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Pr. C. Bălănescu
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Cînd prăznuiește Cinstita Cruce
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Preot Const. Bălănescu 1892
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note
Acesta este glas al treilea Ga armonicesc agem asirac începîndu-se de la cel peste șapte Glasuri de sus armonicesc
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note
Cîntarea Născătoarei pe glas al 6
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note
Acesta este glas al 7 începîndu-se de la cel peste 7 glasuri
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note
aici începe Crezul

user
note
Răspunderile cîntărețului (și toată adunarea) la rugăciunile sfințitului lucrător al Sfintelor Taine, pe glasul întîi Pa armonic .....

user
note
Cînd slujește arhiereul sau preoți mai mulți cîntă cîntărețul stihul acesta pentru zăbava sărutării, glas 7
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note
aici se sfîrșește Crezul
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note
Heruvic la Slujba cea mai nainte sfințită





user
note
Asemenea Chinonicul, facerea lui kir Ioan? Protopsaltul Bisericii celei mari, pe românește de Ghelasie Protopsaltul



user
note
Începutul cu Dumnezeu cel Sfînt al Chinonicelor ce se cîntă în duminici. Alcătuite pe opt glasuri de kir Daniil Protopsaltul Patriarhiei Țarigradului. Iar în limba patriei întraduse de ieromonahul Ghelasie Basarabeanul, în anul 1839 noiembrie 22, în Seminarul Sfintei Episcopii Argeș.
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note
Bine voi cuvînta caută-l după rîndul acesta de Chinonice.
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note
Începutul cu Dumnezeu cel Sfînt al Chinonicelor ce se cîntă la praznicele împărătești de peste tot anul alcătuite de kir Daniil Protopsaltul, și de Petru Lampadariu Peloponisiul. Iar în limba patriei așezate de smeritul ieromonah Ghelasie Basarabeanul pentru Seminarul Sfintei Episcopii Argeș. 

user
note
Chinonicul la Începutul anului și prăznuirea Indictionului, Septembrie 1, de kir Daniil, glas 1  



user
note
La Nașterea Născătoarei de Dumnezeu, septembrie 8, al lui kir Grigorie Lampadariu, g8





user
note
Chinonicul la Înălțarea Cinstitei Cruci, septembrie 14, de kir Daniil, g1



user
note
Chinonicul la Marele mucenic Dimitrie, octombrie 26, de kir Grigorie Lampadariu, g1



user
note
La Soborul mai-marilor voevozi Mihail și Gavriil, noiembrie 8, a lui Grigorie Lampadariu, g4



user
note
La Intrarea în Biserică a preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, noiembrie 21, de kir Grigorie Lampadariu, g7 Zo







user
note
Chinonic la praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, 25 decembrie, g1 Ke



user
note
La praznicul Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, ianuarie 6, de kir Daniil, g1



user
note
La Întîmpinarea Domnului Iisus Hristos, februarie 2, a lui kir Hirmuz, g3



user
note
La Bunavestire, martie 25, g1 de la Ke tetrafon, a lui kir Daniil Protopsaltul





user
note
La Sîmbăta Sfîntului și dreptului Lazăr, g1, de kir Petru Lampadariu



user
note
Chinonic la Duminica Stîlpărilor, g4 Di, al lui kir Daniil



user
note
Heruvic în Sfînta și Marea Joi, g6, de kir Iacov



user
note
Axion în Sfînta și Marea Joi în loc De tine se bucură cîntăm acest Irmos precum Tipicul poruncește, glas 6, de Ghelasie ieromonahul 
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note
Chinonic îm Sfînta și Marea Joi, g6, de kir Daniil



user
note
Heruvic în Sfînta și Marea Sîmbătă, g5, de kir Petru Lampadariu





user
note
În loc De tine se bucură cîntăm Irmosul Nu te tîngui pentru Mine Maică. Și de n-ajunge cîntăm ș-alte două Tropare de nainte precum în Irmologhion se află. Chinonic în Sfînta și Marea Sîmbătă, g1, de kir Petru Lampadariu.

user
note
Altul în Sfînta și Marea Sîmbătă, g5 Pa, caută-l la sfîrșitul celorlate.
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note
Chinonic la purtătoarea de lumină a Învierii ziua Paștelor, g1, de kir Daniil



user
note
Chinonic la Duminica Tomii, g1, de kir Daniil



user
note
Chinonic la Înjumătățirea praznicului, glas al 4 Di, de kir Daniil





user
note
Chinonic la Înălțarea Domnului nostru și Mîntuitorului Iisus Hristos, g4 Di, kir Petru Lampadariu



user
note
În loc de Axion cîntăm acest Irmos, g1



user
note
Chinonic la Pogorîrea Duhului Sfînt, de kir Petru Lampadariu, glas al șaptelea varis Zo



user
note
Chinonic la Duminica tuturor sfinților, glas al optulea, de kir Daniil Protopsaltul



user
note
Chinonic la praznicul Sfinților Apostoli, glas al șaptelea Zo, de kir Gheorghie Criteanul



user
note
Chinonic la Schimbarea la față, glas a șaptelea Zo, de kir Daniil





user
note
Chinonic la Adormirea Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu pururea Fecioara Maria, de kir Petru Peloponisiul, glas 1



user
note
Alt Chinonic în Sfînta și Marea Sîmbătă, glas al 5



user
note
La sfîrșitul Liturghiei după Chinonic zice acest Tropar, glas al doilea 



user
note
Dumnezeu este Domnul cu Troparul Învierii pe opt glasuri se află tipărite, în tomul al doilea. Dumnezeu Domnul la Sîmbăta Acatistului. Porunca cea cu taină asemenea la tomul al doilea. Apărătoarei Doamnei mai nainte. Aliluia și Iată Mirele vine în Săptămîna Patimilor asemenea la tom 2. Cînd slăviții ucenici.

user
note
Condacul de la Acatist, glas al 8, de Sfîntul Ioan Cucuzel
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note
Polieleie. Din tinerețile mele. În tomul al 2-lea. Evloghitariile. În tomul al 2-lea și în Irmologhion. Ușile pocăinței. Pentru rugăciunile. În tomul al doilea.

user
note
La sfîrșitul fieștecăruia Icos zice acestea.

user
note
Condacul de la Canonul cel mare, glas al 6 de la Vu

user
note
La Pavecernița cea mare, glas a 6

user
note
Irmosul



user
note
Chinonicale și Axioane



user
note
Rugăciune pentru voce egală, glas 8
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note
Bălănescu Calistrat



user
note
Lucru demn de însemnat estecă în acest spațiu de timpi de 244 de ani cît ținuregatul la Roma





user
note
Toată suirea cu apăsare sau puternică se scrie ... sau ...........

user
note
În alt chip, ehul același



user
note
Altul, ehul lăturaș 6

user
note
Anul 1882. Preot C.Bălănescu
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note
Cîntare veselitoare

user
note
Sfîrșit și lui Dumnezeu laudă la cîntările cele veselitoare. Stan Popescu
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note
Prochimenele cele ...

user
note
Prochimenele ce se cîntă în duminicile Postului celui mare, searala Vecernie spre luni, schimbîndu-se unul într-o duminică seara și altul într-alta, glasul 8
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note
Sfîrșit și lui Dumnezeu laudă



user
note
Cîntare de laudă la arhiereu care se cîntă cînd se închină pe la icoane ca să slujească și cînd se dezbracă în sfîntul altar și la mese cînd ridică pahar pentru arhiereu. Exighisit din papadichie, glas al șaptelea Zo.
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note
Profesorul Constanțiu Anul 1876Această carte ce se numește psaltichie este a lui Preotu Stanu din comuna ... plasa ... Districtu OltuPoppescu ConstanțiuAnul 1886 Martie 17
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