * s megmutattad 

lelked edzettségét, * mert az Úr keresztjét megszeretve magadat a világnak keresztre 
feszíttetted, * dicséretreméltó és boldogságos. * Ezzel az angyali életre is buzgón 
ösztönözted magadat, * s ezért mi híven örvendezünk a te emléknapodon, Mária * s arra 
kérünk, hogy imádságoddal * szerezz bűnünkre bőséges bocsánatot! 

Dicsőség... most és... 
A mennyek ajtaját, a frigyszekrényt, * a legszentebb hegyet, a fényt sugárzó felhőt, * a 

mennyei lajtorját, a szellemi paradicsomot, * Éva vakságát és a mindenség nagy kincsét 
énekeljük; * mert benne ment végbe a világ üdvössége * és a régi vétség bocsánata. * Azért 
néki kiáltjuk: Imádd a te Fiadat és Istenedet, * hogy engedje el azok bűneit, * kik vallásos 
buzgósággal imádják a te szülöttedet! 

Fényének 
Dicsőség...  

Szentéletű Mária, a bűnbánat példaképe, esedezzél Krisztushoz, hogy most, a böjt 
idején adjon nekünk is bűnbánatot, s mi híven és buzgósággal, szent énekekben 
magasztalhassunk téged! 

Most és… 
Angyalok édes gyönyörűsége, szomorúak öröme, keresztények segítsége, Istennek Szűz 

Anyja, oltalmazz és ments meg minket az örök szenvedésektől! 

Dicséreti sztihirák 
Dicsőség... 1. hang 

Az Isten Országa * nem evés és ivás, * hanem igazság és önmegtartóztatás * az 
életszentséggel együtt; * azért a gazdagok be nem mehetnek, * csak azok, kik vagyonukat a 
szegények kezeibe teszik le. * Ezt tanítja Dávid próféta is, ki így szólt: * „Az az igaz ember, 
aki adakozik egész nap, * és az Úrban gyönyörködik, * és világosban járván meg nem 
botlik”. * Mindezek a mi okulásunkra írattak, * hogy midőn böjtölünk, sok jót is tegyünk, * 
és az Úr a földi dolgok helyett * mennyei kincseket adhasson nekünk. 

 
 

A SZENT LITURGIÁN 
 

Tropár 8. hang 
Benned, anyánk, megmaradt az istenkép, * mert te, fölvevén keresztedet, Krisztust 

követted, * és munkálkodván a jóban, arra oktattál bennünket, * hogy a testet, mint 
mulandót, megvessük * és mindenben a halhatatlan lélek javára fáradozzunk, * azért 
mostan az angyalokkal örvendez a te lelked, Szent Mária! 

 
Konták 3. hang. Minta: Ma a Szűz... 



Előbb mindenféle érzékiségben tobzódtál * de már a bűnbánatban Krisztus 
menyasszonya lettél, * buzgón törekedtél angyali életre, * és a kereszt fegyverével a 
démonokat is legyőzted, * azért Isten országának jegyese lettél, * dicsőséges Mária! 

  



MÁJUS 2. 
A szamariai asszonyról elnevezett vasárnap  

– Nagy Szent Atanáz alexandriai pátriárka ereklyéi átszállításának emléke –  
4. hang  

 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN 
 

4. hang. Minta: Mint a vértanúk... 
Üldözéseket állhatatosan eltűrtél, * veszedelmeket elviseltél, * isteni szózatú, 

szentéletű Atanáz, * Áriusz istentagadó eltévelyedését pedig száműzted, * és nyájadat az ő 
istentelenségétől megőrizted, * a Fiút és a Szentlelket igaz hittel * az Atyával egylényegűnek 
vallottad, * végtelenül boldogságos főpap. 

Tanításod villámaival megvilágosítottad a sötétségben levőket, * legyőztél minden 
eltévelyedést, * a hitért élen harcolva, * hírneves és erős Atanáz, * te, valódi pásztor, * 
Krisztus Egyházának megingathatatlan alapja! * Azért egybegyűlve tisztelünk téged, * és 
szent énekkel örvendezünk. 

Minden erényt állhatatosan gyakoroltál, * isteni ihletésű! * A Szentlélek szent 
kenetével nyilvánosan föl is szenteltek, * és legszentebb főpap, valódi pásztor * és a hit 
élharcosa voltál. * Ezért az egész Egyház dicsér téged, * megünnepli szent emlékedet, * és 
dicsőíti az Üdvözítőt. 

 
Előverses sztihirák 

 
Dicsőség... 3. hang 

A mai ünnepen újra köztünk a Nílus, * az arannyal folyó, * a halhatatlanság nevét 
viselő Atanáz, * és szép előrehaladással túláradóvá teszi a halhatatlanság aranyfolyóját, * és 
a magas hittudománnyal isteni táplálékot termel; * és arra oktat bennünket, * hogy a 
Szentháromság oszthatatlan hatalmát kell tisztelni. * Tengerré duzzasztja az isteni tanítást * 
és megöntözi vele a hívek elméjét * és könyörög a mi lelkünkért. 

 

Tropár 3. hang 
A hit isteni tanaival erősítvén az Egyházat, * az igaz hit oszlopává lettél, főpapunk, 

Atanáz, * mert a Fiút az Atyával egylényegűnek hirdetvén, * Áriuszt, szent atyánk, 
megcáfoltad. * Esedezzél azért Krisztus Istenhez, * hogy ajándékozza nekünk a nagy 
irgalmat! 

A REGGELI ISTENTISZTELETEN 
 
A III. óda után 
Konták 2. hang. Minta: Véred ontása nyomán...  
Igazhitű tanítást ültetve el * a tévhitnek töviseit kiirtottad, * és a Szentlélektől 
megárnyékoltatva * a hit magvait megsokasítottad, * ezért magasztaljuk emlékedet, ó, Szent 
Atanáz. 



Ikosz 
Magasztaljuk ma, hívek, szent énekkel Atanáznak mindenütt megünnepelt emlékét. 

* Ő a tévtanító Áriuszt * és vele együtt Eunomioszt és Szabellioszt * az igazság dogmáival 
leterítette, * és örök tűzre hagyta őket elégetésre. * Valóban káromló dolgokat hirdettek * 
az Üdvözítő megtestesülése kapcsán, * amit viszont a próféták mindannyian előre 
meghirdettek. * Azért énekeljük meg az ő emlékét! 

 
Kathizma 
A szamariai asszonynak, 4. hang. Minta: Aki önként emelkedtél fel… 

Örvendezzen az ég, vigadjanak a földiek, * mert Krisztus a Szűztől emberként 
megjelent, * halálával megszabadította az egész emberi nemet az enyészettől, * csodákkal 
tündöklött, * s a szamariai asszonytól vizet kérve a gyógyulások forrását kínálja, * az 
egyetlen halhatatlan. 

Dicsőség... a főpapnak, 3. hang. Minta: A te szüzességed... 
Az eretnekségek tévedését megcáfoltad, * az igaz hitet hirdetted, szent főpap! * Mint 

Isten buzgó követe, világosan tanítottad, ** hogy az egy Isten Szentháromság. * 
Természetre nézve egylényegű, ** személyei össze nem elegyednek. ** Azért összegyűlve 
híven megünnepeljük a te emlékedet, Atanáz atyánk! 
 
Most és... az ötvened közepének, 4. hang. Minta: Aki önként emelkedtél fel… 

Bölcsesség megadója és Uralkodó, * midőn a törvény ünnepe elérkezett, * a 
templomban ültél és tanítottál, * és így szóltál mindenkihez: * Jöjjetek mindnyájan, akik 
szomjaztok, * és igyatok abból a vízből, melyet most én adok, * s amelytől istenes életet és 
boldogságot * nyerhet el minden ember. 

 
Fényének a húsvéti 
Dicsőség... a főpapnak 

Főpapok ékességét, Egyiptom neveltjét, a halhatatlanság dicsőségét, Áriusz 
legyőzőjét, a hívek oltalmazóját dicshimnuszokkal magasztaljuk. 
Most és... a szamariai asszonynak 

Szamariába mentél, hatalmas Üdvözítőnk, * és egy asszonnyal szóba állván, * vizet 
kértél tőle inni, te, ki a száraz * sziklából egykoron a zsidóknak vizet fakasztottál. * Ezáltal 
őt a benned való hitre vezetted, * s most a mennyei örök életnek örvend. 

 
Dicséreti sztihirák 

 

4. hang. Minta: Mint a vértanúk... 
A te tüzes tanításod nyomán * a tévtanítás minden tűzre való * pozdorjája elégett, 

végtelenül bölcs atya. * A te gondolataid tengerében elsüllyedt * a lázongó istentelenek 
serege. * A hívek Egyháza pedig * a te bölcs hitoktatásodban gyönyörködik, * s hangos 
szóval tisztel téged, * szentéletű Atanáz! 

A te istenes tanításod fényével * ékeskedik az egész Egyház, * és tündöklő szépségű 
vallásossággal büszkélkedik, * és ahogy neked jár, tiszteli a te mindenütt megünnepelt 
emlékedet, * szentéletű Atanáz, * a főpapok ékessége, * a vallásos élet ragyogó és nagy 
hírnöke, * a Szentháromság védelmezője.  



Elővers: Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okosságot. 
Hitágazataid botjával elűzted * Krisztus Egyházától a szellemi farkasokat, * és körül 

is bástyáztad azt * tanításod erősségével, * megőrizted sérülés és kár nélkül Krisztusnak. * 
Esedezzél hozzá, hogy az enyészettől és veszedelmektől megszabaduljanak mindazok, * 
akik híven megünneplik a te mindenkor tisztelt emlékedet, végtelenül bölcs. 
3. hang 
Elővers: Papjaid öltözzenek igazságba, és a te szentjeid örvendezzenek! 

Magasztaljuk szentet megillető módon * a papság nagy büszkeségét, * a 
legyőzhetetlen, jeles Atanázt, * mert ő a tévedést tanítók hadoszlopait * a Szentlélek 
erejével összetörte, * az igaz hit győzelmi jelét az egész lakott világon felállította: * a 
személyek sajátos tulajdonsága alapján * a Szentháromság titkát tartja számon, * majd meg 
összesíti őket elegyedés nélkül egynek, * a lényeg azonossága miatt! * Kerubok módjára 
szemléli az Istent, * és közbenjár a mi lelkünkért. 

 

A SZENT LITURGIÁN 

Tropár 3. hang 
A hit isteni tanaival erősítvén az Egyházat, * az igaz hit oszlopává lettél, főpapunk, 

Atanáz, * mert a Fiút az Atyával egylényegűnek hirdetvén, * Áriuszt, szent atyánk, 
megcáfoltad. * Esedezzél azért Krisztus Istenhez, * hogy ajándékozza nekünk a nagy 
irgalmat! 

 
Konták 2. hang  

Igazhitű tanítást ültetve el * a tévhitnek töviseit kiirtottad, * és a Szentlélektől 
megárnyékoltatva * a hit magvait megsokasítottad, * ezért magasztaljuk emlékedet, ó, Szent 
Atanáz. 
 
Prokimen 7. hang 
Drága az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála. (Zsolt 115,6) 
Vers: Mit adjak vissza az Úrnak mindazért, amit nekem adott? (Zsolt 115,3) 
 
Alleluja 8. hang 
Vers: Papjaid öltözzenek igazságba, és szentjeid örvendezzenek! (Zsolt 131,9) 
Vers: Papjait üdvösségbe öltöztetem, és szentjei ujjongva fognak örvendezni. (Zsolt 132,16) 

 
  



MÁJUS 8. 
Szent János apostol és evangélista 

 
A SZENT LITURGIÁN 

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

te esedezel, elfogadja tőled az, * aki keblére fogadott. * Járj közben nála, Teológus, * hogy 
a pogányság sűrű ködét oszlassa szét, * és kérjen nekünk békét és nagy kegyelmet! 
Konták 2. hang 

Nagyszerű életedet, tisztaéletű, ki fogja elbeszélni? * Hiszen te 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. 
  



MÁJUS 10. 
Buzgó Simon apostol 

 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN 
4. hang. Minta: Jelül rendelted... 

A csodálatos Simon, * az apostolok büszkesége, * ragyogó nyílként bejárta a 
földkerekséget, * üdvös és ragyogó isteni tanításával * eloszlatta a sokistenhit homályát, * és 
megvilágosított mindenkit, * hogy egy, osztatlan istenséget magasztaljon * három 
elválaszthatatlan személyben. 

Az isteni ihletésű, teljes fénnyel ragyogó * és felettébb tiszteletreméltó Simon, * a 
nemzetek tanítója, * a pusztulás mélyéből kifogó szent háló, * a magasrendű istenismeret 
legigazabb hirdetője, * ki mindenkit Krisztus megismerésére vezet, * most megfelelő 
ünnepi vendégségre hív, * és előadja tanítását * élvezetes lelki eledelül. 

A boldog Simon robogó szekérként járta be az egész földet, * fölperzselte a 
bálványimádás esztelenségében élő földkerekséget, * az áhítat terén világítótoronyként utat 
mutatott, * a híveknek a kegyelemben őrtüzeket gyújtott, * és megvilágosított mindenkit, * 
hogy egy, osztatlan istenséget magasztaljon * három elválaszthatatlan személyben. 
Dicsőség... 2. hang 

Magasztalásra-méltó, „Buzgó” melléknevű Simon, * te buzgósággal buzgólkodtál a 
mindenható Isten ügyében, * és csodákkal teljesnek bizonyultál, * csodálatos buzgóságú 
voltál „Buzgó” mellékneved szerint, ó boldog, * viselkedésed megegyezett neveddel. * 
Fönséges vagy és a fönti seregekkel együtt lakozol, Istent szemlélő. * Esedezzél Krisztushoz, 
az Igéhez, a mi Istenünkhöz, * hogy ajándékozza nekünk a nagy irgalmát! 

 
Előverses sztihirák 

 

1. hang. Minta: Dicséretes vértanúk... 
Minden dicséretre méltó Simon! * A boldogság vizét ittad, * és az Isten ismeretével 

istenszerető lélekkel megitattad az arra buzgón vágyódókat, * Krisztust utánoztad, * 
boldogan hozzá költöztél, * s most a Szentháromság minden fényt meghaladó dicsőségét * 
és hathatós békéjét élvezed. 

Elővers: Egész földre elhat az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük. 
Mindennél csodálatosabb Simon! * A vágyva vágyott Istent szemléled nagy 

gyönyörűséggel, * szemlélődés közben a vele való tökéletes egyesülést élvezed, * mert az ő 
fogadott fiává lettél, * az egyetlen kívánatos és boldog dolgot boldogan elérted, * minden 
dicséretre méltó Krisztus-hírnök, * s most az angyalokkal együtt tartózkodsz. 

Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze munkáját hirdeti az égboltozat. 
Végtelenül boldog Simon! * Te az Isten és az emberek között hűséges közvetítővé 

lettél, * most meg engesztelő közbenjárónk vagy * bizalmas és hathatós imádságaiddal. * 
Esedezzél mindenkor, szünet nélkül az Úr Krisztushoz, * hogy ajándékozza lelkünknek a 
békességet * és a nagy irgalmat! 
Dicsőség... 6. hang 

A teremtett világon magasba törő sasként végig repültél, * legszentebb Simon, * az 
Üdvözítő tanítványa és apostola, * tüzes szavú tanításoddal a bálványimádás eltévelyedését 



* avarként teljesen fölperzselted, * a népeket a tudatlanság mélységéből az istenismeretre 
vezetted. * Esedezzél azért értünk Krisztushoz, * hogy legyen könyörületes hozzánk az 
ítélet napján! 

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

bűnbocsánatot a mi lelkünknek! 
  



MÁJUS 21. 

Szent Konstantin és Ilona társapostolok – A Mennybemenetel ünnepzárása 
 

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 az ünnepnek és a csütörtöki 
 
Alleluja az ünnepének majd 1. hang 

Vers: A kiválasztottat fölemeltem népemből. Rátaláltam szolgámra, Dávidra, szent 
olajommal kentem fel őt. 
Vers: Mert kezem oltalmazza, és karom megerősíti őt. 

(88. zsoltár) 

 
Áldozási vers az ünnepnek és a következő 
Örök emlékezetben lesz az igaz, nem fél gonosz hír hallásától. 
 

  



MÁJUS 25. 
Keresztelő János próféta fejének III. megtalálása – Utóünnep 

 
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN 

 
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 nekünk, * bőséges kegyelmet 
meríthetünk belőle. * Megszentelődik lelkünk, testünk és gondolkodásunk, * s téged 
ünneplünk és magasztalunk. 

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! 

 
Most és... az ünnepé 

 
Olvasmányok 

 
Iz 40,1-6.9; 41,17-18; 45,8; 48,20b-21; 54,1 

Így szól az Úr: Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet – mondja Isten. – Papok, szóljatok 
Jeruzsálem szívéhez! Vigasztaljátok őt, hogy betelt megaláztatása, mert feloldozást nyert bűne, hiszen 
kétszeresen lakolt már az Úr kezétől minden vétkéért. Kiáltó szó hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr 
útját, egyengessétek ösvényeit! Minden völgyet töltsenek föl, s minden hegy és halom süllyedjen alá! A 
göröngyös legyen egyenessé, a hegyláncok síksággá! Magas hegyre menjen föl az, aki örömhírt hoz 
Sionnak: Emelkedjetek föl, ne féljetek! 

Én vagyok az Úr, az Isten, én meghallgatom őket. Én, Izrael Istene nem hagyom el őket, hanem a 
hegyeken folyókat fakasztok, és a rétek közepette forrásokat, a pusztát bővizű tavakká teszem, a szomjazó 
földet vízvezetékkel telivé! Örvendezzen az ég onnan felülről, és a felhők igazságot permetezzenek, nyíljék 
meg a föld, és irgalmat sarjasszon, és egyszersmind igazságosságot is fakasszon! Ujjongó szóval hirdessétek 
a föld határáig, tegyétek hallhatóvá! Mondjátok, mert az Úr megváltotta szolgáját, Jákobot! Ha szomjaznak 
is a pusztában, a kősziklából fakaszt vizet nekik. Ujjongj, te meddő, ki nem szülsz, énekelve szolgáját, 
Jákobot! Nem szomjaztak ők a pusztában, amikor kivezette őket, a kősziklából fakasztott vizet nekik, 
meghasította a kősziklát, és folytak a vizek. És ha megszomjaznak, míg a pusztaságban vezeti őket, a 
kősziklából fakaszt vizet nekik. Ujjongj, te meddő, ki nem szülsz, törj ki ujjongásban és kiálts, ki nem 
vajúdtál, mert több gyermeke lesz az elhagyottnak, mint annak, akinek férje van! 

Mal 3,1-3. 5-7. 12. 18. 17. 22-24 

Nézzétek, elküldöm hírnökömet színem előtt, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan 
megérkezik templomába az Úr, akit kerestek. De ki fogja tudni elviselni jövetele napját? És ki maradhat 
állva, amikor megjelenik? Mert úgy megy be, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az 



ezüstolvasztó és az aranyat és az ezüstöt tisztító mester. Ítéletet tartani jön hozzánk. Gyors tanú lesz a 
gonoszok, a házasságtörők, az ő nevében hamisan esküvők és mindazok ellen, akik nem félik őt, mondja a 
mindenható Úr. Mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek, én nem változom: ti pedig, Jákob fiai, eltértetek 
törvényemtől és nem tartottátok be azt. Ezért forduljatok hozzám, és én felétek fordulok, mondja a 
mindenható Úr. Akkor boldognak mond benneteket minden nemzet, és megtudjátok, hogy én vagyok az 
Úr, aki ama napon letekint majd arra, ama napon, amelyet azok megszabadítására készítek, akik szeretnek 
engem. Tudatosítsátok hát, és emlékezzetek meg szolgámnak, Mózesnek a törvényéről, a parancsokról és a 
rendelkezésekről, amelyeket Hóreb hegyén adtam neki egész Izrael számára. Nézzétek, elküldöm nektek a 
teszbi Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az Úr nagy és félelmetes napja. 

Bölcs 4,7. 16-17. 19-20; 5,1-7 

Ha az igaz időnap előtt is ér élete végéhez, nyugalmat élvez. Az elhunyt igaz elítéli az élő 
istenteleneket, és a korán beteljesedett ifjúság a bűnösnek években gazdag életét. Mert látják ugyan a 
bölcsnek végét, de nem értik, mit rendelt felőle az Úr, és miért helyezte biztonságba. Látják, és 
becsmérlőleg szólnak róla, de az Úr majd gúnyt űz belőlük. Akkor hullává lesznek, megvetetté, és gúnynak 
tárgyává a holtak közt örökre. Mert letaszítja őket, úgyhogy meg sem mukkannak, velejükig megrendíti 
őket, végső pusztulásra jutnak, gyötrődniük kell, és elenyészik az emlékük. Reszketve jelennek meg számot 
adni bűneikről, és gaztetteik vádlóként lépnek föl ellenük. Akkor az igaz teljes biztonsággal áll szemben 
azokkal, akik sanyargatták, és lebecsülték a fáradozását. Amikor ezt látják, iszonyú félelem fogja el őket, és 
nem tudnak hová lenni; annak nem várt üdvössége miatt. Bánkódva szólnak egymáshoz, és sóhajtoznak 
lelkük félelmében: „Ez az, akit egykor kinevettünk és akiből gúnyt űztünk. Mi esztelenek! Életmódját 
őrültségnek tartottuk és halálát dicstelennek. Hogy lehet az, hogy Isten fiai közé sorolták és a szentek 
között van az osztályrésze? Így hát mi letértünk az igazság útjáról, nekünk nem világított az igazságosság 
fénye, és számunkra nem kelt föl a nap. A kimerülésig jártuk a bűn és a romlás ösvényeit, úttalan 
pusztaságokban kóboroltunk, az Úr útját azonban nem ismertük fel. 

 
 

Előverses sztihirák 
 

2. hang. Minta: Midőn téged, üdvözítő Jézusom… 
Jertek, hívek, * tiszteljük ma, megtalálása emléknapján, * a Keresztelőnek karddal 

levágott, szent fejét, * járuljunk eléje szent énekkel, * tiszteljük buzgó szívvel, * mert 
gyógyulás kegyelmét osztja nekünk! ** Azt a fejet, * amelyet a gyilkos Heródes * hajdan 
levágatott, * akit Heródiás kéjelgéssel behálózott. 

Elővers: Ott növesztek szarvat Dávidnak. 
Mint a * bányából az arany, * úgy kerül elő a földből az Előhírnök feje, * az 

edényből felragyog, * és érthetően beszél, * Heródes házasságtörését és gyilkosságát 
korholja, * a mi elménket fénnyel megvilágosítja. * Köszöntsük ma híven, tiszteljük meg 
szent énekkel, * mert könyörög érettünk Istennél. 

Elővers: Mécsest gyújtok az én Fölkentemnek. 
Régen * szent kincsként edényben földbe rejtették a Keresztelő fejét, * ma pedig 

ország-világ színe elé kerül, * gazdagon ontja a gyógyulások forrását, * betegségeket 
orvosol, * lelkeket megvilágosít, * mindenféle szív-vidámság kegyelmét élvezzük tőle, * 
magasztaljuk őt tisztelettel, szent énekekkel! 
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. 

 



Most és... az ünnepé 
 

Tropár 4. hang. Minta: Hamar előzz meg… 
Mint földbe rejtett isteni kincset * födte fel előttünk Krisztus * a te fejedet, 

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

 
A SZENT LITURGIÁN 

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

előhírnök próféta. * Most pedig annak megtalálására mindnyájan összegyűlvén, * Istenhez 
méltó énekekben zengjük az Üdvözítőt, * ki a te imádságodra megment bennünket az 
enyészetből. 
Konták 6. hang 

A világban tündöklő, istenes oszlop, * a szellemi nap előhírnök fáklyája * ragyogó, 
szent fejét megmutatja a véghatároknak, * és megszenteli azokat, akik azt híven tisztelik és 
zengik: * Krisztus bölcs Keresztelője, * vezess üdvösségre mindnyájunkat! 
 
Prokimen 7. hang 
Az igaz örvendezni fog az Úrban, és benne bízni. 

Vers: Hallgasd meg, Isten, hozzád esdő könyörgésem szavát! 
(63. zsoltár) 

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

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

(91. zsoltár) 
 
Áldozási vers 
Örök emlékezetben lesz az igaz, nem fél gonosz hír hallásától. 

 
 

  



JÚNIUS 11. 
Szent Bertalan és Barnabás apostolok 

 

A SZENT LITURGIÁN 
 
Tropár 3. hang 

Szent apostolok, imádjátok a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot 
a mi lelkünknek! 

 
Konták (Bertalan apostolnak) 4. hang. Minta: Kijelentéd magadat… 

Tanításod világosságában * a mindenség nagy napjaként jelentél meg, * és 
félelmetes csodáid által fölvilágosítottad tisztelőidet, * Szent Bertalan, Urunk apostola! 

 
Dicsőség... konták (Barnabás apostolnak) 3. hang 

Az Úrnak igazi szolgája voltál, * a hetven apostol között pedig elsőként mutatkoztál, 
* tanításaidban Pállal együtt tündököltél, * mindenkinek hirdetvén az Üdvözítő Krisztust; * 
ezért most himnuszokat zengve ünnepeljük, * a te szent emlékedet, Szent Barnabás. 

 
Most és... szokás szerint 
  



JÚNIUS 30. 
A tizenkét apostol emléke 

 
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN 

 

A főapostoloknak, 4. hang. Minta: Jelül rendelted... 
Díszül ajándékoztad * Egyházadnak, Emberszerető, * a te tiszteletreméltó 

apostolaidat. * Szellemi világítókként tündököl Egyházadban Péter és Pál, * mint a 
mindenséget beragyogó szellemi csillagok. * Velük belevilágítottál a nyugati sötétségbe, * 
mindenható Jézus, * lelkünk Üdvözítője. 

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

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

Az apostoloknak, 4. hang. Minta: Mint a vértanúk... 
Mint az Ige megtestesülésének szemlélőit és tanúit, * boldogoknak mondunk 

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

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

A halászok horgászbotja * a bölcselkedők hangoskodását * és a szónokok 
szóáradatát zavarba hozta, * mert írónádként leírta az isteni bölcsesség tanításait és 
hitágazatait, * közzétette világosan a mérhetetlen sok jó evangéliumát, * az örök 
boldogságból való részesedést, * az angyali örömöket * és a maradandó dicsőséget. 
Dicsőség... 6. hang 

Krisztus Egyháza ma az apostolok nagyon szent ünnepére virradt föl, * s ez 
üdvösséget eszközöl mindnyájunknak. * Örvendezzünk titokzatosan, és mondjuk nekik: * 
Üdv nektek, a sötétségben levőknek fáklyái, a lelki napnak sugarai! * Üdv nektek, Péter és 
Pál, isteni hitigazságok megingathatatlan alapjai, * Krisztus barátai, tiszteletreméltó 
eszközei! * Legyetek közöttünk láthatatlanul, * méltassatok minket lelki ajándékokra, * 
hiszen mi e szent ünnepen szent énekekkel magasztalunk titeket! 
Most és... az ennek megf. (6.) hangú nagy dogmatikon 

 
Előverses sztihirák 

 
4. hang. Minta: Minekelőtte felülről... 

Midőn az Üdvözítő * kérdést intézett az apostolok tizenkéttagú karához, s így szólt: 
* Kinek tartják az emberek az Emberfiát, * akkor Péter, Krisztus tanítványainak feje, * ki az 
égből nyert kegyelmet, * nyilvánosan megvallotta s mondta: * Te vagy a Messiás, az élő 



Isten Fia! * Azért méltán magasztalják őt, * mint aki a magasságból nyert kinyilatkoztatást, * 
és hatalmat kapott a bűnök megkötésére és feloldozására.  

Elővers: Egész földre elhatott az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük. 
Minekelőtte felülről * és nem az emberektől nyerted a hivatást, * testi szemedet 

elborította a földi sötétség, * az istentelenség szomorúságát kifejezve. * Akkor lelked szemét 
elárasztotta a mennyei fény, * és felfedte előtted az istenesség szépségét, * s te 
megismerted a sötétségből kivezető világosságot, * Krisztust, a mi Istenünket. * Esedezzél 
hozzá, * hogy világosítsa meg és üdvözítse a mi lelkünket! 

Elővers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az égbolt. 
Méltán mondott téged az Úr kősziklának. * Reád erősítette az Egyház 

megingathatatlan hitét, * téged tett lelki nyájának főpásztorává. * Téged állított jóságosan a 
mennyország kapuinak kulcsárává, * hogy megnyisd mindazok előtt, * akik hittel 
kopogtatnak rajta. * Méltán méltatott a te Uralkodód arra is, * hogy keresztre feszítsenek 
téged, miként őt. * Esedezzél hozzá, * hogy világosítsa meg és üdvözítse a mi lelkünket! 
Dicsőség... 6. hang 

Örömünnep ragyogott fel ma szerte a földön, * a legbölcsebb apostol-
fejedelmeknek, * Péternek és Pálnak tiszteletreméltó emléknapja. * Róma is boldogan 
velünk együtt örvendezik. * Ünnepeljük meg mi is, testvérek, ezt a nagyon szent napot, * 
énekek és dicshimnuszok zengésével! * Üdv neked, Péter apostol, * Mesterednek, a mi 
Krisztus Istenünknek kedves barátja! * Üdv neked, legkedvesebb Pál, a hitnek hirdetője, * a 
földkerekség tanítómestere! * Kiválasztott szent pár, * kik bizalmasan járulhattok Krisztus 
Istenünkhöz, * esedezzetek a mi lelkünk üdvösségéért!  
Most és... Istenszülő-ének ugyanarra 

Istenszülő, te vagy a valódi szőlővessző, * ki megnövesztetted nekünk az élet 
gyümölcsét. * Hozzád könyörgünk: * imádd a főapostolokkal * és minden szenttel együtt az 
Uralkodót, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek! 

 

  



JÚLIUS 2. 
Az Istenszülő köntösének elhelyezése 

 
A SZENT LITURGIÁN 

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

sérületlen maradtál, * a te szeplőtelen tested öltözetét és övét ajándékoztad körülvevő 
erősség gyanánt városodnak, * mert tebenned a természet és az idő megújul. * Esedezünk 
azért hozzád: Ajándékozz békét az egész világnak, * a mi lelkünknek pedig gazdag 
kegyelmet! 
Konták 4. hang 

A romolhatatlanság öltönyéül ajándékoztad minden hívőnek, * Isten tisztaságos 
Áldottja, szent palástodat, * melybe egykor szent testedet takartad, * ki az emberek szent 
oltalma vagy. * Ennek elhelyezését ünnepeljük ma buzgósággal, * és híven így kiáltunk 
hozzád: * Üdvözlégy, tisztaságos Szűz, * keresztények büszkesége! 
 
Prokimen 3. hang 
Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben. 

Vers: Mert megtekintette szolgálójának alázatosságát, íme, mostantól boldognak hirdet 
engem minden nemzedék. 
 
Alleluja 8. hang 

Vers: Kelj föl, Uram, a te nyughelyedre, te és a te szentséged szekrénye! 

Vers: Igazat esküdött az Úr Dávidnak, és ezt nem másítja meg: ágyékod gyümölcsét ültetem 
trónodra. 

(131. zsoltár) 
 
Áldozási vers 
Az üdvösség kelyhét veszem, és az Úr nevét segítségül hívom. 

 

  



JÚLIUS 5. 
Áthoszi Atanáz és Lampász szentéletű atyák emléke 

 
AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN 

 

Szent Atanáznak, 2. hang. Minta: Minő dicséretekkel... 
Milyen dicséretekkel halmozzuk el Atanázt, * aki jócselekedetekkel ékeskedik * és 

isteni fényáradat kegyelmében bővelkedik; * a szenvedélyek háborgását levágó kardot, * az 
istenlátástól ragyogó oszlopot, * az önmegtagadásnak a lélek fáklyatartóján ragyogó 
fáklyáját, * mely a mindenkinek életet adó Isten parancsait sugározza? 

A szavak milyen ékszerével * koszorúzzuk meg mi, szegények, Atanázt, * a 
szemlélődés isteni szárnyain elragadott, * égi magasságban járó sast, * az alázatosság 
lerombolhatatlan tornyát, * a tisztánlátás megingathatatlan bástyáját, * az erkölcsi rend 
szeplőtelen ékességét, * azt, aki minden fiánál jobban esedezik Krisztus Istenhez, * az 
egyetlen Könyörületeshez? 

Mindig ragyogó hajnalként tűntél fel, szentéletű, * a szenvedélyek ködétől 
elvakultakat * a kegyelem tűzoszlopával * nem alkonyodó világosságra vezetted, * 
istenszerető Atanáz atya. * Éppen azért, mert a talentumot jól kamatoztattad, * a lelkek 
orvosává tett téged Krisztus. * A gyógyíthatatlan sebek fekélyét tanításod késével kivágod * s 
a hozzád járulóknak üdvös gyógyulást ajándékozol. 

Szentéletű Lampásznak, 8. hang. Minta: Ó, megdöbbentő csoda... 
Boldogságos Lampász atya. * Sok önmegtagadással és imádsággal * a testies 

lelkületet a lélek hatalma alá vetetted, * s a Szentlélek kegyelmi ajándékaival töltekeztél, 
szentéletű! * Tőle erőt nyerve a gonosz lelkek seregeit * teljesen legyőzted és 
elpusztítottad. 

Isteni ihletésű Lampász atya! * Barlangban elrejtett kincsként jelentél meg nékünk, * 
csodákkal és jelekkel jó illatot árasztottál * a hittel hozzád folyamodók lelkére. * Azért így 
kiáltunk hozzád: * Szabadíts meg könyörgéseddel minket a bajoktól, * kik magasztalunk 
téged, Istenben boldog! 

Istenben bölcs Lampász atya! * Önmegtagadási gyakorlatokkal ragaszkodtál 
Istenhez, * az ő világosságában szentül megvilágosulva, * mindenkire mindenkor 
üdvösséges erényeket sugárzó lámpássá lettél, * azért örömmel és híven megünnepeljük 
ma * a te fényes emlékedet, Istenben boldog! 
Dicsőség... 6. hang  

Ó, milyen istenes a te életed, * és milyen szent a te véged, Atanáz atya, * melyre a 
hegy egész sokasága összegyülekezett, * hogy megnézzen téged a halálos ágyon, * és 
jajongó szívvel így kiáltott: * Szólj még utoljára szolgáidhoz, ó szent! * Mondd meg, hová 
mész el fiaidtól, atyánk, * hisz könyörületes, együttérző, * és gyöngéden szerető atya voltál! 
* Ha ide rejtőzöl is a sírba, * ott fenn az Istennél mindnyájunk oltalmazója és közbenjárója 
leszel, * kik buzgón tisztelünk téged. 
Most és... nagy dogmatikon 

Ó, ki ne áldana téged, tisztaságos Szűz? * Ki ne magasztalná a te legtisztább 
szülésedet? * Mert az Atyától öröktől fogva kisugárzott egyszülött Fiú, * fölfoghatatlan 
módon megtestesülvén, tőled született, * ki isteni természetét megtartván, * egyszersmind 
emberi természetet is viselt, * kit nem megosztott két személynek vallunk, * hanem 



egymással össze nem folyó két természet Urának ismerünk. * Őt imádd, tiszta, boldogságos 
Szűz, * hogy könyörüljön a mi lelkünkön! 

 
Előverses sztihirák 

 

5. hang. Minta: Üdvözlégy... 
Üdvözlégy * angyali karokkal társalgó, * szentéletű Atanáz! * Valóban az ő életüket 

utánoztad, * sokféle erényt gyakorolva itt a földön. * A tisztaság hibátlan tükre voltál, * a 
Szentlélek fényt árasztó sugarait befogadtad, * teljesen boldog atya! * Azért megvilágosulva 
megláttad a jövendőt. * Krisztus isteni fényáradatába beavatva * mindent előre 
megmondtál. * Járj közben őnála, * hogy adja meg lelkünknek a nagy irgalmat! 

Elővers: Drága az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála. 
Üdvözlégy * Atanáz, az aszkéták elöljárója * és legyőzhetetlen élharcosa! * A 

szenvedélyeket gyökerestől kimetszetted, * a démonok támadását férfiasan elhárítottad, * 
az ő veszedelmes csalárdságukon diadalt arattál, * az Üdvözítő keresztjének erejét és 
legyőzhetetlen erősségét nyilvánvalóvá tetted, * legyőzted az összes tévtanítót, * 
mindazokat, akik tagadták Krisztusnak testben való megjelenését. * Járj közben őnála, * 
hogy adja meg lelkünknek a nagy irgalmat! 

Elővers: Boldog férfiú, ki az Urat féli, az ő parancsolataiban igen nagy kedve telik. 
Az erények * világosságot árasztó, * szilárd oszlopa gyanánt * tűntél fel az Áthoszon 

levőknek, * s az istenszeretőket az égbe vezetted a földről, * a kereszt vesszejével 
kettéválasztva a szenvedélyek tengerét, * a szellemi Amalekot megfutamítottad, * a 
mennybe vezető szabad útra és a szeplőtelen örökségre pedig * rátaláltál, Istenben boldog, 
* a testnélküliekkel Krisztus trónja előtt örvendezve állsz. * Járj közben őnála, * hogy adja 
meg lelkünknek a nagy irgalmat! 
Dicsőség... 6. hang  

Magasztaljuk ünnepi dicshimnusszal, * egybegyűlt ünnepkedvelők, * az atyák 
ékességét, * az aszkéták büszkeségét, * a csodák forrását, * az Isten előtt szégyenben nem 
hagyó pártfogót és mondjuk: * Üdvözlégy, a szerzetesi élet szabálya, * példája és 
legpontosabb mintaképe! * Üdvözlégy, teljes fénnyel világító csillag, * ki erényeid 
tűzoszlopával vezetsz mindenkit! * Üdvözlégy, bánkódók nagy vigasztalója * és a bajban 
lévők buzgó pártfogója! * Azért esedezzél most, Atanáz, Krisz Krisztushoz, az Istenhez, * 
ezért a te nyájadért * és minden hívőért, * aki a te tiszteletreméltó elhunytodat ünnepli! 
Most és... Istenszülő-ének 

Istenszülő, te vagy a valódi szőlővessző, * ki megnövesztetted nekünk az élet 
gyümölcsét. * Hozzád könyörgünk: * imádd a szent apostolokkal * és minden szenttel 
együtt az Uralkodót, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek! 

Tropár 3. hang. Minta: A te szüzességed... 
Testben való életed fölött * az angyali rendek elámultak, * miként jutottál el testben 

a láthatatlan teremtmények közé, ** mint verted vissza a démonok hadrendjeit, nagy 
hírnevű? * Azért Krisztus ajándékainak bőségével jutalmazott, ** esedezzél tehát, Atanáz 
atyánk, ** hogy üdvözítse a mi lelkünket! 



Dicsőség... most és...  Istenszülő-ének ugyanarra 
Nemünk üdvösségének közbenjárója, * himnuszokban dicsérünk téged, Istenszülő 

Szűz, * mert a te Fiad és a mi Istenünk * a tőled felvett testben a kereszt kínszenvedését 
elfogadván * megváltott minket a romlástól, mint emberszerető. 

 

  



JÚLIUS 8. 

Szent Prokópiosz nagyvértanú 
 

A SZENT LITURGIÁN 

Tropár 4. hang  
A te szent vértanúd, Uram, * az ő szenvedéseiért hervadhatatlan koszorút nyert 

tőled, Krisztus Istenünk, * mert a te erődet bírván * kínzóit megszégyenítette, * és az 
ördögök tehetetlen vakmerőségét megtörte. * Az ő imádságai által * üdvözítsd, Jóságos, a 
mi lelkünket! 

 

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

fölvértezve, * az ellenség gőgjét és erőszakosságait megaláztad, * az Egyházat pedig 
fölmagasztaltad, * és bennünket a hitben * megvilágosítottál és gyarapítottál, Szent 
Prokópiosz. 

 
Prokimen 4. hang 
Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szenteiben. 

Vers: A gyülekezetekben áldjátok az Úristent, kik Izrael forrásából származtok! 
 
Alleluja. 4. hang 
Vers: Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, növekedni fog, mint a Libanon cédrusa. 

Vers: Aki az Úr házában van elültetve, Istenünk házának udvaraiban virulni fog. 

  



JÚLIUS 11. 
Pünkösd u. 7. vasárnap – A hírneves Szent Eufémia nagyvértanúnő 

emléke – 6. hang 
 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN 
 
8. hang. Minta: Ó, megdöbbentő csoda... 

Ó, megdöbbentő csoda! * Az Úr báránykája a bajvívás szenvedésével * az ő önként 
vállalt halálát utánozza, * és a sírban fekve a Szentlélek erejével * véráradatot buzogtat. * Mi 
pedig lelkünk megtisztítására merítünk belőle, * s mindenkor dicsőítést zengünk a 
mindenség Istenének. 

Valóban hírneves vértanú vagy! * A vadállatok támadásával szembenéztél, * mint 
egykor Dániel, * Isten kegyelméből a tüzet is könnyedén eltűrted, * és minden további kínt 
elviseltél, * így hervadhatatlan győzelmi koszorút nyertél, * és örvendezve eljutottál a 
vágyva Vágyotthoz. * Azért ünneplünk és magasztalunk téged. 

A szentatyák gyülekezete * a hitszabályokat fejed fölé tette, * ezt te kezedbe vetted, 
dicséretreméltó, * megingathatatlanul megőrizted a szent hitet, * és megfutamítottál 
minden eretnekséget, * és megszégyenítetted, dicsőséges, * a hazugság minden élharcosát. 
* Azért ünneplünk és magasztalunk téged. 

4. hang. Minta: Mint a vértanúk... 
A szüzesség szépségével * és a vértanúság vérével tündökölt a te lelked, dicsőséges 

vértanúnő. * Eljegyezted magadat Alkotódnak, aki sértetlenül megőrzött téged, * és valóban 
mindörökké * az ő környezetében örvendezel, * az arkangyalok seregével, * az angyalok, 
apostolok, próféták és vértanúk karaival, * szerfölött hírneves. 
 
Dicsőség... 6. hang 

Az Üdvözítő jobbján áll a szűz * és bajnok vértanúnő, * köntöse a felülmúlhatatlan 
erényesség, * ékessége a szentség olajága és a küzdelem vértanú-vére, * s örvendezve kiáltja 
neki, lámpásával kezében: * Keneted illata után iramodtam, Krisztus Isten, * mert szíven 
talált a te szereteted. * Ne távolíts el magadtól, mennyei Jegyes! * Az ő könyörgésére áraszd 
reánk, mindenható Üdvözítőnk, * a te irgalmadat! 
 
Most és... A folyó (6.) hang nagy dogmatikonja. 
 
 

Előverses sztihirák 
 
Dicsőség... 6. hang 
Erényekkel ékesített, világos elméjű, * napkeleten föltűnő fényes hajnalcsillag, * ki a hívek 
szívét kenettel árasztod el, * a Szentlélek erejével * zsinatra összegyűjtötted a szent atyákat, 
dicsőséges Eufémia, * szüntelenül esedezzél érettünk az Úrhoz, * hogy üdvözítse a mi 
lelkünket! 
 



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

 
A REGGELI ISTENTISZTELETEN 

 
A III. óda után 

Konták 2. hang. Minta: A kézzel festett képet... 
Küzdelmeket vállaltál vértanú-harcodban, * küzdelmeket a hitért, * hőn óhajtva 

Krisztust, a te jegyesedet. * De mint hajdan az eretnekségeket, * úgy most az ellenség 
ármánykodásait is törd meg, * és esedezzél, hogy a hatszázharminc isteni ihletésű atya 
hitbeli döntését elfogadjuk * és megőrizzük, ó dicséretreméltó! 
Ikosz 

Mit csodáljunk előbb? * Küzdelmeidet, vagy jócselekedeteidet, * szüzességedet vagy 
feddhetetlen életedet? * Megörvendeztetted az Atyát, * jegyesévé lettél a Fiúnak, * 
felékesítetted magadat a Szentlélek számára. * Ki tehet meg ilyet? * Ki beszélheti el, hogy 
miként ragyognak el nem rejthető erényeid? * A sírból napkeletként felragyogva mindent 
nyilvánosságra hozol, * fényt sugárzol a földön és a tengeren, * az egész szárazföldet 
megszenteled és a föld határait is kenettel árasztod el. * Azért reád bízták a zsinati 
határozatot, * s te a hatszázharminc isteni ihletésű atya hitbeli döntését * magadnál tartod 
és őrzöd, hírneves! 

 
Kathizma 
8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét... 

Saját vérednek áradatával * folytonosan elárasztod az istentelenséget, * Krisztusnak 
jó hírű vértanúnője, * a kegyelem záporával megáztatod az értelem földjét, teljesen szent, * 
fölneveled a hitnek kalászát, * miként vértanú-halálod után csodálatosan * életet esőző 
felhőként tűntél fel, * nagyhírnevű bajnok. * Esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy adjon 
bűnbocsánatot azoknak, * akik a te emlékedet buzgón ünneplik! 
Dicsőség... most és...  Istenszülő-ének ugyanarra 

 
A Bölcsességet és Igét * kifejezhetetlen módon méhedben fogantad, Istennek Anyja, 

* a világnak megszülted a világ fenntartóját, * karjaidban hordoztad a mindenség 
összefogóját, * mindenek táplálóját, Alkotóját és Urát. * Azért kérlek, legszentebb Szűz, * 
hogy szabaduljak meg bűneimtől, * mikor a Teremtő színe elé kell állnom. * Tisztaságos 
Szűz, Nagyasszony, * segítségedet akkor is nyújtsd nekem, * mert amit akarsz, megtehetsz, 
Szeplőtelen! 
 
Fényének 

Halálodkor is véred éltető drága kenetét fakasztottad, mint aki az élő Istenben élsz 
és a Krisztusra vonatkozó hittételek tábláit kezedben tartod, Eufémia, azért magasztalunk 
téged. 



 
Dicséreti sztihirák 

1. hang 
Lássunk hozzá, ó hívek, * végezzük el Isten elgondolása szerint a bajnok-

magasztalást! * Énekeljünk gyülekezetben * a mi csodatevő Istenünknek hálaadó éneket! * 
Mert a szép küzdelmet végzett vértanúnő * női természettel küzdött * az ellenség hatalmas 
láthatatlan ereje ellen * és női természetének gyöngeségéhez Isten az ő erejét segítségül 
adta. * A vértanúnő könyörgésére üdvözítsd a mi lelkünket! 

Az igazság kelyhéhez * saját vértanú-vérét vegyítette * Krisztus nagyhírű vértanúja, * 
s azt, amely soha ki nem apad, * az Egyháznak adta. * Vele az áhítatra törekvőket * a 
bölcsesség szavával buzdította, mondván: * Merítsetek a föltámadás bizonyságtételéből, * a 
hitetlenség elűzőjéből, * a szenvedélyeket lehűtő italból, * a hívő lelkek 
megvédelmezőjéből, * és kiáltsátok az Üdvözítőnek: * Ki a Szentlélek élvezésének vizével 
itatsz minket, * üdvözítsd a mi lelkünket!  

Elővers: Csodálatos az Isten az ő szentjeiben, Izrael Istene. 
Krisztus vérével megpecsételt lelkek! * A megváltás napjára * a vértanúság forrásából 

* szent vér fakad nekünk. * Merítsünk belőle lelki örömmel a próféta szava szerint, * hogy 
az Üdvözítő életadó szenvedésének követésére * és az örök dicsőség elérésére alkalmassá 
alakítson át minket. * Azért hangoztassuk neki: * Urunk, aki szentjeidben megdicsőülsz, * 
nagy hírnevű bajnokod könyörgésére * üdvözítsd a mi lelkünket! 

8. hang. Elővers: A gyülekezetekben áldjátok az Úristent, kik Izrael forrásából származtok. 
Magasztalja minden nyelv * a minden dicséretre méltó Eufémiát, * korra és nemre 

való tekintet nélkül, ifjak és leányok, * koszorúzzuk meg dicsőítő versekkel * Krisztus szűz 
vértanúját! * Ő szabályszerűen és férfias bátorsággal küzdött, * a női gyöngeségre rácáfolt, * 
bajnoki küzdelmével a zsarnok ellenséget leterítette, * égi és isteni erővel volt fölékesítve, * 
és kéri az isteni Jegyest, * hogy adja meg nekünk a nagy irgalmat. 

 

  



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. 

 
Prokimen és alleluja a fölszentelt vértanú közös szolgálatából. 

 

  



JÚLIUS 22. 
Mária Magdolna társapostol 

 
A SZENT LITURGIÁN 

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

igazságait és törvényeit megtartván. * Azért ma, a te legszentebb emlékedet ünnepelvén, * 
híven magasztalunk és szeretettel dicsőítünk. 

 
Konták 4. hang 

A minden lény fölött való Isten * a világon testbe öltözvén, ó Mária, * téged valódi 
tanítványának választott, * s elfogadta minden iránta táplált vonzalmadat. * Azért te most 
sok gyógyulást eszközölsz * és a mennyekbe átköltözve * a világért állandóan imádkozol. 

 
Prokimen és alleluja a szentasszony és szűz közös tiszteletéből. 

 

  



JÚLIUS 25. 
Pünkösd u. 9. vasárnap – Szent Anna elhunyta – 8. hang 

 
1. hang. Minta: A mennyei rendeknek... 

Megtartjuk az igaz Joákimnak és Annának, * Krisztus fényes és szent őseinek 
emléknapját. * Titokzatos szent dalokkal szüntelenül magasztaljuk a könyörületes Urat, * 
aki a mi üdvösségünk állhatatos közbenjáróivá tette őket. 

A hajdan gyermektelen meddő, * aki a mi nemünk üdvösségének zsengéjét 
sarjadzotta, * ma átköltözik a túlvilági életre * és azért könyörög Krisztushoz, * hogy adjon 
bűnbocsánatot azoknak, * akik őt híven magasztalják. 

Az igazak emlékét ünnepelve, * téged magasztalunk, Krisztus, * aki csodálatosan 
átvitted most e mulandó világból * az örökkévaló és isteni életbe Annát, * mint aki anyja a 
téged mag nélkül, természetfölötti módon szülő, * Istenszülő Szűz Anyának. 

1. hang. Minta: Ó, fölséges csoda... 
Íme, itt a tündöklő ünnep, * a fényes és világhírű * örömet szerző nap, * a 

dicsőséges Anna szeplőtelen * és magasztalásra méltó elhunyta. * Tőle született az élet 
szülője, * az élő frigyszekrény, * a körülhatárolhatatlan Ige körülhatárolója, * a bánat 
megszüntetője, * az öröm közvetítője, * ki megadja a nagy irgalmat minden hívőnek. 
 
Dicsőség... 8. hang  

Kik terméketlen méhből mint vesszőt, * a szent Istenszülőt sarjadzották, * kitől 
Krisztus Isten, a világ üdvössége tündöklött fel, * szent pár, szent házastársak: * Joákim és 
Anna, * leányukkal, a tiszta Szűzzel együtt, * a mennyei hajlékokba költöztek át, * s az 
angyalokkal együtt zengedezve * a világért közbenjárnak. * Mi is hozzájuk csatlakozva 
áhítattal énekeljük: * Akiket az isteni Leányzó, * a tisztaságos Szűz Mária születése folytán * 
Krisztus őseinek nevezünk, * könyörögjetek a mi lelkünkért! 
 
Most. és. A folyó (8.) hang nagy dogmatikonja. 

 
Előverses sztihirák 

 
Dicsőség... most és...  6. hang 

Jöjjön az egész teremtés! * Magasztaljuk egybegyűlve a zsoltárbeli cimbalmon * az 
istenszerető Annát, * ki méhéből a szent hegyet szülte * és ma átköltözött a szellemi hegyre, 
* a Paradicsom hajlékába. * Hangoztassuk neki: * Áldott a te méhed, * mely magában 
hordozta azt, * aki valóban méhében hordozta a világ világosság világosságát! * Áldott a te 
emlőd, mely azt táplálta, aki Krisztust, a mi életünk táplálóját táplálta. * Esedezzél hozzá, * 
hogy szabadítson meg minket minden szorongástól, * az ellenség támadásától, * és 
üdvözítse a mi lelkünket! 

 

Tropár 4. hang. Minta: Hamar előzz meg...  
Az Élet hordozóját hordoztad méhedben, * a tisztaságos Istenanyát, * isteni 

bölcsességű Anna, * azért most örömmel költöztél át a mennyei örökségbe, * ahol a 



dicsőségben örvendezők laknak, * és közbenjársz azokért, kik szeretettel tisztelnek, * 
bűnbocsánatot esdve számunkra, * ó, örökké boldog. 

 

A REGGELI ISTENTISZTELETEN 
 
A III. óda után 
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. 
Ikosz  

Gyűljünk össze mindnyájan a próféta szava szerint, és magasztaljuk méltóképpen 
Krisztus nagyanyjának legszentebb elköltözését! * Mert ma eltávozik a rövid ideig tartó 
életből * s örömmel járja a mennyben az utat, és vigadozik, * és mint a valóságos Istenszülő 
valóságos anyja, híven hangoztatja: * Magasztalja az én lelkem az Urat, * mert megszültem 
az ő anyját a földön. * Az Úr pedig megdicsőítette őket, amint neki tetszett. 
 
Kathizma 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét... 

Az Uralkodó és Teremtő Anyjának anyjává lettél, hírneves Anna, * ki az ő 
parancsolatait mindenkor betartottad. * Azért a halál után a valóban halhatatlan életre * és 
a soha nem alkonyodó világosságba költöztél. * Mi is megvilágosodunk mindnyájan 
lélekben, akik a te fényes és szent emlékedet megtartjuk, * és összhangban kiáltjuk néked: 
* Esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, * akik buzgón 
megünneplik a te szent emlékedet! 

Dicsőség... most és...  még egyszer ugyanez 
 
Fényének 

Magasztaljuk, miként kötelességünk, az Isten választotta Annát, mert ő már nem is 
remélten megszülte Szűz Máriát, s így vérrokonává lett test szerint Krisztusnak, a mi 
Megváltónknak, ki Istennek tetsző módon ma fölvette őt magához a magasságba. Így 
imádkozik érettünk és a világ békességéért. 
 

Dicséreti sztihirák 
 

1. hang. Minta: A mennyei rendeknek... 
Megtartjuk ma ezt az emléknapot, * és magasztalunk téged, Krisztus, * ki Annát a 

rövid tartamú életből csodálatosan átköltöztetted * az örök dicsőségre, * mint a téged mag 
nélkül * s a természet rendjét meghaladó módon szülő * Istenszülő Szűzanya édesanyját. 

Megtartjuk ma a szeplőtelen és feddhetetlen * Joákimnak és Annának, * Krisztus 
nagyszüleinek ezt a szent emléknapját. * Dicsőítjük szüntelenül a Szabadítót, a 
könyörületes Urat, * ki átköltöztette őket az örök és enyészhetetlen életre. 

Elővers: Örvendjetek, igazak, az Úrban, jámborokhoz illik a dicséret! 



Odajutott az igaz Joákimnak és Annának a lelke * a szellemi lények karába, * az 
igazak hajlékába, * ahol az angyalok serege * s a szentek sokasága van, * ahol az ünneplők 
örvendeznek. * Magasztaljuk őket buzgón magasztaló énekkel! 

2. hang. Elővers: Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik, kik az ő útjain járnak. 
Jöjjetek mindnyájan, a szüzesség kedvelői * és a tisztaság barátai! * Jöjjetek, 

ünnepeljük meg Annának tiszteletreméltó elszenderülését, * hiszen ő szülte csodálatos 
módon az élet forrását, * Isten leánygyermekét, Máriát, * kitől aztán a Megváltó született, * 
aki megvilágosítja és megszenteli a mi lelkünket! 

 
 

A SZENT LITURGIÁN 
Tropár 4. hang 

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

Konták 2. hang 

Krisztus nagyszüleinek emlékét ünnepeljük, * és híven kérjük az ő segítségüket, * 
így minden gondtól mindnyájan megszabadulva, kiáltjuk: Légy velünk, Istenünk, * ki 
megdicsőítetted őket, mint neked tetszett.  

Prokimen és alleluja Anna elhunytának, a szentasszony és szűz közös tiszteletéből. 
 

  



JÚLIUS 26. 
Szentéletű Magyar Mózes  

 
AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

1. hang 
Lelki tisztaságban buzgólkodtál, * és a testi tisztaságot is mindig megőrizted, Mózes 

atyánk. * Ezzel felékesítve most a szeplőtelen és tisztaságos Bárányt * az egész világért 
feláldozott Isten Fiát követed, * akihez könyörögj érettünk, szentéletű, * hogy lelkünk 
öltözetét szeplőtelennek őrizzük meg ebben az életben, * és bejussunk a mennyei hajlékba! 
(Kétszer.) 

Az istenlátó Mózeshez hasonlítottál, szentünk, * mert szellemileg lelkedben, mint 
csipkebokorban Istent meglátva * az ő félelméhez szögezted értelmedet, * és őt, szentéletű, 
mindig szemed előtt tartva * a kívánsággal, mint lánggal, az Isten iránti szeretetre 
gyulladtál, * melytől soha nem távolodtál el. * És most a hatalmas trónus előtt állva * a 
magasságban könyörögj értünk, * hogy életünket szenvedély nélkül töltsük el, * és Isten 
színe előtt jelenjünk meg! (Kétszer.) 

A legszentebb Lélek kegyelme költözött tiszta lelkedbe, * és legyőzhetetlenné tett 
téged * az embergyilkos lélek minden ravaszságával szemben. * Azon győzelmet vettél, * és 
Krisztus segítségével annak álnokságát megsemmisítetted, * és rettenthetetlen harcosnak 
mutatkoztál. * Most is az Úr trónusa előtt állva * könyörögj, hogy ajándékozzon nekünk 
békességet és nagy kegyelmet! (Kétszer.) 
Dicsőség... 6. hang 

Jöjjetek, ünnepszerető gyülekezetek, * lelki kórust alakítva dicsőítsük * 
istenhordozó Mózes atyánknak * a nagy szenvedőnek emlékét ezen a nyári ünnepen, * 
mert ő a láthatatlan ellenségre * aki az ő tisztaságát tisztátalan szenvedélyek által akarva 
bepiszkítani, erősen rátámadott. * A tisztaságért sokat szenvedett * reménységgel lévén 
Isten iránt, * és koszorús győztesként mutatkozott, * most pedig a Szentháromság előtt 
állva * imádkozik a mi lelkünkért. 

 
Most és... Az ennek megf. (6.) hangú nagy dogmatikon 

 
Előverses sztihirák 

1. hang 
A fölöttébb dicsőített, szenvedést tűrő orosz hercegnek * Borisznak hűséggel 

szolgálva, Mózes atyánk * megtanultál a mennyei uralkodónak is szentségben és igazságban 
szolgálni * Most előtte állva * ne feledkezz meg értünk könyörögni, * hogy lelkünk 
szolgáivá tegyük tagjainkat, * és elnyerjük a mennyei dicsőség koszorúit! 

Boldogságos Mózes atyánk, * az Istent félve az Urat követve, * megtanultad a 
szelídséget és alázatosságot, * és az ez iránti szeretettől lelkedet feláldozni, * semmit sem 
félvén a látható ellenségtől, * mert ellene álltál a láthatatlanoknak, akiket teljesen 
legyőzvén, * könyörögj érettünk is a mennyei Uralkodóhoz, * hogy legyőzzük a gonosznak 
evilági szellemeit! 

A magasságbeli kegyelme megtartott téged, szentéletű * mert miután uradat 
megölték * téged Krisztus Isten könyörületes jobbja takart be és őrzött meg, mint szeme 
fényét * miközben a maga hű szolgájává tett téged, * akinek ebben az életben hűségesen 



szolgálva, * elnyerted az örök életnek örömteli dénárját, * ne szűnj meg ezt nekünk is 
kérni, * akik tiszteljük emlékedet! 
Dicsőség... 8. hang  

Orosz szerzetesek gyülekezete és a tisztaság kedvelői, * jöjjetek a szent barlangba, és 
lássátok * boldogságos Mózes atyánk ereklyéinek a koporsóját, * és tanuljatok tőle alázatot 
és tisztaságot, * türelmet és nagylelkűséget, * és dicsőítsétek a mennyei Atyát, * ki 
ajándékoz szolgáinak nagy kegyelmet! 
Most és...  

Úrnőnk, a mindenek teremtőjének anyja, * ma a te tisztes templomodban, melyet 
magadnak lakhelyül alkottál * és sok csodával gazdagítottál, * minket az éneklőket szabadíts 
meg minden szükségtől és szomorúságtól! 

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! 
Másik tropár 

Látva, ó szentéletű, a tisztaságodért való fáradozásodat és hősiességedet, * ki ne 
csodálkozna? * Mert éhséget, börtönt és sebeket kapva, * nem győzött le a lengyel asszony 
csábítása, * hanem mint király, a szenvedélyeken uralkodván, * most és akkor 
megdicsőíttetett az emberi szíveket egészen látó Isten, * akitől kegyelmet nyertél, hogy a 
kísértésekben mindenkinek segítségére légy. * Segíts nekünk is, szentéletű Mózes, * akik a 
te emlékedet tisztelik! 
Konták 3. hang 
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! 

  



AUGUSZTUS 1. 
Pünkösd u. 10. vasárnap – A Szent Kereszt körülhordozása – (Makkabeus 

vértanúk) – 1. hang 
 
Megjegyzés: A szentek szolgálata a tipikon szerint elmarad. 

 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

4. hang. Minta: Mint a vértanúk... 
Csókoljuk meg a tiszteletreméltó Keresztet, * mint közös védelmezőnket, * mint a 

megszentelés forrását, * mert elaltatja a szenvedélyeket, * megszünteti a betegségeket, * 
megszabadítja a gyötrődőket minden kíntól, * csodák feneketlen tengerét árasztja 
mindazokra, * akik híven tisztelik és köszöntik képmását. (Kétszer) 

Az élet tengerének hullámain vergődő, * a szenvedélyek viharában hányt-vetett 
emberek, * meneküljünk bizalommal e tiszteletreméltó fához, * mint valami üdvösséges 
hajóhoz, * s az lecsendesíti a szeleket és hullámokat, * megtöri a szenvedélyeket * és mi 
nyugodtan bejutunk * az üdvösség csendes révébe! 

Napnál fényesebben felragyogott * a legszentebb kereszt, * hogy csodák fényét és 
gyógyulások sugarát szórja. * Járuljunk eléje mindenkor, emberek, * kik a bajok 
sötétségének foglyai vagyunk! * És elnyerjük a gyógyulások világosságot hordozó 
kegyelmét, * a reá feszített Istent magasztalva. 
Dicsőség... 8. hang 

A te tiszteletreméltó Kereszted előtt, * melyet egykor Mózes előre jelzett, * mikor 
Amalekot megverte és megfutamította, * és amelyről Dávid énekében azt parancsolta, hogy 
le kell borulni előtte, * mert az Úr lábának zsámolya, * ma mi, bűnösök, leborulunk * és 
méltatlan ajkainkkal csókoljuk, * mert te arra méltattad, Krisztus Isten, * hogy reá 
feszítsenek. * Azért téged magasztalva így kiáltunk fel: * Méltass minket, Urunk, * a megtért 
gonosztevővel a te országodra! 

 
Most és... A folyó (1.) hang nagy dogmatikonja. 

 
 

Előverses sztihirák 
 

Dicsőség... most és...  8. hang 
Beteljesült ma, Istenünk, * a te prófétád, Mózes szava: * „Meglátjátok szemetek előtt 

függni Életeteket”. * Ma fölmagasztalják a Keresztet, * és a világ megszabadul a tévelytől. * 
Ma megünnepeljük Krisztus föltámadását, * és a föld határai örvendeznek, * és cimbalom 
mellett zengik Dávid énekét néked, mondván: * Üdvösséget szereztél a föld közepette, 
Krisztus Istenünk, * kereszted és föltámadásod által, * melyek által, jóságos és 
emberszerető, üdvözítettél bennünket. * Mindenható Urunk, dicsőség néked! 

 

A REGGELI ISTENTISZTELETEN 
 
Az első zsoltárcsoport után Most és...-re: 



1. hang. Minta: Habár sírod köve... 
Együtt örvend ma az egész természet, * és titokzatosan vigadozik, * mert hódolásra 

kihelyezik a Keresztfát, * mely kimeríthetetlen gyógyító hely mindazoknak, * akik 
istenfélelemmel és buzgósággal odajárulnak, * és dicsőítik a reá felfeszített, * emberszerető 
Krisztust. 
 
A második zsoltárcsoport után Most és...-re: 

4. hang. Minta: Kijelentéd… 
Örvendezés közvetítője ma * a Kereszt körmenete. * Megszenteli a mi lelkünket és 

testünket, * kik hittel leborulunk előtte. 
 
A III. óda után 
Kathizma a Szent Keresztnek, 6. hang  

Szentnek tiszteljük, Urunk, Keresztedet, * mert benne gyógyulásra lelnek a 
bűnökben gyengélkedők. * Tiszteletében előtted hódolunk: * Könyörülj rajtunk! 

 
Fényének 

 
Krisztus Keresztje! Uralkodók kormánypálcája és győzelmi jelvénye, igazhitűek 

dicsősége, védelmezd tisztelőidet, hogy vereséget szenvedjen a hamis tanítást hirdető 
emberek sokasága. 

 
Dicséreti sztihirák 

 

4. hang. Minta: Mint a vértanúk... 
Köszöntsük örvendező szavakkal, * magasztaljuk dicsőítő énekekkel, * csókoljuk a 

tiszteletreméltó Keresztet, * és kiáltsuk neki: * Végtelenül boldog Kereszt! * Szenteld meg 
erőddel lelkünket és testünket, * óvd meg az ellenség minden ártalmától sértetlenül 
mindazokat, * akik buzgón leborulnak előtted! 

Jertek, merítsétek a kegyelemnek * a Keresztből fakadó, el nem apadó vizét! * Íme, 
szemünk előtt fekszik a szent fa, * a karizmák forrása, * melyet a mindenség Urának 
oldalából folyt vér és víz öntözött, * aki maga önként ment fel reá, * hogy az embereket 
fölemelje. 

Elővers: Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket, és boruljatok le lába zsámolya előtt, mert 
ő szent! 

Az Egyház erőssége, * a szerzetesek ékessége, * a papok dicsősége * és menedéke 
vagy, * végtelen tiszteletre méltó Kereszt! * Azért leborulunk előtted * s megvilágosodunk 
ma szívünkben és lelkünkben, * a reád felfeszítettnek isteni kegyelmével, * ki megtörte a 
gonosz lélek hatalmát * és megszüntette az átkot. 

 
4. hang. Elővers: Isten a mi királyunk öröktől fogva, szabadulást szerzett a föld közepette. 

 
Ki megsegítetted a szelíd Dávidot, Urunk, * hogy legyőzhesse az idegen nemzetbelit, 

* harcolj együtt igazhitű vezetőinkkel is, * és Kereszted fegyverével alázd meg 
ellenségeinket! * Mutasd meg rajtuk régi irgalmasságodat, Jóságos, * értsék meg, hogy te 



valóban Isten vagy, * és mi tebenned bízva győzedelmeskedünk, * mivel a te tisztaságos 
Anyád könyörög érettünk szokás szerint, * hogy ajándékozd nekünk a nagy kegyelmet! 
 
Dicsőség... a tizedik ev. szt. 
Most és… Áldásteljes… 

Nagy dicsőítés. 

A pap a nagy dicsőítés éneklésére teljes liturgiai díszbe öltözik, fogja a tömjénezőt, körül 
tömjénezi az oltárt és a Keresztet. Azután fogja a diszkoszt, feje fölé emeli a diszkoszra 
helyezett Keresztet, az ikonosztázion északi, az oltártól balra való ajtaján át kiviszi a 
templomba, a királyi ajtó elé, miközben előtte gyertyavivő és tömjénező oltárszolgák 
haladnak. A nagy dicsőítés és a háromszorszent után a pap énekli: Bölcsesség igazhívők!  

Mi erre elénekeljük a tropárt. Ha vasárnapra esik, a tipikon szerint a feltámadásit vesszük. 
Most ezt: Ma lett a világ üdvössége. 

Ezalatt a pap a templom közepére megy, odaviszi a tiszteletreméltó Keresztet és ráhelyezi az 
oda készített asztalkára. 

Következik a vízszentelés szolgálata: 

Ki az angyal köszöntését fogadtad, és a Teremtőt szülted… 
A vízszentelés után a pap leteszi a tiszteletreméltó keresztet a diszkoszra s nyomban 
énekeljük:  

A te kereszted előtt leborulunk, Uralkodónk és a te szent föltámadásodat dicsőítjük. 

Az elöljáró és a pap keresztcsókolást végez. Előbb három-három hódolást végeznek a 
tiszteletreméltó kereszt előtt, csókolás után újra hasonlóképpen hódolnak, – a jobb és a bal 
kar felé is egyszer-egyszer. Ugyanígy végzik a testvérek is, kettő-kettő hódol egyszerre, előírás 
szerint. 

A pap ott áll a tiszteletre méltó kereszt közelében szenteltvízzel és hintővel, s a 
keresztcsókolás után meghinti a testvéreket szenteltvízzel, s azok isznak belőle. 

Mi pedig énekeljük az énekverseket: 

2. hang 
Jertek, hívek, hódoljunk az életadó fa előtt, * melyen Krisztus, a dicsőség Királya * 

önként kitárta kezét * és az ősi boldogságra fölemelt bennünket, * melyet édesgetéssel 
orzott el tőlünk az ellenség * és melyből kiűzettünk. – Jertek, hívek, hódoljunk a fa előtt, * 
mely által képesekké lettünk, * hogy a láthatatlan ellenség fejét összetörjük. * Jertek, 
minden nemzet szülöttei, * tiszteljük az Úr Keresztjét énekekkel: * üdvözlégy, szent 
Kereszt, * az elbukott Ádám teljes váltsága, * te vagy igazhitű királyaink dicsekvése, * mert a 
te erőd által hódoltak meg Izmael népei. * Téged, mi, keresztények, most félelemmel 
csókolunk * és a reád szegezett Istent dicsőítjük, mondván: * Uram, ki erre a keresztre 
szegeztettél, könyörülj rajtunk, * mint jóságos és emberszerető! 

A te kereszted előtt… (Háromszor.) 
Dicsőség... most és...  6. hang 

Krisztus Keresztje, keresztények reménysége, * eltévelyedettek oktatója, * szélvész 
által hányatottak kikötője, * harcokban győzelem, * mindenség ereje, * betegek orvoslója, * 
halottak föltámadása: * Könyörülj rajtunk! 

  



AUGUSZTUS 2. 
Szent István első vértanú ereklyéinek átvitele 

 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

4. hang. Minta: Mint a vértanúk... 
Midőn a Szentlélek kegyelme * megvilágosította elmédet, * angyali formában 

jelentél meg, István, * mert a testedre áradt benső ragyogásod * megmutatta lelked 
világosságát a téged szemlélőknek, * ezért, ó első vértanú * és a többiek büszkesége, * 
megláttad a mennyország világosságát, * mert csodásan megnyílt előtted az ég. 

Lépcső lett és létrafokokká váltak * mennybemeneteledhez a rád dobált kövek, 
István, * melyeken fölemelkedvén * láttad az Atya jobbján állni az Urat, * aki nevedhez illő 
koszorút nyújtott néked * életadó jobbjával. * Az ő közelébe jutottál, * mint legelső 
jógyőzelmű vértanú. 

Jelekkel és csodákkal tündökölvén, * és kitűnő tanításoddal, * a törvényszegők 
gyülekezetét megsemmisítetted, * azok pedig megköveztek és megöltek, * és te a 
gonosztevőkért és bűneik bocsánatáért imádkoztál, * az Üdvözítő szavait követvén, * kinek 
kezeibe ajánlottad lelkedet, * ó Szent István! 
2. hang 

Első voltál a szerpapok között, * első lettél a vértanúk között is, Szent István. * 
Útmutatója voltál a szenteknek, * és sok vértanút vezettél az Úrhoz. * Azért megnyílt 
előtted az ég, * és megjelent neked Isten. * Őt imádd a mi lelkünk üdvösségéért! 

Krisztus nemes szolgáját, az első vértanút, * István főszerpapot méltóképpen 
tiszteljük! * Mert ő a gonoszok közt megállván, * a Fiút az Atya jobbján látta. 

Szentségbe öltözködtél, István, * első vértanú, főszerpap és az angyalok társa. * Légy 
közbenjárónk és esedezzél érettünk, * a bűn nélküli Üdvözítő Úrhoz! 
Dicsőség... 6. hang 

Elsőnek bizonyultál * a vértanúk és szerpapok között, * boldogságos István, * ki a 
vértanúk ékessége, * a hívők erőssége, * az igazak dicsősége vagy. * Kérünk téged, kik a te 
tisztes emlékedet ünnepeljük, * mint aki a mindenség Királyának trónja előtt állsz: * 
esedezzél érettünk, * hogy bűneink bocsánatára * és a mennyország elnyerésére * 
méltókká lehessünk! 
Most és... Az ennek megf. (6.) hangú nagy dogmatikon 

Előverses sztihirák 
 
Dicsőség... 6. hang 

Örvendj az Úrban, koszorút hordozó István, * az Uralkodó követője, * mert 
Krisztusnak, a mi királyunknak * első vértanújává lettél * és a törvényszegő zsidók 
eltévelyedését megfeddted. * Esedezzél érettünk az Úrhoz! 
Most és...  

Istenszülő, te vagy a valódi szőlővessző, * ki megnövesztetted nekünk az élet 
gyümölcsét. * Hozzád könyörgünk: * imádd a szent apostolokkal * és minden szenttel 
együtt az Uralkodót, * hogy irgalmazzon a mi lelkünknek! 



Tropár 4. hang. Minta: Hamar előzz meg... 
Királyi koronát szereztél fejedre küzdelmeddel, * melyet Krisztus Istenünkért vívtál, 

* vértanúk első bajnoka, * mert a zsidók őrültségét megcáfoltad, * s az Üdvözítőt az Atya 
jobbján szemlélted. * Őhozzá esedezz mindig a mi lelkünkért! 
Konták 6. hang 
Első magként vetett a földbe a mennyei Földműves, ó nagyhírnevű, * elsőként ontottad 
véredet Krisztusért, boldogságos, * elsőnek nyerted el tőle a győzelem koszorúját is a 
mennyekben, * vértanúk feje és bajnokok zsengéje, Szent István! 

 

  



AUGUSZTUS 5. 
Úrszínváltozás előünnepe 

 
A SZENT LITURGIÁN 

 

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

így kiáltsunk fel, ó hívek: * isteni örvendezés napja jön el ma, * mert az Uralkodó a Tábor 
hegyére megy föl, * hogy ott megmutassa istenségének ragyogását. 

 

Konták 4. hang. Minta: Kijelentéd... 
Isteni színváltozásodban * Istennek tetszően megvilágosul ma az egész emberi 

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

 

  



AUGUSZTUS 9. 
Szent Mátyás apostol  

 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ZSOLOZSMÁN 

Az ünnepnek, 1. hang. Minta: A mennyei rendeknek... 
Folytassuk a mai napon * Urunk legszentebb, dicsőséges színeváltozásának ünnepét! 

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

Jertek, menjünk fel a szent hegyre, * és szemléljük hittel az Úr teljes fényben 
ragyogó színeváltozását! * Imádjuk őt híven, és mondjuk: * te vagy a mi egyetlen Istenünk, 
* ki megtestesültél és átistenítetted az emberi természetet. 

Ez az a minden tiszteletre méltó nap, * amelyen színében átváltozik Krisztus, * 
Mózesnek, Illésnek és saját tanítványainak jelenlétében * a Tábor hegyén * s ez az isteni 
szózat hallatszik: * Valóban ez az én kiválasztott Fiam. 

Az apostolnak, 1. hang. Minta: Dicséretes...  
Boldog Mátyás, te szellemi Édenkert! * Istenes vizektől dagadó folyóként vizet 

árasztottál, * titokzatos áradatoddal a földet megöntözted * és termővé tetted. * Azért 
esedezzél most, * hogy elnyerje a mi lelkünk * a békességet és a nagy irgalmat. 

Mátyás apostol! * Te betöltötted azt a szent helyet, * amelyből kiesett Júdás, * bölcs 
szavaid isteni sugaraival, a Szentlélek segítségével * eloszlattad a bálványimádás sötétségét. 
* Azért esedezzél most, * hogy elnyerje a mi lelkünk * a békességet és a nagy irgalmat! 

Isteni ihletésű Mátyás! * A földkerekségen végig ragyogott * a te tanításod 
villámfénye, * mindenkit megvilágosított * és elvezetett az Isten ismeretére. * Világosság 
hajlékává tette mindazokat, * akik előbb a hiábavalóságok éjszakájában * és mindenféle 
istentelenség sötétségében ültek. 
Dicsőség... most és... 2. hang 

Ki világosságoddal az egész világot megszentelted, * a magas hegyen színedben 
átváltoztál, Jóságos, * megmutatván hatalmadat a te tanítványaidnak, * ki megváltod a 
világot a bűntől. * Azért kiáltjuk neked: * Kegyelmes Urunk, üdvözítsd a mi lelkünket! 

 
Előverses sztihirák 

 

Az ünnepnek, 6. hang. Minta: Menjetek angyali erők... 
Feltündököltél felfoghatatlanul a legszentebb Szűztől, * Isten Igéje, * egészen 

magadon viselted Ádám természetét, * s az egész, hajdan elsötétült természetet tündöklővé 
tetted * szent színeváltozásoddal. * Átváltoztál színedben a Tábor-hegyen, * a te 
tiszteletreméltó keresztre feszíttetésed előtt, * Uralkodó Krisztus, a mi Istenünk. 

Elővers: Tieid az egek, és tied a föld, a földkerekséget, s ami azt betölti, te alapítottad. 
Ez a felhőbe burkolt, füstölgő hegy * most íme, tiszteletreméltó, szent heggyé lett, * 

mert az, aki hajdan Izraelt az Írás szerint * tűzoszloppal és felhővel vezette, * ma 



kifejezhetetlen módon * napnál fényesebben ragyog rajta, * Krisztus, a mi Istenünk, * s 
ragyogóvá teszi a mindenséget. 

Elővers: Tábor és Hermon a te nevedben örvendjenek! 
Látja [Péter] a Tábor-hegyen a két férfiút, * amint szolgálatra készen beszélnek * az 

Uralkodóval és így kiált: * Jó nekünk itt lennünk, * csinálunk három sátrat, ha akarod, * 
neked is, Krisztus, * Mózesnek és Illésnek, a te szolgáidnak is. * Ámulat fogja el, és nem 
tudja, hogy mit beszél. 
Dicsőség... most és... 2. hang 

Ki a Tábor-hegyen dicsőséggel * színedben átváltoztál, Krisztus Istenünk, * és 
megmutattad tanítványaidnak * a te istenséged vakító fényét, * derítsd fel reánk is a te 
bölcsességed sugarait, * és taníts meg minket * a te parancsolataid ösvényére, * mint 
egyetlen jóságos és emberszerető! 
 
Tropár 3. hang 
Szent Mátyás apostol… 

Dicsőség... most és...  az ünnepé 
Átváltoztál színedben… 

  



AUGUSZTUS 20. 
Szent István apostoli király – Szent Hierotheosz főpap 

 

AZ ELŐESTI ALKONYATI ISTENTISZTELETEN 
Az apostoli királynak, 4. hang. Minta: Mint a vértanúk... 

Magyarország büszkeségét, * a bőséges fényű csillagot, * istenfélő királyok díszét, * 
az igaz vallásosság ékességét, * a hitnek oszlopát, Krisztus szolgáját, * a megéneklésre méltó 
Istvánt, * mint az apostolokkal egyforma életűt és velük lakozót * ünnepeljük méltóképpen 
énekkel, * az ő emlékét tisztelvén!  

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

Mulandó királyságodat * nagyszerű életműved folytán * az örök és jobb királyságra 
váltottad, * Isten által megkoronázott István, * mert mint isteni bölcsességű, * Isten 
törvénye szerint intézted uralmadat, * és alattvalóid életmódját * az Üdvözítő szent igéjébe 
vetett hitre alakítottad át. 
A főpapnak, 2. hang 

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

Milyen örömteli dallamokkal magasztaljuk a főpásztort, * aki sokakat megmentett a 
romlástól, * és az Üdvözítő isteni parancsainak útjára igazított? * A főpapok csodálatos 
ékességét, * a főpásztorok rendkívüli büszkeségét, * az evangélium csodálatos 
magyarázóját, * a bölcs Hierotheoszt, * aki által a magyar népnek az igazság tündöklött fel. 

Milyen dicsőítő énekeket kössünk csokorba a főpásztornak, * aki az Úr kegyelméből 
* Konstantinápolyból Magyarországra utazott, * és az evangélium hirdetésének fegyverével 
* azt az igazságnak vetette alá? * Az igaz vallásosság titkait kifejtőnek, * a bölcs 
Hierotheosznak, * akinek közbenjárása által bűnbocsánatot nyerünk. 
Dicsőség... 6. hang 

Mint a hívek szívébe titokzatosan kiöntött jó illatú műró * és mint örvendezés olaja, 
* úgy jelent meg ma az istenfélő király tiszteletreméltó ünnepe. * Jertek hát, testvérek, 
áhítattal ünnepelve mondjuk: * Üdvözlégy, ki mulandó országod koronáját Istennek 
szentelted, * és a neked adott hatalmat szolgálatnak tekintetted! * Üdvözlégy, ki a keresztet 
vette föl megvívhatatlan fegyverként, * és az által népedet * Krisztusnak, az egyetlen 
Királynak vetetted alá! * Üdvözlégy, ki a királyok között apostolokkal egyenrangú voltál, * 
az első keresztény királynak, a boldog Konstantinnak tökéletes hasonmása! * Járj közben 
szüntelenül Istennél * az első püspökkel, Hierotheosszal együtt, * néped békéjéért * és a 
téged tisztelők üdvösségéért! 
Most és... 6. hang 

A te halhatatlan elhunytodra, * Istenszülő, Életünk Anyja, * az apostolokat felhők a 
levegőbe elragadták, * és a világon szétszórva levőket * a te szent tested elé egy karba 
állították, * s ők azt kegyelettel eltemették, * Gábor szavával kiáltván néked: * Üdvözlégy, 



malaszttalteljes szeplőtelen Szűzanya! * Az Úr van teveled. * Velük együtt mint Fiadat és 
Istenedet, * imádd őt a mi lelkünkért! 
 

Olvasmányok 
 

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! 

Péld 10,7.6; 3,13-16; 8,6.34-35.4 .12.14.17.5-9; 1,23; 15,4 
Az igaznak emléke dicsérettel jár, az Úr áldása nyugszik a fején. Boldog az az ember, aki 

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

Bölcs 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! 
2. hang. Bolgár dallam 

Szíved tisztaságát látva * az örökké királyként uralkodó Úr * a zsoltár szerint vigasság 
olajával kent föl téged * emberek királyává, * te pedig neki vetetted alá magadat, dicséretre 
méltó István, * s minden tekintetben tökéletes lettél. * Népedet így vezetted Isten igaz 
ítéleteinek ösvényein. * Így lettél az örök Ország részesévé, * ahol mindig együtt uralkodva 
Krisztussal, * járj közben nála, hogy üdvözüljön lelkünk!  
3. hang. Bolgár dallam 

Királyi bíborodat a jobbik részt választva fölékesítetted * az evangélium szerinti 
cselekedetek ékességeivel, * igen dicső István király. * Azért Istennek kedve telt benned, * 
és a mennyország lakhelyén telepített le téged, * ahol minden szent örökké egy társaságban 
él, * angyaloktól körülvétetve. * Te pedig, ó boldogságos, * velük együtt szüntelenül 
könyörögj érettünk, * hogy a te közvetítéseddel mi is elnyerhessük * a jövendő javak 
élvezetét! 

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

Az igazság erejének isteni hatalmával * a bálványokat összezúzva, Szent Hierotheosz 
atya, * Magyarországot egybekovácsoltad, * lelki házépítőnek bizonyulva * a hit kősziklájára 
raktad sok ember lelkét, * magadat pedig a Szentháromság szent templomává fejlesztve * 
bejutottál a mennyei templomba, * Isten önközlése folytán istenivé válva. * Járj közben 
folytonosan érettünk, * hogy mi, akik áhítattal tisztelünk téged, * megszabaduljunk a súlyos 
veszélyektől! 
Dicsőség... 3. hang 

Dicséretre méltó István király, * ki az első püspöknek, Hierotheosznak, 
hitletéteményét sértetlenül megőrizted, * sőt azt meg is erősítetted tetteiddel, * Krisztus 
evangéliumának nyerted meg népedet. * Magyarország tehát, melynek te vagy hite biztos 
alapja, * veled büszkélkedik és dicsekszik. * Drága jobboddal pedig mint kincstárral 
kegyelmileg gazdagodva * nagy hangon dicsőíti Istent, aki megdicsőített téged. 
Most és... 

A te tiszteletreméltó elhunytodat, tisztaságos legszentebb Szűz, * az angyalok 
sokasága a mennyekben * és mi, az emberi nem, a földön magasztaljuk, * mert te Krisztus 
Istennek, * a mindenség Teremtőjének Anyjává lettél. * Esedezzél hozzá, kérünk, 
szüntelenül értünk, * kik reményünket Isten után beléd vetjük, * minden magasztalásra 
méltó, férfit nem ismerő Istenszülő! 

 
Előverses sztihirák 



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

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

Elővers: Fölmagasztaltam a választottat népemből, rátaláltam szolgámra, Dávidra, szent 
olajommal kentem fel őt. 

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

Elővers: Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okosságot. 
Üdvözlégy, * az evangélium sarja, * isteni hangú hírnök és isteni bölcsességű 

beavató, * az igazság ajka, * az igaz vallásosság hangja, * az istenismeret tanítója, * igéid 
hangjával megmentetted Magyarországot a bálványok súlyos hiábavalóságától, * és 
Krisztusnak vetetted alá! * Szent Hierotheosz, szent főpapok beszélgetőtársa, * apostolok 
társörököse a magasságban, * járj közben Krisztusnál, * hogy adja meg lelkünknek a nagy 
irgalmat! 
Dicsőség... 8. hang 

Szent Hierotheosz atyánk, * a te nyelved Dávid zsoltára szerint * a gyorsíró írnok 
nádvesszeje lett, * mely a tévelygésben elavult emberszívek táblájára * a mi Istenünk 
üdvösségét írta. * Mert buzgó gyakorlataiddal megtisztulva * a bölcsesség részesévé lettél, * 
és mint új apostol, * a császárvárosból Magyarországra kaptál küldetést, * hogy a minden 
elmét fölülmúló békességet * hirdesd mindenkinek. * Így tetteiddel és szavaiddal az 
apostoli kegyelemből kaptál egyenlő részt, * és a mennyben Krisztus oldalán állsz, * őhozzá 
könyörögve szüntelenül, * hogy üdvözítse a mi lelkünket. 

 
Most és... 8. hang 

Ma titokzatosan körülállja a szüzek kara * a szüzek szüzének és anyjának nyughelyét. 
* Az igazak lelkei a Királynőt körülrajongva magasztalják, * azok kenet helyett ajándékul 
szüzességüket nyújtják, * ezek meg az erénnyel együtt a szellemi szent éneket ajánlják. * 
Úgy illett az Isten Anyjához, * hogy mint királynőt az erények királyi fáklyásmenetével 
diadalmenetben kísérjék. * Velük együtt, tiszta élettel gyülekezve, * menjünk ki a mi 
Istenünk valóságos édesanyjának temetésére, * egybehangzóan magasztaljuk őt * 
dicshimnuszokkal és lelki énekekkel. 

 

A REGGELI ISTENTISZTELETEN 
 

Az első zsoltárcsoport után leülő 1. hang 
Istenfélő István királyunk emléke * csillagként kelt föl, mindnyájunkat beragyogva * 

a kegyelem fényével. * Midőn őt tiszteljük, az őt megdicsőítő örök Királynak * híven adjuk 
meg a dicsőséget, * tiszteletet és a dicsőítést! 



Dicsőség...  
Isten angyalaként önmegtagadásoddal * az angyalok életmódjához jutottál el, * s 

midőn a fölülről intézkedő gondviselés által * a magyar földre kaptál küldetést, * az igaz 
vallásosság igéjét hirdetted, boldogságos Hierotheosz, * és az embereket megszabadítottad 
a bálványimádás csalásától. 
Most és… 

A bölcs apostolok tiszteletreméltó kara * csodálatos módon egybegyűlt, * hogy 
dicsőségesen eltemesse a te szeplőtelen testedet, minden magasztalásra méltó Istenszülő, * 
velük együtt dicshimnuszokat zengett az angyalok sokasága is, * magasztalván a te tisztes 
elhunytodat, * amelyet híven megünneplünk. 

 
A második zsoltárcsoport után leülő 4. hang. Minta: Kijelentéd... 

Nagy napként jelentél meg, István, Magyarországon, * s igaz vallásosságod sugaraival 
szétoszlattad * a bálványok szörnyű hiábavalóságának * felhős sötétségét. 

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

tanítóját * és Magyarország első főpapját. ** Mert te bölcsességgel telve * az apostolok 
buzgóságát nyilvánítottad ki. ** Azért elnyerted a nem kézzel készített sátrat, ** isteni és 
romolhatatlan lakhelyedet. 
Most és... ugyanarra 

Szülésednél mag nélkül történt a foganás, * elszenderülésedben enyészet nélküli a 
halál. * Csoda a csodával párosult, Istenszülő! ** Miként lehetett, hogy férfit nem ismerve, * 
tisztaságos testtel magzatot tápláltál? * Hogyan lehetett, hogy te, Istenanya, * halált vállaltál, 
és téged halotti kenettel kentek meg? ** Az angyallal együtt így kiáltunk hozzád: ** 
üdvözlégy, malaszttalteljes! 
 
Sokirgalmú után leülő 5. hang 

Királyságodat Istennek, * az örök Királynak rendelted alá, bölcs István király! * 
Istenfélelemmel átvezetted azt a jobbikra, * s a mulandóságot örök javakra cserélted föl. * 
Most pedig a mennyekben * királyok között lakozol, * közbenjárva miérettünk, akik 
dicshimnuszokkal magasztalunk téged. 
Dicsőség...  

Az önmegtagadó élet küzdelmei által * megtisztított szívedben szentül * apostolok 
buzgóságát mutattad, Hierotheosz. * Magyarországon csodálatos módon * Krisztus 
ismeretének napját ragyogtattad föl. * Ezért mindnyájan tisztelünk téged * emlékünnepedet 
hívő módon megtartván. 



Most és… 
Az angyalok sokasága dicsőít, * az emberi nem híven magasztal téged, * mert 

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

 
Evangéliumcsókolásra: 
Dicsőség...  
Az Isten által megkoronázottnak... 
Most és… 
A legszentebb Istenszülőnek... 
Elővers: Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint...  
6. hang 

Ma mi, istenfélők, kötelességünknek érezzük, * hogy dicsérő énekeinkkel 
koronázzunk meg, * Isten által megkoronázott István királyunk, * mert te az igaz 
vallásosság égben font koronáját nevedhez illően * erényeid drágagyöngyeivel ékesítve 
viselted. * Így járj közben érettünk, * hogy Isten szent akaratának megfelelően * békés 
életet éljünk! 

 
A III. óda után  
Konták a főpapnak, 8. hang. Minta: Megértvén a titokteljes… 
Miután az önmegtagadás erényeivel fölragyogtál, * főpapi ruhával ékesítettek, Hierotheosz 
atyánk, * s a Lélek intézkedése folytán Magyarországra kaptál küldetést. * Ott az apostolok 
erényeivel tűntél ki, * s igéiddel megszabadítottad a bálványok csalárdságától e népet, * 
amely híven így kiált hozzád: * Üdvözlégy, Istenben bölcs atyánk! 
Ikosz 

Isten szolgájaként Isten által mozgatott nyelvre, Isten által oktatott ajakra tettél szert, 
egészen boldog Hierotheosz, és Magyarországon lettél az evangélium szolgája, ezért így 
kiáltunk hozzád: Üdvözlégy, vallásosság pengetője! * Üdvözlégy, igazság hirdetője! * 
Üdvözlégy, istentelenség isteni vádlója! * Üdvözlégy, hitetlenség nagy ellenfele! * 
Üdvözlégy, aszketikus erények illatozó virága! * Üdvözlégy, Istentől kapott ajándékok illatos 
rózsája! * Üdvözlégy, aki Magyarországot az Üdvözítővel egyesítetted! * Üdvözlégy, ki ezt a 
kereszt jelével jelölted meg! * Üdvözlégy, a hit lenyugvást nem ismerő csillaga! * Üdvözlégy, 
az igaz ismeret mindent beragyogó világítója! * Üdvözlégy, aki Krisztust meghirdeted a 
törvényteleneknek! * Üdvözlégy, aki sokakat megváltottál a csalárdságtól! * Üdvözlégy, 
Istenben bölcs atyánk! 
Kathizma 4. hang  

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

A Szentlélek sugarai ragyogták be lelkedet, * Magyarország tiszteletreméltó 
pásztorának neveztek ki, * bölcs Hierotheosz. * Így igen bölcs szavaid pásztorbotjával az 



emberek egész sokaságát * az Úr legelői felé terelted, * s tetteiddel újabb apostolnak 
bizonyultál. 
Most és… 

A belőled megszületett Teremtőd rendelkezése szerint * felhőszárnyon 
összegyűjtötted az apostolokat, * hogy meglássák átköltözésedet. * Így ők dicsőítéssel és 
nagy örömmel magasztalva * eltemették legszeplőtelenebb testedet, * Krisztus Istenünk 
boldogságos Anyja. 
VI. óda után  
Konták az apostoli királynak, 8. hang Minta: Mint bátor hadvezérnek… 

Az örök Király alattvalójaként, István, * a felülről kapott kegyelem segítségével * 
Magyarország népét alávetetted neki. * Most pedig, hogy vele együtt uralkodsz, ó 
dicsőséges, * közbenjárásod hatalmával őrizd  meg mindenkor * azokat, kik hozzád így 
kiáltanak: * Üdvözlégy, Isten által megkoronázott Királyunk! 
Ikosz 

Nem a lovak harci erejével, hanem a kereszt fegyverével akartál a világ 
Uralkodójának híres hadvezére lenni, Istenben bölcs István király, ezért híven kiáltjuk 
neked: Üdvözlégy, vallásosság alapköve! * Üdvözlégy, énekkari összhang palotája! * 
Üdvözlégy, Magyarország mennyei fényű világítója! * Üdvözlégy, az istentelenségre hevesen 
lesújtó villám! * 
Fényének 

Kedves áldozatként mutattad be életed erényes tetteit az Úrnak, ó boldog, mert 
felülről jövő rendelkezés folytán igaz módon és a keresztet fölmagasztalva uralkodtál, 
hatalmas István király! 

 
Dicsőség...  

Istennek szenteltek, Hierotheosz, és bölcsen követted az apostolok buzgóságát, így 
Magyarországot kiszabadítottad a bálványimádás hitetlenségéből. 
Most és… 

A föld minden * határairól * egybegyűlt apostolok, * temessétek el testemet * a 
Getszemáni helységben, * és te, Fiam * és Istenem, * vedd át lelkemet! 
 

Dicséreti sztihirák 
2. hang. Minta: Midőn… 

Jogarodként * a keresztet hordoztad, * bíborruhaként a hitet öltötted fényesen 
magadra, * így Istenben élő királynak bizonyultál, István, * és a dicsőség Királyának * életed 
tisztaságával és kiváló tetteiddel buzgón szolgáltál. ** Azért * nevedhez méltóan * fölülről a 
dicsőség hervadhatatlan koszorúját * nyerted el tőle, ó bölcs! 

Újabb * társapostolként tűntél fel hazádban, István, * akárcsak hajdan Konstantin, * 
szinte az ő tökéletes hasonmása lettél, * és fölemelted a hit hatalmát, * mert a hiábavalóság 
összes hadrendjét legyőzted. ** Ezért * elvetted a győzelmi jelet, * és csodálatosan 
csodásnak bizonyultál * sok-sok csodatételed ajándékával. 

Legkiválóbb * cselekedetek művelője, * az erénynek kegyelem fényében ragyogó 
tanítómestere, * a Krisztusba vetett hit Istenben élő kertésze * és az evangélium igen bölcs 



tanítója, ** lettél * szavaidban és tetteidben, István, * és Magyarországot választott 
menyasszonyként * mutattad be Krisztus Urunknak, a dicsőség Királyának. 

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

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

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

 
Dicsőség... 5. hang 

Magyarország szent Egyháza * ma fényesen ünnepli * a hit fényárasztó világítóinak 
szent emlékét: * a jámbor István királyét * és Hierotheoszét, az első püspökét. * Az ugyanis, 
midőn Istentől a jogart kezébe kapta, * vallásosan uralkodott ezen a földön, * nem harci 
szekerekben és lovakban bízva, * hanem a legyőzhetetlen fegyverzetben: * a mindennél 
erősebb keresztben; * emez pedig a Vigasztaló kenetével Istentől kiválasztott főpap lett, * s 
egyházfőket is apostoli módon felülmúlt, * és a tévely útvesztőin eltévelyedetteket * az Úr 
aklához vezette. * Ezért hozzájuk kiáltsunk: * Szentek, folytonosan járjatok közben 
Istennél, * hogy lelkünk üdvözüljön! 
Most és... 5. hang 

Énekeljetek, népek * a mi Istenünk Anyjának, énekeljetek, * mert ma az ő fényes 
lelkét * az őtőle mag nélkül megtestesült Fiának isteni kezébe adja át, * akinél szüntelenül 
közbenjár, * hogy adja meg a világnak a békességet * és a nagy irgalmat. 

 
A SZENT LITURGIÁN 

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

bizonyultál. * Magyarország népét a kereszt fegyvere alá vetve, * dicsőségesen az 
angyalokkal diadalt ülsz most a mennyekben, ó, István. * Dicsőség Krisztusnak, aki téged 
kiválasztott, * dicsőség annak, ki néked erőt adott, * dicsőség annak, ki téged olajkenettel 
titokzatosan fölkent!  
A főpapnak, 1. hang 

Apostolok buzgóságával szívedben * a béke angyalaként jelentél meg 
Magyarországon. * Tanításaid villámaival az istenismeret sugarait ragyogtattad fel, * isteni 
bölcsességű Hierotheosz. * Ezért híven kiáltjuk néked: * Dicsőség Krisztusnak, aki téged 
kiválasztott, * dicsőség annak, ki veled együttműködött, * dicsőség annak, ki általad 
mindenkinek az értékesebb javakat nyújtotta! 



 
Konták 8. hang 

Az örök Király alattvalójaként, István, * a felülről kapott kegyelem segítségével * 
Magyarország népét alávetetted neki. * Most pedig, hogy vele együtt uralkodsz, ó 
dicsőséges, * közbenjárásod hatalmával őrizd meg mindenkor * azokat, kik hozzád így 
kiáltanak: * Üdvözlégy, Isten által megkoronázott Királyunk! 
A főpapnak, 8. hang 

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


