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I. melléklet

Szeptember 1. Az egyházI év kezdete

ElőEsti alkonyati zsolozsmán

Uram tehozzád... után – 1. hang. Minta: A mennyei rendeknek öröme... 

Krisztus saját szavú, isteni tanítását * imádságul megtanulván, * kiáltsuk 
mindennap a Teremtőnek: * Mi Atyánk, aki a mennyekben laksz, * elnézvén a 
mi vétkeinket, * add meg nekünk a mindennapi kenyeret!

Aki egykor a Sínai hegyen a kőtáblákat megírtad, * most testileg Názáret 
városában * a próféta írását vetted át felolvasásra, Krisztus Istenünk, * és 
fölnyitván azt, te magad tanítottad meg a népet, * hogy a Szentírás benned 
beteljesedett. 

Mint hajdan azoknak a zsidóknak a holttestét, * akik néked, a mindenség 
Istenének valóban nem hódoltak meg, * méltán szórtad szét a pusztában, * 
szórd szét most is a gonosztevők csontjait * és a hitetlen Hágár-ivadékokat az 
alvilágban, * a zsoltár szerint Krisztusom! 

5. hang

Szentéletű atya! * Jó lépcsőre találtál, * s azon a magasba emelkedtél, * mint 
Illés a tüzes szekéren. * De ő a fölmenetelre másoknak nem nyújtott módot, * 
a te oszlopod pedig halálod után is megvan. * Szentéletű Simeon, * mennyei 
ember, földi angyal, * a földkerekségnek ki nem alvó fénye, * könyörögj a mi 
lelkünk üdvösségéért!

Szentéletű atya! * Ha a te oszlopod megszólalhatna, * szüntelenül hirdetné 
önsanyargatásaidat, * gyötrelmeidet és sóhajaidat, * melyeket magán hordozott, 
* ha ugyan elbírta, * mint valami könnyeiddel öntözött, terebélyes fa. * 
Álmélkodtak az angyalok, * megcsodálták az emberek, * félelemmel nézték a 
démonok a te állhatatosságodat, * szentéletű Simeon, * könyörögj a mi lelkünk 
üdvösségéért!

Szentéletű atya! * Uralkodódat követted, * és a Szentlélek segítségével 
oszlopra emelkedtél, * miként ő a keresztre. * Ő mindnyájunk adóslevelét 
megsemmisítette, * te pedig megszüntetted a szenvedélyek lázadását. * Ő olyan 
volt, mint az áldozati bárány, * te mint az áldozatra vitt jószág. * Ő a kereszten 
függött, * te pedig az oszlopon álltál. * Jámboréletű Simeon, * könyörögj a mi 
lelkünk üdvösségéért!
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Dicsőség... 6. hang

Ereklyéid kegyhelyén isteni kegyelem áradt, Szent Simeon, * ezért mi 
is a te csodáid kenetének illata után megyünk, * hogy gyógyulást nyerjünk 
betegségeinkre. * De te is könyörögj Krisztushoz, szentéletű atya, * a mi 
lelkünkért!

Most és... A folyó hang nagy dogmatikonja

Előverses sztichirák 

Dicsőség... 5. hang 

Szentéletű atya! * Jó lépcsőre találtál, * s azon a magasba emelkedtél, * mint 
Illés a tüzes szekéren. * De ő a fölmenetelre másoknak nem nyújtott módot, * 
a te oszlopod pedig halálod után is megvan. * Szentéletű Simeon, * mennyei 
ember, földi angyal, * a földkerekségnek ki nem alvó fénye, * könyörögj a mi 
lelkünk üdvösségéért!

Most és... 

Te, ki örök Király vagy, * és az örökkévalóság végtelenségéig megmaradsz, * 
fogadd el az üdvösségért esdő bűnösök imádságait, * ajándékozz, Emberszerető, 
kedvező időjárást, * és adj földjeinknek bő termést, * légy harcostársa az igazhitű 
(vezetők)nek az istentelen barbárok ellen, * mint voltál egykor Dávidnak, 
Üdvözítőnk, * mikor sátraidba hatoltak és szent helyedet megfertőztették. * 
Ajándékozz most is győzelmet, Krisztus Istenünk, * az Istenszülő imái által, * 
mert te vagy az igazhitűek * győzelme és dicsekvése. 

REggEli zsolozsmán

Kathizmálion – 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét...

Istenünk, ki az égből termést hozó időjárást * és esőzést küldesz a föld 
embereinek, * hallgasd meg most is szolgáid könyörgését,* és szabadítsd meg 
városodat minden ínségtől. * Áradjon ki könyörületed minden művedre, * áldd 
meg dolgaink elkezdését és bevégzését! * Fordítsd javunkra kezünk munkáját, 
* és add meg nekünk bűneink bocsánatát, * hiszen hatalmaddal te hoztad létre 
a mindenséget a nemlétből. 

Kathizmálion – 5. hang. Minta: Az Atyával... 

Életedet önmegtagadással ékesítetted, * mulandó testedet sanyargattad, * 
a gonosz lélek támadásait visszaverted,* boldogságos atya,* és mint méltó 
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örökös, Istenhez költöztél, az örök életre. * Esedezzél most is szüntelenül, * 
hogy üdvösséget nyerjen a mi lelkünk!

Dicsőség... 4. hang. Minta: Hamar előzz meg ... 

Két bátyáddal együtt híven mentél a vértanúság küzdőterére, ó Kalliszta, * és 
ott Krisztus Istenünket hirdetted. * Krisztus egyházának valóban buzgósággal 
teli szellemi edényeként végezted mindezt, * azért velük együtt bejutottál a 
magasságbeli életbe, ó szent vértanú! 

Most és...

Gyorsan fogadd el esedezéseinket, Istenszülő, * és vidd föl isteni Fiad 
elé, Szeplőtelen Úrnőnk, * mentsd meg azokat, kik a veszélyekben hozzád 
menekülnek, * törd le, ó Tisztaságos, a szolgáid ellen támadó istentelenek 
cselvetéseit, * és alázd meg azok vakmerőségét!

A Sokirgalmú után magasztalás

Magasztalunk téged, * életadó Krisztus, * és tiszteljük a te áldásodat, * mely 
ma jóságod folytán az esztendő koszorújára száll.

Vers: Téged illet a dicséret Isten Sionban, és neked teljesítik a fogadást 
Jeruzsálemben.

Vers: Eltelünk házad javaival, szent a te templomod, csodálatos az igazságban.
Vers: Hallgass meg minket szabadító Istenünk, te reménye a föld minden 

határának!
Vers: Megáldod kegyességeddel az esztendő koszorúját, és mezeid megtelnek 

bőséggel.

Kathizmálion – 1. hang. Minta: A te sírodat őrző katonák... 

Vértanúságotok révén biztosan a Bárányhoz és Pásztorhoz jutottatok, * 
szellemi báránykák, * mert futásotokat bevégeztétek, és a hitet megőriztétek. 
* Azért ma hálás lélekkel dicsőítjük szent emléketeket, * minden dicséretre 
méltók, * Krisztust pedig magasztaljuk. 

Dicsőség... most és... 4. hang. Minta: Elcsodálkozott József... 

Mindnyájunk Uralkodója * és a javak osztogatója, * leborulunk előtted buzgón 
kiáltván: * a te könyörületedhez folyamodunk, Üdvözítőnk, * Szülőanyádnak és 
összes buzgó tisztelődnek imádságaiért, * add meg, hogy ezt az évet tetszésedre 
tölthessük, * és méltass arra minket, kettős természeted tisztelőit, * hogy téged 
hittel dicsőítsünk!
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Dicsőség... 

A te szentéletűdnek...

Most és... 

A legszentebb Istenszülőnek...

2. hang

Az Atyának örökkévaló Igéje, * Ki bölcsességgel alkottad a mindenséget, * 
és mindenható igéddel az egész teremtést elrendezted, * koszorúzd áldásoddal 
jóságod esztendejét, * és az Istenszülő könyörgéseire alázd meg az eretnekségeket, 
* Jóságos és Emberszerető!

 III. óda után 

Kathizmálion – 8. hang. Minta: A Bölcsességet és Igét... 

Hittől eltelve szerfölött buzgólkodtál, bölcs atya, * és minden mulandót 
megvetettél, * a Szentlélek segítségével Krisztust követted, * testedet 
önmegtagadásokkal sanyargattad, * a mennyei dicsőséget tartva mindig 
szemed előtt, szentéletű. * Reá is találtál az égbe vezető útra, * buzgóságodnak 
megfelelően az oszlop lépcsőjére, Szent Simeon. * Esedezzél Krisztus Istenhez, 
* hogy adjon bűnbocsánatot nekünk, * kik híven ünnepeljük a te szent emlékedet!

Dicsőség... A szent asszonyoké. 1. hang. Minta: A te sírodat őrző...

Vértanúságotok révén biztosan a Bárányhoz és Pásztorhoz jutottatok, * 
szellemi báránykák, * mert futásotokat bevégeztétek és a hitet megőriztétek. 
* Azért ma hálás lélekkel dicsőítjük szent emléketeket, * minden dicséretre 
méltók, * Krisztust pedig magasztaljuk

Most és... Az újévé. 4. hang. Minta: Elcsodálkozott József... 

Mindnyájunk Uralkodója * és a javak osztogatója, * leborulunk előtted buzgón 
kiáltván: * a te könyörületedhez folyamodunk, Üdvözítőnk, * Szülődnek és 
összes buzgó tisztelőidnek imádságaiért, * add meg, hogy ezt az évet tetszésedre 
tölthessük, * és méltass arra minket, kettős természeted tisztelőit, * hogy téged 
hittel dicsőítsünk!

VI. óda után

Konták az újesztendőé. 3. hang

Ki a mindenséget kimondhatatlan bölcsességgel teremtetted, * és megszabtad 
az időket a te hatalmaddal, * ajándékozz győzelmet Krisztust szerető népednek. 
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* Áldd meg az év jövetelét és múlását, * és irányítsd cselekedeteinket isteni 
akaratod szerint!

Szentéletűé. 2. hang

A magasságbeli dolgokat kerested, * de az alant levőkkel is kapcsolatot 
tartottál, * s oszlopodat tüzes szekérré tetted, * azért angyalok beszélgetőtársává 
lettél, szentéletű, * velük együtt szüntelenül imádkozván Krisztus Istenünkhöz 
mindnyájunkért. 

Ikosz

Melyik emberi nyelv alkalmas arra, hogy Simeon feddhetetlen életét 
méltóképpen dicsőítse? Istentől nyert bölcsességgel egyaránt magasztalnom 
kell hős bajvívódat és küzdelmét, hiszen ő a földön Isten segítségével világító 
fáklyaként tűnt föl minden embernek, és erejével nagyszerűen tündöklött az 
angyalok kara előtt. Önmegtagadással életszentségre jutott, az angyalokkal 
együtt Krisztusnak állandóan himnuszt zeng, és mindnyájunkért szüntelenül 
esedezik. 

Fényének
Fáklya gyanánt világoskodva, tündöklő életed csodáid fénysugarával 

megvilágosított mindent a nap alatt, ó szentéletű atya, mert az oszlop révén, mint 
valami létrán, Istenhez emelkedtél, hol valóban minden kívánság netovábbja is 
beteljesül, boldog Simeon. Könyörögj érettünk tisztelőidért!

Dicsőség... most és...

Istenek Istene és Ura, háromszemélyű, megközelíthetetlen, örökkévaló, 
teremtetlen Természet, a mindenség mindenható Teremtője, mindnyájan eléd 
borulunk és hozzád esedezünk. Áldd meg, Jóságos, ezt az esztendőt, őrizd meg 
békességben vezetőinket és egész népedet, Könyörületes!

Dicséreti sztichirák

3. hang

Atyának örökkévaló Igéje, * ki Isten alakjában élsz, * és a természetet a 
semmiből létrehoztad, * s az időt és éveket hatalmad alá rendelted, * áldd meg 
jóságoddal az esztendő koszorúját, * ajándékozz Egyházadnak békességet, * 
a hithű vezetőknek győzelmet, * a földnek bő termést, * nekünk pedig nagy 
irgalmat!
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4. hang

Királyságod, Krisztus Istenünk, * örök időkre szóló Ország, * s uralmad 
nemzedékről nemzedékre tart, * mert te mindent bölcsen alkottál, * időt és 
éveket rendelvén számunkra. * Hálát adva tehát mindezekért, kiáltjuk: * Áldd 
meg kegyességeddel az esztendő koszorúját, * és méltass minket, hogy elítéltetés 
nélkül zengjük neked: * Urunk, dicsőség néked!

A te ösvényeid, Urunk, * nagy és csodás ösvények, * magasztaljuk azért 
gondviselésed erejét, * mert mint világosságtól való világosság * jöttél e 
nyomorult világba, * és az ősi Ádám első átkát megszüntetted, * amint neked 
tetszett, ó Ige! * Számunkra pedig időt és esztendőket rendeltél, * hogy a te 
mindenre kész jóságodat dicsőítsük. * Urunk, dicsőség néked! 

Szentéletűé. 2. hang

Miképpen szenvedéseddel megerősítetted, Urunk, a földkerekséget, * egyúttal 
a gyöngéket is körülövezted erővel. * Asszonyok férfiasan szembeszálltak a 
kegyetlen zsarnokkal, * és a hajdan, paradicsomi boldogságban rájuk szakadt * 
asszonyi gyengeséget megszüntették a te dicsőségedre, * ki asszonytól születtél, 
* és üdvözítetted az emberi nemet. 

Dicsőség... A szentéletűé. 2. hang

Jó gyökérről jó gyümölcs sarjadzott, * a zsenge kortól fogva szent Simeon, * 
ki inkább kegyelemmel táplálkozott, mintsem tejjel, * magas sziklára helyezte 
testét, * de még jobban Istenhez emelte lelkét, * és erényeivel magasságbeli 
hajlékot épített, * a magasságban együtt járt a szent égi erőkkel, * és Krisztusnak, 
a mi lelkünk Istenének és Üdvözítőjének lakhelye lett. 

Most és... 8. hang 

Ki mindent kimondhatatlan bölcsességgel alkottál, * Krisztus Isten és Ige, * és 
számunkra időt és éveket rendeltél, * áldd meg kezed munkáját, * örvendeztesd 
meg erőddel hű vezetőinket, * adj nekik hatalmat a barbárság felett, * egyedül 
jóságos és emberszerető!

szEnt lituRgián

Tropár. Az újesztendőé. 2. hang

Minden teremtménynek Alkotója, * aki az időt és korszakokat hatalmaddal 
szabtad meg, * áldd meg, Urunk, jóságod esztendejének koszorúját, * és az 
Istenszülő közbenjárására * őrizd meg békességben vezetőinket és a te népedet, 
* és üdvözíts minket! 
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Most és... a szentéletűé. 1. hang

A vezeklő élet oszlopa lettél, szentéletű, * az ősatyákat törekedvén utánozni: * 
Jóbot a szenvedésben, Józsefet a kísértésben, * s bár testben éltél, a testnélküliek 
életét követted, * szentéletű Simeon atyánk, * imádkozzál Krisztus Istenünkhöz, 
* hogy üdvözítse a mi lelkünket! 

Dicsőség... Konták a szentéletűé. 2. hang

A magasságbeli dolgokat kerested, * de az alant levőkkel is kapcsolatot 
tartottál, * s oszlopodat tüzes szekérré tetted, * azért angyalok beszélgetőtársává 
lettél, szentéletű, * velük együtt szüntelenül imádkozván Krisztus Istenünkhöz 
mindnyájunkért.

Most és... újesztendőé. 3. hang 

Ki a mindenséget kimondhatatlan bölcsességgel teremtetted, * és megszabtad 
az időket a te hatalmaddal, * ajándékozz győzelmet Krisztust szerető népednek. 
* Áldd meg az év jövetelét és múlását, * és irányítsd cselekedeteinket isteni 
akaratod szerint!

Prokimen. 4. hang

Nagy a mi Urunk, és nagy az ő ereje, és tudását számba venni sem lehet.
Vers: Dicsérjétek az Urat, mert zsoltárt zengeni jó, 

Alleluja. 3. hang

Vers: Téged illet a dicséret, Isten, a Sion-hegyen, neked teljesítik a fogadalmat 
Jeruzsálemben. 

Vers: Megáldod jóságoddal az esztendő koszorúját, és mezőid megtelnek 
bőséggel. 

Áldozási vers

Megáldod jóságoddal az esztendő koszorúját. Alleluja.


