
Nagyhétfő, -kedd  és -szerda

Tropár, saját dallam
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Nagycsütörtök

Tropár, 8. hang, saját dallam

 
Nagy Szent Bazil Liturgián

I. prokimen, 1. hang

 

Vers: Azoktól,  akik  gonoszságot  forralnak  szívükben,  akik  egész  nap  háborúságot
szítanak.

(139. zsoltár)

2



II. prokimen, 7. hang

 

Vers: Szabadíts meg a gonosztevőktől, és a vérszomjas férfiúktól ments meg engem!

(58. zsoltár)

Liturgiai prokimen, 7. hang

 
Vers: Miért tombolnak a nemzetek, s miért terveztek hiábavalóságot a népek?

(2. zsoltár)

Kerub-ének helyett
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Valóban méltó helyett

 
Nagycsütörtök este, tropár, 8. hang, saját dallam

  
Kínszenvedési evangéliumokra

 

4



Nagypéntek

Királyi imaórák
1. imaóra

Prokimen, 4. hang

 

Vers: Boldog, aki észreveszi a szegényt és a nyomorultat.

(40. zsoltár)

3. imaóra

Prokimen, 4. hang

 
Vers: Uram, ne feddj meg engem felindulásodban!

(37. zsoltár)

6. imaóra

Prokimen, 4. hang

 

Vers: Mert nagyszerűséged magasztosabb az egeknél!

(8. zsoltár)
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9. imaóra

Prokimen, 4. hang

 

Vers: Nincs, aki jót cselekedjék, egyetlen egy sincs.

(13. zsoltár)

Alkonyati zsolozsma

Enyhe világossága...

I. prokimen, 4. hang

 

Vers: Istenem, én Istenem, tekints reám, miért hagytál el engem?

II. prokimen, 4. hang

 

Vers: Ragadj fegyvert és pajzsot, és kelj föl, hogy megsegíts!

(34. zsoltár)
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III. prokimen, 6. hang

 

(87. zsoltár)

Tropár, 2. hang

 
Dicsőség… most és…, 2. hang

 
Tropár, 2. hang
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Nagyszombat

Nagyszombati vecsernyén, 6. olvasmány után

 
15. olvasmány után

 
Akik Krisztusban (1x a pap, 2x a hívek)

 
Prokimen, 8. hang

 

Vers: Örvendezzetek az Úrnak, minden föld, zengjetek dicséretet az ő nevének!

(65. zsoltár)

Alleluja helyett
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Kerub-ének helyett
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Valóban méltó helyett
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Húsvétvasárnap

Kezdő áldás után:
Pap: Föltámadt Krisztus

 
Nép (2x):

 
I.antifona
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II.antifona
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III. antifona
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Bemeneti vers

 
Tropár, 5. hang, saját dallam

 
Dicsőség… most és… 8. hang, konták dallam
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Konták, 8. hang

 
Akik Krisztusban (3x)

 
Prokimen, 8. hang

 

Vers: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökkévaló!

(117. zsoltár)

Alleluja, 4. hang

 

Vers: Te, Uram, föltámadva könyörülni fogsz Sionon, itt az ideje, hogy megkönyörülj
rajta, valóban itt az ideje.

Vers: Letekint az Úr a földre a mennyből, az ő szent magasságából.

16



Angyal kiáltá (nyíregyházi dallam)

 

Tündökölj

 
Áldozási vers

Krisztus testét vegyétek és a halhatatlanság forrását ízleljétek. Alleluja.

„Áldott, ki az”, „Láttuk az igazi”, „Teljenek be” és „Áldott legyen helyett”:
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