
Liturgikus ének verseny, 2022 

Az egyes korcsoportoknak a következő énekekkel kell készülniük: 

 

 

I. korcsoport: 1-2. osztályosok 
- Vasárnapi 1. antifóna minden versével, Dicsőség… most és… versekkel 

együtt: 

 

Örvendezzetek az Úrnak minden föld, * mondjatok dicséretet az ő nevének; * 

tegyétek dicsőségessé dicséretét! — Az Istenszülő imái által, * Üdvözítő, 

üdvözíts minket. 

Mondjátok az Istennek: * Mely rettenetesek a te cselekedeteid Uram! * A te 

erőd nagysága miatt hízelkedni fognak neked ellenségeid. — Az Istenszülő 

imái által, * Üdvözítő, üdvözíts minket. 

Az egész föld imádjon téged * és énekeljen néked; * mondjon dicséretet a te 

nevednek. — Az Istenszülő imái által, * Üdvözítő, üdvözíts minket. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, * most és mindenkor és 

örökkön-örökké. Amen. — Az Istenszülő imái által, * Üdvözítő, üdvözíts 

minket. 

 

- Paraklisz első két, 4. hangú tropárja a Dicsőség… most és… előverssel 

együtt: 

 

Siessünk buzgón az Istenszülőhöz, * mi bűnösök, és lealázottak, * és 

boruljunk le, bűneinket töredelmesen megbánván, * lelkünk mélyéből kiáltsuk: 

* Könyörülj rajtunk, és segíts, ó Királynőnk! * Íme, bűneink tengerében 

mindjárt elveszünk, * ne hagyd védtelenül szolgáidat, *’ mert te vagy a mi 

egyedüli védelmezőnk. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, * most és mindenkor * és örökkön-

örökké. Amen. 

  

Soha sem szűnünk meg, mi, méltatlanok, * hirdetni hatalmadat, Istenszülő, * 

mert ha te nem állottál volna mellénk könyörögve érettünk, * ki mentett volna 

meg minket oly sok veszélytől? * Ki őrzött volna meg bennünket mostanáig 

sértetlenül? * Nem hagyunk el téged, Királynőnk, * ki mindig megőrzöd 

szolgáidat minden bajtól, * mert te vagy a mi vigasztaló oltalmunk *’ és 

védelmünk, egyetlen áldott. 

 

 

 

II. korcsoport: 3-4. osztályosok 
- Evangéliumot követő ének a parakliszból 6. hang, előversekkel együtt: 

 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek! 

 



Atya, Ige és Lélek, * szentséges Szentháromság, *’ tisztíts meg minket a mi 

bűneink sokaságától. 

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen. 

A legszentebb Istenszülőnek imádságai által, * irgalmas Urunk, *’ tisztíts meg 

minket a mi bűneink sokaságától. 

Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, * és könyörületed sokasága 

szerint töröld el gonoszságomat!  

Ne hagyj engem, legszentebb Királynőm, * emberi védelemre, * de fogadd el 

szolgádnak könyörgését: * Íme, kínok gyötörnek, * s már nem is tűrhetem a 

gonosznak kísértő nyilazásait, * védelmet magamnak nem szereztem, * s nincs 

hová menekednem; * indulataim által mindig legyőzetve, * nincs rajtad kívül 

más vigasztalóm. * Ne vesd meg hát kérésemet, * ki a világnak Királynője, * 

a hívőknek reménye és gyámolítója vagy, * de tedd azt foganatossá, *’ s légy 

üdvöm eszközlője. 

 

- Apostoli szakasz: Ef 4, 7-13 

 

III. korcsoport: felső tagozatosok 
 

- Miatyánk, 3. hang: 

 
 

 

- Augusztus 15. dicséreti sztihirák az előversekkel (4. hang. Mint a 

vértanúk…): 

 

Dicsérjétek őt harsonaszóval, * dicsérjétek őt hárfán és citerán! 

A te dicső elhunytodon * az egek örvendeznek, * és az angyali rendek * a föld 

minden lakóival vigadoznak * dicsőítő énekeket hangoztatván néked, * mint 

az Uralkodó anyjának, * legtisztább szeplőtelen Szűz, * ki az emberi nemet *’ 

az ősi átoktól megszabadítád.  

Dicsérjétek őt dobbal és énekkarban, * dicsérjétek őt húrokon és hangszereken. 



A föld minden határairól * isteni sugallatra * összegyűlt az apostolok kara, * 

hogy eltemessenek téged, * és amint a földről a magasságba fölvitetni láttak 

téged, * Gábor arkangyal szavával örvendezve kiálták: * Üdvözlégy, ki az 

Istent méhedben hordoztad, * üdvözlégy, ki szülésed által *’ a földieket a 

mennyeiekkel összekötötted. 

Dicsérjétek őt hangos szavú cimbalmokon, dicsérjétek őt a vigasság cimbalmán! * Minden 

lélek dicsérje az Urat! 

Ki szíved alatt az életet hordád, * a halhatatlan életbe költöztél át, * drága 

elhunytodban, Tisztaságos, * kit az összes angyalok, Kezdetek és Hatalmak * 

lándzsáikon hordoznak, * az apostolok és próféták és az egész teremtés 

fogadván * Fiadnak szeplőtelen kezeiből * ártatlan lelkedet, *’ Szűzanyánk, 

Isten jegyese! 

 

- Prokimen és alleluja 1. hangú föltámadási a versekkel együtt: 

 

Prokimen 1. hang 

  

Vers: Örvendjetek, igazak az Úrban, az igazakhoz illik a dicséret! 

 

Alleluja 1. hang 

  
Vers: Isten, aki megtorlást adsz nekem, a népeket alám vetetted, én szabadítóm 

haragos ellenségeimtől. 

Vers: Aki nagy szabadulást adtál királyodnak, és irgalmasságot cselekszel 

fölkenteddel, Dáviddal, és az ő ivadékával mindörökké.   

      

 

 

IV. korcsoport: középiskolások, egyetemisták (14 -25 év) 
 

- Június 24. dicséreti sztihirák az előversekkel, (8. hang. Ó dicsőséges 

csoda…): 

 

Dicsérjétek őt hatalmasságában, * dicsérjétek őt nagyvoltának sokasága szerint! 

- Ó dicsőséges csoda! * Hajlott korú anyától * az isteni Igének előhirdetője, 

Szent János * ma születik a világra, * az atya lekötött nyelve ő általa fog 

világosabban nyilatkozni. * Kimondhatatlan isteni intézkedés ez, ó 

Uralkodónk! * mely által, Krisztus, üdvözítsd a mi lelkünket, *’ mint egyetlen 

irgalmas!  

 

Dicsérjétek őt harsonaszóval, * dicsérjétek őt hárfán és citerán! 



Ó dicsőséges csoda! * Az asszonyi szülöttek közt a legnagyobb próféta * 

feloldja az anyai magtalanság átkát, * ki Illés lelkével és erejével jött az Úr 

utait előkészíteni. * Kimondhatatlan kegyesség ez, ó Uralkodó, * mely által 

Krisztus üdvözítsd a mi lelkünket, *’ mint egyetlen irgalmas!  

Dicsérjétek őt dobbal és énekkarban, * dicsérjétek őt húrokon és hangszereken. 

Ó dicsőséges csoda! * Aki az embereknek Krisztus önfeláldozását előre fogja 

hirdetni, * emezeknek minden szavánál magasabb rendűnek mutatkozik, * s 

szülőanyjának meddőségét * és Zakariás hangját isteni erővel föloldja. * Ó 

mily nagyok a te csodáid, Uralkodónk, * melyek által Krisztusom, üdvözítsd 

mindazokat, *’ kik nagy Előhírnöködet tisztelik.  

Dicsérjétek őt hangos szavú cimbalmokon, dicsérjétek őt a vigasság cimbalmán! * Minden 

lélek dicsérje az Urat!  

Ó dicsőséges csoda! * Az asszonyi szülöttek közt Szent János, * mint nagy 

próféta és előhírnök jelent meg, * ki mint a próféták között legnagyobb, * és 

Krisztus eljövetelének előhírnöke, * már az anyja méhében örvendezve röpöse. 

* Nagyok a te ajándékaid, ó Emberszerető, * melyek által, Krisztus, üdvözítsd 

a mi lelkünket, *’ mint erőteljes! 

 

- Nagyszombati irmosz: Ne sirass engem… 

 

 

 

- Húsvéti fényének: 

 

Testileg * elszunnyadván * mint halott, * Urunk és Királyunk, * harmadnap 

föltámadtál, * Ádámot kihozván a romlásból, * és megtörted a halált, * 

halhatatlanság Pászkája, *’ világnak üdvössége. 



 
 

 

 

 


