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Cântări liturgice compuse de pr. Constantin Drăgușin

ECTENIA MARE
Ἦχος Πα

Doam ne mi lu ieș te Doam ne mi lu ieș te

D oam ne mi lu ieș te Doam ne mi lu ie eș te

Doam ne mi lu ie eș te D oam ne mi lu ieș te

P rea Sfân tă Năs că toa re e   de Dum ne zeu mîn tu

ieș te ne pe noi Ț i e, Doa a a  a am ne

ANTIFONUL I
Ἦχος Πα

S la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâ ân tu lui Duh

Ș i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor, A min.

B i ne cu vin tea ză, su fle te e   al meu pe Dom nul

și toa te ce le din lă un trul meu nu me le cel sfânt al Lui

Bi ne cu vân tat ești Doa am ne
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ANTIFONUL II
Ἦχος Πα

S la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfâ ân tu lui Duh

Ș i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor, A min.

U u nu le Năs cut, Fi u le și Cu vân tu ul  lui Dum

ne zeu Ce la ce ești fă ră ă  de moar te și ai pri

mit pen tru mân tu i rea noa stră a Te în tru pa din Sfân ta

Năs că toa re e   de Dum ne zeu și pu u  ru rea Fe cioa a

ra a  Ma ri a; Ca a re e   le ne schim bat Te-ai în tru

pat și răs tig nin du te Hris toa se Dum ne ze u

le cu moa ar tea pe moar te ai căl cat U unul fi ind

din Sfâ ân ta Tre i i me îm pre u nă slă vit cu Ta tăl și

cu Du hul Sfânt mân tu ieș te ne pe e noi


