































































































































































































































































	www.stavropoleos.ro
	Ion Popescu Pasărea, Serviciul divin al Naşterii Domnului, Buc. 1899; Prohodul, Buc. 1896; Serviciul divin al Învierii Domnului, Buc. 1901
	coperta 1
	Ion Popescu Pasărea, Serviciul divin al Naşterii Domnului, Buc. 1899
	Pagina de titlu
	Litie
	g1: Cerul și pămîntul după prorocie
	g1: Cerul și pămîntul astăzi s-au împreunat
	g1: Slavă întru cei de sus lui Dzeu
	g1: Pre cel după chip și asemănare
	S, g5: Magii împărații perșilor
	Șa, g6: Dănțuiesc în ceruri toți îngerii

	Dzeu este Domnul, g4
	Tropar, g4: Nașterea Ta Hristoase
	la Utrenie
	Sedealna 1, g4/6, de Suceveanu: Veniți să vedem credincioșii
	Sedealna 2, g4/6: Ce te minunezi Marie
	în loc de Polieleu
	S, g1: Tatălui să ne închinăm
	Șa, g1: Pre Maica Ta aducem Ție

	după Polieleu, Sedealna, g4/6: Cel neîncăput nicăierea
	Antifon, g4: Din tinerețile mele
	Prochimen, g4: Din pîntece
	după Psalmul 50
	S, Șa, g2: Astăzi toate
	Stihira, g6: Slavă întru cei de sus lui Dzeu

	Catavasii, g1, de Șt. Popescu
	1,3,4
	5,6
	Condac, g3: Fecioara astăzi
	7
	8
	Cîntarea 9
	9

	Luminînda, g8 Ga: Cercetatu-ne-a pre noi
	Laude, g4
	1: Veseliți-vă drepților
	2: De Dzeu Născătoare Fecioară 
	3: Veniți să lăudăm
	4: Tatăl bine a voit
	S, g6: Cînd în vremea venirii Tale
	Șa, g6: Astăzi Hristos în Betleem

	Doxologia, g6, de Șt. Popescu
	la Liturghie
	Antifonul 1, g2
	Antifonul 2, g2
	Cîți în Hristos, g1
	Răspunsuri, g5
	Axion, g1


	Ion Popescu Pasărea, Prohodul, Buc. 1896
	Pagina de titlu
	Dzeu este Domnul, g2
	Tropare, g2
	Iosif cel cu bun chip
	S, Cînd Te-ai pogorît
	Șa, Mironosițele femei
	Starea 1, g5
	În mormînt viața, pe note, 2 variante
	Dulcea mea lumină, pe note
	Murind Tu de voie, pe note
	Sub pămînt, pe note
	Te-ai împuns, pe note
	O ce bucurie, pe note
	Vinovat Se trage, pe note
	De iubești pre săraci
	În mormînt viață
	Ecfonis

	Starea 2, g5
	Cuvine-se dar, în două variante
	Adunați-vă
	Maica Ta acum
	Iosif acum
	Adormind acum
	Vai o Fiul meu
	Plîns-au oarecînd
	Cuvine-se dar
	Ecfonis

	Starea 3, g3
	Neamurile toate, în 2 variante
	Ca cel ce turbează
	Primăvară dulce
	Spini ciulini
	Fiul meu mărescu-Ți
	O înfricoșată
	O Treime Sfîntă
	Robilor tăi Maică

	Binecuvîntările Învierii, g5
	1
	2
	3,4
	S,Șa
	Aliluia
	Aliluia pe larg

	Acest Irmos se cîntă după sfîrșitul Vecerniei, cînd sărută poporul sfîntul aer, g5: Înfricoșatu-s-a pămîntul
	După înconjurarea bisericii cu sfîntul aer, se începe a cînta această Stihiră, g5: Veniți să fericim pe Iosif
	Alte tipuri de cîntări, de Ștefan Popescu
	Starea 1, Starea 2, g5 Ke
	și alt fel, g5 Ke
	Starea 3, g3, 4 variante

	Ecteniile ce se zic cînd se înconjură biserica cu epitaful


	Ion Popescu Pasărea, Serviciul divin al Învierii Domnului, Buc. 1901
	Pagina de titlu
	Învierea Ta Hristoase, g6/2
	Hristos a înviat, g5
	Canonul Paștilor, g1
	C1
	Hs a înviat, g1
	Înviind Iisus, g1
	C3
	C4
	C5
	C6
	Înviind Iisus, g6
	C7
	C8
	C9

	Luminînda, g3: Cu trupul
	Laude, g1, după Ștef. Popescu 
	Toată suflarea
	1
	2,3,4

	Stihirile Paștilor, g5 Ke
	1,2
	3,4

	S,Șa, Ziua Învierii, g1, de A. Pann
	alta, prescurtată de mine Pasărea
	la Liturghie
	Condac, g8: De Te-ai și pogorît
	Ipacoi, g4: Venit-au mai nainte de dimineață
	Heruvic, g1, de A. Pann
	Răspunsurile, g8
	Axion, g1, de Macarie



