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„Jöjj el, Urunk, áldott Üdvözítõnk,
és segítsd árva néped!“
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A ZSOLOZSMA ELÕADÁSMÓDJA

1. Az imaóra kezdésekor a celebráns a segédkezõkkel bevonul a
templomba. A celebráns palástot vagy más, az alkalomnak
megfelelõ liturgikus öltözéket visel.

2. Az imaórát a Kezdõ fohász nyitja meg, melyet a celebráns intonál.
A közösség válaszol.

3. Ezután a Himnusz következik, melyet a kántorok és a közösség
versszakonként felváltva, az utolsó versszakot és az azt lezáró
Ámen-t közösen éneklik.

4. A Zsoltározással folytatódik az imaóra. A kántor intonálja az
antifónát a „*“ jelzésig, majd a közösség folytatja. A zsoltárt a
kántor és a közösség, vagy a közösség két részre osztva imádkoz-
za. A zsoltár Dicsõsége után (melyet felállva és meghajolva is
imádkozhatunk) az antifónát megismételjük.

5. A zsoltározást a Szentírásból vett olvasmány felolvassa követi,
mely után szent csend tartható.

6. Ezután a Válaszos ének következik. Ennek elõadásmódja a
következõ: a kántor elénekli az elsõ sort végig (+). A közösség
ezt megismétli. A Verset (=) csak a kántor énekli, ezt követõen a
közösség a „*“-tól megismétli a válasz második felét. Dicsõség...
következik, melyet szintén csak a kántor énekel. Végül a
közösség megismétli az elsõ sort (+) elejétõl kezdve.

7. A Mária hálaéneke, a Magnificat éneklését a zsoltározáshoz
hasonlóan énekeljük a fentebb említett módon.

8. A Könyörgések következnek, melyek az alábbiakon kívül még
vehetõk más liturgikus könyvekbõl (Pl. Szentmise Könyörgései)

9. Az Úr imádsága következik, melyet a celebráns vezet be a
„Testvérek! Könyörögjünk…“ felszólítással.

10. Az Úr imádságát a Zárókönyörgés zárja le.
11. Az imaóra Áldással és a „Mondjunk áldást az Úrnak!“ felszólítás-

sal fejezõdik be.
12. Végül a Áldunk, Megváltónk Szent Anyja… kezdetû éneket

énekeljük. Vehetõ azonban más, az alkalomnak megfelelõ Mária-
ének is (pl. Oltalmad alá futunk…).

13. A celebráns a segédkezõkkel együtt kivonul.
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KEZDÕ FOHÁSZOK

Az imaóra kezdése a nap elsõ imaórájában

Celebráns:                         Közösség:

Vbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbfbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbh.bbbbbbbbbbbb}bbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbájbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbfbbbbbbh.bbbbbbb}bbbbbbbN yisd meg ajkamat, Uram!     És szám hirdeti dicséretedet!

Az imaóra kezdése

Celebráns:                             Közösség:

Vjbbbbbjbbbbbbbbjvbbbbbbbbbbbvbàhvbbbbbbbbjbvvvbbvãlvbbbkvhvvbbbbj.b}bbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbßgbbbbbbhbbbbbbbjbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbj.bbbbb}bI s-tenem, hallgass hívásomra!   Uram, si- ess segítségemre!

Vbbbjvbbvjbbbbbhvbbbbjvbbbbbbbãlbbbbbbbbbblbbbbbbbkbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbájbbbbjbbbbbbîjbbbbb{bbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbbbbbGhbbbbbbbjbbbbbbbbbâkbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbj.bbbbbbb{bbbbbbbbbbjbbbbbbjbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Dicsõség az Atyának és Fi-únak és Szentlé-lek Istennek. Miképpen 

Vbájbbbbbbbbbbbhvbbbbbjvbbbbbbbbbbbbbbbbbbãlvbbbbbbbbbbkvvbbbbbbàbhbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbîjbbbbb{bbhbbbbbbbbbbbbbbbbàhvbbbbbbbbhvbhvbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbßgbbbbbbhvbbbbbbbbjvbbbbbâkvbbbbbbbjbb.bbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
kezdetben, most és mindenkor  és mindörökkön-örökké. Ámen. 

Vbhvbbbbblvbbbijbbbbbbbjb.bbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Al-le- lu- ja.
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HIMNUSZOK

Himnusz (a vigíliából) Brev. Maur.

Bbdbbbbbbbabbbbbbbbbdbbbbbbgbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbìgbbbb[bbbbbgbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbdbbbbbbsbbbbbbbbdmbbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbK özelgõ  Istenünk e-lé  Terjesszük esdeklõ  imánk, Köszön-

Bbsbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbèabbbbbb[bbbbbabbbbbbbbdbbbbbbbbfbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbdmbbbbb}bbbbbdfdbbbbbbbbbSdnmbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
jük immár nagy kegyét,   E-lõ-re zengjük ünnepét.    Á- men.

2. Örök Fiú, ki Asszonyunk 3. Szelíden jön, jóságosan,
Méhébe zárja önmagát, Siess elébe, fuss, Sion,
Szolgává lesz s így váltja meg Ki békejobbot nyújt feléd,
Jármuktól szolgatársait. Az édes békét meg ne vesd!

4. Majd felhõk villámfénye közt 5. Sötétség szülte bûneink,
Világbíróként jön megint, A nap kél immár, fussatok,
Testének gyönge tagjait A régi Ádám tûnjön el,
Gyõztesen égbe fölviszi. Helyére lépjen most az új!

6. Gyümölcsözõ Szûz méhiben
Elrejtett Istenünk, Igénk,
Atyával és Szentlélekkel
Minden dicsõség teneked. Ámen.

Himnusz (a laudesbõl) Brev. Maur.

Vfbbbbdbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbjbbbbbbbîjbbb[bbbbbhbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbblbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbj.bbbbbb{bbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbA Jordán partját fölve-ri  Kereszte-lõ kemény szava,  S a szent 

Vbbbbkbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbêdbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbj.bbb}bbbbbjkjbbbbbbbbbbHj,.bbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
hírnöknek hangja  ím, Nyomasztó  álmot ûz to-va.     Á- men.



2. A föld, az ég, a tengerár 3. Mi is jobbítsuk életünk,
Megérzi Isten lépteit, A fényes vendég már közel:
Ujjong elõre boldogan, Útját készítsük gondosan,
Hogy alkotója újra itt. S méltó hajléka kész legyen.

4. Jézus, te vagy csak támaszunk, 5. Gyógyítón nyújtsd ki jobbodat,
Erõnk, a bajra vigaszunk, Emeld fel mind, ki elbukott,
Szikkadt fûszálként nélküled Mutasd meg arcod: s a világ
Halálraváltan sorvadunk. Kihunyt szépsége fölragyog.

6. Ki eljössz bûntõl váltani,
Dicsérünk téged, Jézusunk!
A jó Atyát, a Lelket is,
Örökre áldja hû szavunk. Ámen.

Himnusz (a vesperásból) Brev. Maur.

Bbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbabbbbbbbbbdbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbfbbbbbbìgbbbb[bbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbfbbbbbbdbbbbbbbbsbbbbbbbdmbbbbbbbbbbb{bbbbbgbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbJ ön már a várva várt idõ, Mint elrendelte  Istenünk, És any-

Bbbsbbbbbbbbdbbbbbbbfbbbbbbbbdbbbbbbbbbsbbbbbbèabbbbbb[bbbbabbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbdmbbbbb}bbbbbdfdbbbbbbbbbSdnmbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
nyi sóvár év u-tán  A fényes nap feltündököl.    Á- men.

2. Mert vétkezett a büszke õs, 3. E vészes romlás kárait
Sok sebtõl vérzett gyermeke: Ki hozza helyre, mily kezek
Az emberfajt a zord halál Nyújthatnak üdvös gyógyulást,
Sötétlõ árnya fedte be. S kötik be azt a mély sebet?

4. Te Krisztus, csak te egyedül, 5. Egek, ti harmatozzatok,
Ki trónról szállsz le, s jössz közénk, Te föld, foganjon szûz öled,
Színt, formát adni csak te tudsz S az üdvözítõ Igazat
Bukott képmásodnak, nekünk. A dúlt világnak szülje meg.

Himnuszok 5
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6. Üdvünkre testté lett Ige,
Most téged áld, dicsér szavunk,
S Atyának, Léleknek veled
Áldás, dicsõség, tisztelet. Ámen.

Himnusz (a kompletóriumból) Brev. Maur.

Bbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbkbbbbbbbbjbbbbbbíhbbbbbb[bbbbbbbbhbbbbbbbjbbbbbbbkbbbbbblbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbj.bbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbjbbbbbbbbbbF á-radt testünk már elpihen, Sö-tét éj árnya száll re- ánk, Buz-

Bbbbbjbbbbbbhbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbíhbbbbbb[bbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbjbbbbbbbh.bbbbbbb}bbbbhjhbbbbbbbbGh,.bbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
gó  imát hoz most e-léd Szavunk és szí-vünk, Istenünk. Á- men.

2. Minden nép várja jöttödet, 3. Kérünk, Megváltónk, nézz le ránk,
Üdvünkért testté lett Ige, Bocsásd meg néped vétkeit,
Imánkat, kérünk, meg ne vesd, S Ádám õsbûne mit bezárt,
Emeld föl mind, ki elbukott! Tárd föl mennyeknek ajtaját.

4. Bûntõl megváltó Jézusunk,
Imádunk téged, egy Fiú,
Atyádat és szent Lelkedet
Veled dicsérjük szüntelen. Ámen.



„A“ ZSOLTÁRSOROZAT

1. antifóna Jo 4,16

I.a BsbbbbbbSØhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbâkbbbbbbhbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbãlbbbbbblbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbájbbbbbbkbbbbbbbbbbbãlbbbbbbkbbbbbbbbbbbkbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbh.bbbbb]bbbbhbbbbbbbbbbbbbgbbbbA z  Úr zeng a Si- onról, * hallatja szavát Jeruzsá-lembõl.  Ám az

BfbbbbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbdbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbëfbbbb[bÞfbbbbbbbbbfbbbbbbdbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbßgbbbbrdbbbbbbbbsmbbbbbbbsmbbbb}bbbbbbb¦bbbgbbbfbbb¥bbbhbbb}xxbbbbb
Úr népének reménye,  Izra- elnek erõssége.

1. zsoltár • Az igaz és a hamis út

Boldog, aki hallgatja és megõrzi Isten igéjét. – Lk 11,28

Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, †
aki nem jár a bûnösök útján, *
és nem ül le a csúfot ûzõk közé;
Aki az Úr törvényében leli örömét, *
s parancsairól elmélkedik éjjel és nappal.
Olyan õ, mint a fa a patak partján, *
mely idejében megtermi gyümölcsét,
És lombja el nem hervad: *
siker koronázza minden tettét.
De nem így járnak a gonoszok, *
hanem mint a pelyva, melyet a szél tovasodor.
Nem állnak meg a gonoszok az ítélet idején, *
sem a bûnösök az igazak gyûlésén.
Mert ismeri az Úr az igazak útját, *
a gonoszok útja pedig pusztulás.
Dicsõség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
1. Antifóna ismételve Az Úr zeng Sionon...

„A“ zsoltársorozat 7



2. antifóna Iz 2,3

VIII.G VdbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbsbbbbbbbbbÝdbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbêdbbbbb[bbbbbbbbbßgbbbbbbbhbbbbbbbbájbbbbbbbbjbbbbbbbhbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbhbbbbbbbg,bbbb{J ertek, menjünk föl az Úr hegyére, * Jákob Istenének házához,

Vbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbájbbbbbbbbbjbbbbbbhbbbbbbbbjbbbbbbbbbbijbbbbbbbbhbbbbbgbbbbbbbhbbbbbbbbbbájbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbíhbbbb[bbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbÝdbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbdmbbbbbbbbbb}bb
hogy megtanítson út- ja- i-ra bennünket, és így ösvényén járhassunk.

2. zsoltár • A diadalmas Messiás-király

Ugyan melyik angyalnak mondta valaha Isten: 
„Fiam vagy te, ma szültelek téged“? – Zsid 1,5

Miért zúgnak a nemzetek, *
miért szõnek üres terveket a népek?
Fölkelnek a föld királyai, †
a fejedelmek egybegyûlnek *
az Úr ellen és Fölkentje ellen:
„Bilincsüket törjük össze, *
igájukat rázzuk le magunkról!“
Mosolyog rajtuk, aki a mennyben lakik, *
megcsúfolja õket az Isten.
Ám haragjában szól majd hozzájuk, *
és megzavarja dühében õket:
„Én kentem föl királyom *
szent hegyemen, Sion hegyén.“
Az Úr végzését hirdetem, †
Õ mondotta nékem: *
„Fiam vagy te, ma szültelek téged.
Kérd tõlem és örökségül neked adom a népeket,*
birtokod lesz a föld minden határa.
Vasvesszõvel kormányzod õket, *
és összetöröd õket, mint a  cserépedényt.“
Nos, királyok, bölcsek legyetek, *
föld bírái, értsetek belõle!
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Szolgáljátok az Urat és féljétek, *
ujjongjatok elõtte reszketõ szívvel!
Fogadjátok el intését, †
hogy haragjától el ne vesszetek, *
ha egyszer haragja lángra lobban.
Boldogok mindazok, *
akik oltalmában bízva élnek!
Dicsõség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
2. Antifóna ismételve Jertek, menjünk föl...

3. antifóna Zak 8,13

III.g BbbgbbbbbbbfbbbbsbbbbbbbÝdbbbbbbbbbdbbbbbbfbbbbbbbbbbbbéGhbbbbbbg,bbbbbb[bbbßgbbbbbbbbbjbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbbbbbãlbbbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbâkbbbbbbkbbbbbbbîjbbbbbbb[bbbbbbájbbbbbbbbbgbbbbbbbbbjbbJ úda és Izra- el háza! * Íme, én megmentlek ti-teket, s áldássá

Bbãlbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbâkbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbk?bbbbbbbbb{bbbbbbbbbàhbbbbbbbhbbbbbbgbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbgbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdmbbbbbbbbbdmbbbbbbb}bbbbb¨bbbhbbb¨bbbgbbb}
lesztek a nemze-tek közt. Ne féljetek már, legyetek bátrak!

15. zsoltár • Az Úr az örökségem

Krisztust teste szerint megölték ugyan, de a Lélek életre keltette,
így elment a börtönben sínylõdõ lelkekhez is. – 1Pét 3,19

Oltalmazz engem, Istenem, *
mert én benned bízom.
Így szólok az Úrhoz: „Uram vagy nékem, *
nincs más javam rajtad kívül!“
A szentekhez, kik a földön élnek, *
s az igazakhoz vonzódom egész szívemmel.
Sok lesz a fájdalmuk azoknak, *
akik más istent követnek.
Véres áldozataikban nincsen részem, *
még csak nevüket sem veszem ajkamra.

„A“ zsoltársorozat 9



Az Úr az én kelyhem és osztályrészem, *
sorsom kezedben tartod.
Gazdag földre esett mérõláncom, *
valóban értékes az örökrészem.
Áldom az Urat, mert értelmet adott nékem, *
még éjszaka is erre int szívem.
Az Úr mindenkor szemem elõtt, *
nem ingok meg, mert õ áll jobbomon.
Ezért örvend a szívem és ujjong a lelkem, *
sõt testem is reményben nyugszik el.
Mert nem hagyod lelkem a holtak honában, *
és nem engeded, hogy szented pusztulást lásson.
Az élet útját mutatod meg nékem, †
az öröm teljességét színed elõtt, *
és a gyönyörûséget jobbodon, mely örökké megmarad.
Dicsõség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
3. Antifóna ismételve Júda és Izrael háza...
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„B“ zsoltársorozat 11

„B“ ZSOLTÁRSOROZAT

1. antifóna Zsolt 27,9

V.a Vbbhbbbbbbhbbbbbbygbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbÝdbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuhbbbbbbh.bbbbbb{bbbHjbbbbbbbbâkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbàhbbbbbgbbbbbbbbbbbbS zabadítsd meg , * Uram, Istenem, né-ped, és áldd meg örök-

VHjbbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbbbbbbb[bbrdbbbbbbbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbbbbbbbdbbbbbsbbbbbbbbbbbbÝdbbbbbbbbbbbfbbbbbbsmbbbbbbbbbbbbbsmbbbbbb}bbbbbb¦bbbjbbbb¥bbbhbbb¤}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxxbb
részed,    légy pásztora mindörökké.

27. zsoltár (1-3.6-9) • Uram, hozzád kiáltok

Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. – Jn 11,41

Uram, hozzád kiáltok, *
Istenem, ne hagyj magamra szótlanul!
Mert ha némán elfordulsz tõlem, *
olyan leszek, mint akik a sírba szálltak.
Hallgasd meg könyörgõ szavamat, amikor hozzád kiáltok, *
szent templomod felé emelem kezem!
Ne sorolj a bûnösök közé, *
sem azok közé, akik gonoszat tesznek,
Akik embertársukkal békésen beszélnek, *
szívükben azonban gonoszat forralnak! …
Áldott legyen az Úr, †
mert meghallgatta kérõ szavamat, *
erõm az Úr és védõpajzsom.
Benne bízott szívem és õ megsegített, †
ezért ujjong a szívem, *
énekszóval adok hálát néki.
Az Úr népének erõs vára, *
Fölkentjének megmentõ oltalma.
Szabadítsd meg, Uram, néped, †
áldd meg a te örökrészed, *
légy pásztora és vezesd örökkön-örökké.
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Dicsõség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
1. Antifóna ismételve Szabadítsd meg...

2. antifóna Bár 4,36.29

VII.a BdbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbßgbbbbbbhbbbbbbbbbbbëJkbbbbbbîjbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbájbbbbbbjbbbbbbbbbbàhbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbbãlbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbjbbbbbbbbbâkbbbbbbbjbbbbbbbbbbj.bbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbT ekints, Jeruzsá-lem, * ke-let fe-lé, s lásd meg az ö-römet, 

Vbbâkbbbbbbbbbjbbbbbbbhbbbbbbbßgbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbájbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbygbbbbbbbëfbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbÜsbbbbbbbbbbbbFhbbbbbbbhbbbbbgbbbbbbhbbbbbbbbuhbbbbfbbbbbbdmbbbbbbdmbbbbbbb}bbbbb§bbbbkbbb§bbb¦bbbfbbb}bbbbbbbb
melyet az Isten rád ki-  á- raszt megváltásával, alle-lu-ja.

24. zsoltár • Könyörgés bûnbocsánatért és szabadulásért

A remény nem csal meg. – Róm 5,5

Hozzád emelem a lelkemet, Uram, *
Istenem, benned bízom, ne engedd, hogy szégyent valljak!
Ellenségem ne arasson diadalt fölöttem, *
mert aki benned bízik, meg nem szégyenül.
Azok valljanak szégyent, *
akik könnyelmûen megszegik hûséged!
Útjaidat, Uram, mutasd meg nékem, *
ösvényeidre taníts engem!
Igazságod szerint taníts és vezess engem, *
te vagy üdvözítõ Istenem, mindig csak benned bízom.
Irgalmasságodat ne feledd, Uram, *
és kegyelmedet, mely öröktõl való!
Ne emlékezz ifjúságom bûneire és vétkeimre, †
irgalmadban gondolj reám, *
mert nagy a te jóságod, Uram!



Irgalmas az Úr és jóságos: *
a bûnösöket jó útra téríti.
Az engedelmeseket igazsága szerint vezeti, *
az alázatosakat útjára tanítja.
Kegyelem és hûség az Úr minden útja *
azoknak, kik szövetségét és törvényét megtartják.
Nevedért, Uram, bocsáss meg nekem; *
vétkeim fölötte nagyok.
Dicsõség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
Ki az az ember, aki féli az Urat? *
Megtanítja, milyen útra térjen.
Jólétben él majd mindig, *
gyermekei pedig örökségül kapják a földet.
Az Úr barátai, akik õt félik, *
szövetségét feltárja nékik.
Szüntelen az Úrra tekint szemem, *
õ szabadítja ki a hálóból lábamat.
Tekints rám és könyörülj rajtam, *
mert magamra maradtam és szegény vagyok.
Enyhítsd szívem gyötrelmét, *
szorongatásomból ments ki engem!
Lásd meg, mily elesett és megtört vagyok, *
s bocsásd meg minden bûnömet!
Nézd, ellenségeimnek nagy a száma, *
kegyetlen gyûlölettel gyûlölnek engem.
Védd meg az életem és szabadíts meg, †
ne hagyd, hogy szégyent valljak, *
hiszen tebenned remélek.
Ártatlanság és tiszta szándék legyen támaszom, *
mert, Uram, benned bízom.
Szabadítsd meg, Urunk, Istenünk, *
minden nyomorúságából Izrael népét!

„B“ zsoltársorozat 13



Dicsõség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
2. Antifóna ismételve Tekints, Jeruzsálem...

3. antifóna Zsolt 97,6.9

VII.d VdbbbbbdbbbbbDÙjbbbbbj.bbbb]bbbájbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbgbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbJkbbbbbbbbkbbbbbj.bbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbájbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbãlbbbbbblbbbbbbbkbbbbbbbbjbbA l- lelu-ja.  Ujjongjatok az Úr elõtt, * mert eljön, hogy í-téljen a

Vbbâkbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbîjbbbbbbbb[bbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbâkbbbbbjbbzbbygbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbájbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbygbbbbbf,bbbbb{bbbÜsbbbbbbbbfbbbbhbbbbbGéhbbbbbbbuhbbbbbbbfbbbbbbbdmbbbbbbbbdmbbbb}bvbbbbbbbb
föld fölött, hogy megí-tél- jen minden népet,  allelu-ja,  al-le-lu- ja.

97. zsoltár • Az Úr diadalmas bíró

Mikor megjelent üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete,
megmentett minket. – Tit 3,4

Énekeljetek az Úrnak új éneket, *
mert csodálatos dolgokat mûvelt.
Gyõzelmet aratott jobbja, *
szentséges karjának ereje.
Üdvösségét az Úr tudtul adta, *
kinyilvánította igazságát a nemzetek színe elõtt.
Emlékezetbe idézte irgalmát *
és hûségét Izrael háza iránt.
A föld minden határa látta *
Istenünk megváltó erejét.
Ujjongjatok Istennek, minden földek, *
örvendjetek, vigadjatok és zsoltárt zengjetek!
Citerával zengjetek zsoltárt az Úrnak, *
citerával és hárfának szavával!
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Harsona zengje és búgó kürtök, *
ujjongjatok az Úr s Király elõtt!
Zúgjon a tenger és mind, ami betölti, *
a földkerekség és ami rajta él!
Tapsoljanak a folyamok, †
a hegyek is velük ujjongjanak az Úr színe elõtt, *
mert eljön, hogy ítéletet mondjon a föld fölött.
Igazságosan ítéli meg az egész világot, *
és méltányossággal mind a népeket.
Dicsõség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
3. Antifóna ismételve Alleluja. Ujjongjatok az Úr elõtt...
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„C“ ZSOLTÁRSOROZAT

1. antifóna Mal 3,1

VII.a Vdbbbbbbdbbbbbbàhbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbâkbbbbbbbjbbbbbbîjbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbãlbbbbbbbbbbkbbbbbbbjbbbbbbbbbâkbbbbbbjbbbbbbbbj.bbbbbbbb{bbbbbbbbbbâkbbbbbbbbÍ - me  elküldöm köve-tem, * hogy u-tat készítsen e-lõttem. Ha-

Vjbbbbbbbbbßgbbbbbbbhbbbbbbbbbjbbbbbbbbbygbbbbbbbbbbbbbbbëfbbbbbb[bbÜsbbbbbbfbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbgbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbuhbbbbfbbbbbbdmbbbbbbbdmbbbbb}bbbbbbb§bbbkbbb§bbb¦bbbfbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbbb
mar eljön az Úr már,  akit kerestek, alle-lu-ja.

109. zsoltár (1-6a.6c-7) • Pap és király a Messiás

Addig kell uralkodnia, míg ellenségeit mind lába alá nem veti. – 1Kor 15,25

Így szólt az Úr az én Uramhoz: *
„Jobbom felõl foglald el trónod!
Ellenségeidet trónod elé vetem, *
és lábad zsámolyává teszem õket.“
Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad jogarát, *
hogy ellenségeid között uralkodj.
Tiéd a királyság születésed óta szentséges fényben: *
„Mint harmatot, a hajnalcsillag elõtt szültelek téged.“
Megesküdött az Úr és meg nem bánja: *
„Pap vagy te mindörökre Melkizedek rendje szerint.“
Az Úr áll a jobbodon, *
eltiporja a királyokat haragja napján.
Megítéli mind a népeket, *
összezúzza a hatalmasokat messze földön.
Patakból iszik az úton, *
ezért magasra emeli fejét.
Dicsõség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek,
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Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
1. Antifóna ismételve Íme, elküldöm követem... 

2. antifóna Iz 52,7

VIII.G VdbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbÞfbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbsbbbbbbbçDfbbbbbbbbbbêdbbbbbbb[bbbbßgbbbbbgbbbbbhbbbbbbbbbbuhbbbbbfbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbhbbbbbg,bbbb{bbbájbbbbbbjbbbbbàhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbM ily kedves annak a lépte, * aki  a bé-két hirde-ti,   aki jó hírt 

Vbbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbâkbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbájbbbbbbbhbbbbbbbíhbbbbbbb[bbbbbbbbbbÞfbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbàhbbbbbbgbbbbbbdmbbbbbbbdmbbbbb}bbb¦bbbgbbbhbbbfbbb£bbb}bbbbbbbbbbbb
mond: örömhírt népének, szabadu-lást hirdet, alle-lu-ja.

111. zsoltár • Az igaz ember dicsérete

Éljetek úgy, mint a világosság fiai!
A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. – Ef 5,8-9

Boldog ember, aki féli az Urat, *
aki törvényében örömét találja.
Nemzetsége hatalmas lesz a földön, *
az igazak nemzetsége áldásban részesül.
Gazdagság lesz házában és bõség, *
igazsága örökre megmarad.
Olyan õ az igaznak, mint fény a sötétben, *
könyörületes, irgalmas és igazlelkû.
Aki könyörül és ad másoknak, jó sora lesz annak, *
aki az igazsághoz szabja tetteit.
Nem inog meg õ sohasem, *
az igaz emlékezete örökre megmarad.
Rossz hírtõl félnie soha nem kell, *
szíve nyugodt, mert bízik az Úrban.
Nincs kitõl féljen, szíve bátor, *
ellenségeit megszégyenülni látja.
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Javait szétosztja: adakozik a szegénynek, *
igazsága örökre megmarad és dicsõség lesz osztályrésze.
Látja ezt a bûnös és haragra lobban, †
fogát csikorgatja és emészti magát. *
A bûnösök kívánsága semmivé válik.
Dicsõség az Atyának és Fiúnak *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben, most és mindenkor *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
2. antifóna ismételve Milyen kedves annak a lépte

3. antifóna Iz 63,11

V. VhbbbbbhbbbbbjkjbbbbbHj,.bbbbb]bbbbÞfbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbbdbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbdbbbbbbésbbbb[bbbÝdbbbbbDfbbbbbbsmbbbbbbbsmbbbbbb{bbbbëÞfbbbbbbbbbA l-le-lu-  ja. Tudtul adta  az Úr a föld ha-tárá- ig, alle-lu-ja: * Í-

VdbbbbbbbbÜsbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbHjbbbbbbbh.bbbbbbbbbbbb]bbbbbbbbbbàhbbbbbbbbgbbbbbbhjhbbbbbëfbbb[bbÞfbbbbbbbbdfdbbbbsmbbbbbbsmbbbbb}bbbbbsbbbfbbb]bbb¦bbbbjbbb¦bbb{bbb¦bbbbjbbb¦bbbfbbb¦}
me, eljön Megváltód! + Al-le-lu-  ja,  al-le-  lu-ja.

Újszövetségi ének (Jel 19,1-9) • A Bárány menyegzõje

Üdv és dicsõség Istennek, *
mert igazak és igazságosak ítéletei.
Dicsérjétek Istenünket szolgái, mindnyájan, *
kik õt félitek, kicsik és nagyok! +

Õ uralkodik minden fölött, *
a mi Istenünk, a Mindenható!
Örvendezzünk, ujjongjunk és õt dicsérjük, *
mert elérkezett a Bárány menyegzõje. +

Íme, jegyese fölkészült, *
és ragyogó fehér gyolcsruhát öltött.
Boldogok, akik meghívást kaptak *
a Bárány menyegzõs lakomájára! +

18 Ádventi Zsolozsmáskönyv



Dicsõség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Ámen. +

3. Antifóna ismételve Alleluja. Tudtul adta az Úr...
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„D“ ZSOLTÁRSOROZAT

1. antifóna Zsolt 24,1-2

VIII.G Vbbhbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbfbbbbêdbbbbbbbbbbbbb[bbbbGhbbbbbbbbbbbájbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbàhbbbbbbbbbg,bbbbbbbbbb{bbbbájbbbbbbbbhbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbbâkbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbájbbbbbbH ozzád emelem * én U-ram, a lelkem,  Istenem, tebenned re-

Vbhbbbbbbbíhbbbbbbb[bbbbbbbÞfbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbdmbbbbbbbbbdmbbbbbbbb}bbbbbb¦bbbbbgbbbbhbbbfbbb£bbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbb
mé-lek, ne hagyd, hogy megszégyenül-jek.

110. zsoltár • Isten mûveinek dicsérete

Nagy és csodálatos minden mûved, mindenható Urunk, Istenünk!  – Jel 15,3

Teljes szívembõl az Urat dicsérem *
mikor az igazak tanácskozásra egybegyûlnek.
Csodálatosak az Úrnak mûvei, *
kutassa mindaz, ki vágyódik utánuk.
Nagyság és fölség minden tette, *
igazsága megmarad örökre.
Csodáinak emléket szerzett, *
irgalmas az Úr és kegyelmes.
Ételt adott azoknak, kik õt félik, *
szövetségére emlékezik örökkön-örökké.
Megmutatta népének hatalmas mûveit, †
a nemzetek örökségét adta nékik: *
hûség és igazság keze mûve.
Igaz minden rendelése, †
mindörökké szilárdan állnak, *
igazság és méltányosság szülte õket.
Megváltást küldött népének, *
szövetséget kötött véle örökre.
Félelmetes és szent az õ neve, *
az Úr félelme a bölcsesség kezdete.
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Helyesen gondolkodnak, akik aszerint élnek. *
Az Úr dicsérete megmarad örökké.
Dicsõség az Atyának és Fiúnak *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben, most és mindenkor *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
1. Antifóna ismételve Hozzád emelem...

2. antifóna Iz 40,10

II.D XhbbbbbgbbbbbbbàhbbbbbbbgbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbFgbbbbbbfbbbbbbbbëfbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbÞfbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbygbbbbbbbbbdmbbbbbb{bbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbÍ me  eljön az Úr-isten * ha-ta-lommal  és fölséggel, mindent 

Xbâkbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbgbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbájbbbbbbygbbbbbbbbbbf,bbbbbbbf,bbbb}bbbbbb¦bbbdbbbfbbbgbbb¤bbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvvvvvvvvbbbbb
u-ralmába hajt erõs karja.

112. zsoltár • Isten fönsége és irgalma

Hatalmasokat taszít le trónjukról, de fölemeli az elesetteket. – Lk 1,52

Dicsérjétek, az Úrnak szolgái, *
dicsérjétek az Úr szent nevét!
Az Úr neve legyen áldott *
most és örökkön-örökké!
Az egész földön kelettõl nyugatig *
dicsérjétek az Úr szent nevét!
Fölséges az Úr minden nép fölött, *
dicsõsége beragyog mindent.
Ki olyan, mint az Úr, a mi Istenünk? †
A magasságban áll a trónja, *
és szemmel tartja az eget s a földet?
Felkarolja a gyengét a porból, *
fölemeli a szegényt a sárból,
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Fejedelmek között juttat neki helyet, *
népe vezérei közé ülteti.
A gyermektelen asszony úgy lakhat házában *
mint a fiainak örvendõ anya.
Dicsõség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
2. Antifóna ismételve Íme, eljön az Úristen...

3. antifóna Iz 14,1

VII.d* VdbbbbbfbbbbbbHjbbbbbbbj.bbbb]bbbbbájbbbbbbbjbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbjbbbbbbbbãlbbbbbbbkbbbbbbbbbblbbbbbbbbbbä;bbbbbbblbbbbbbkbbbbbbîjbbbb{bbbbjbbbbbbbbbbbbbbâkbbbbbbbbjbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbA - lle-lu-ja. Közel van és eljön az Úr ide-je * és napja nem ké-

VbbbhbbbbbbbbbbbbájbbbbbbbJkbbbbbj.bbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbâkbbbbbbblbbbbbbkbbbbbuhbbbbbbbJkbbbbbbkbbbbbbj.bbbbbbbj.bbbbb}bbbbfbbhbb]bb§bbbbbbbbbbhbbbkbbbb§bbbfbb{bb§bbbbbbbbbkbbbb§bbbbb¦bbbbbjbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
sik soká- ig. + Alle-lu-ja,  alle-lu-ja.

Újszövetségi ének (Kol 1,12-20) • Krisztus minden 
teremtmény elszõszülöttje, elsõszülött a holtak közül

Adjunk hálát örömmel az Atyának, *
aki a szentek sorsára méltatott minket a világosságban.
Kiragadott minket a sötétség hatalmából, *
és áthelyezett szeretett Fia országába. +

Benne van vére által szerzett megváltásunk, *
minden bûnünk bocsánata.
A láthatatlan Isten képmása Õ, *
minden teremtmény elsõszülöttje. +

Benne teremtett mindent égen s földön, *
a láthatatlanokat és a láthatókat,
Trónusokat és uralmakat, †
fejedelemségeket és hatalmakat, *
mindent általa és érte teremtett. +
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Mindennél elõbb van Õ, *
benne áll fönn minden.
Õ a feje a testnek, Egyházának, †
Õ a kezdet, elsõszülött a holtak közül, *
hogy övé legyen az elsõség mindenekben. +

Úgy tetszett az Atyának, hogy az egész teljesség benne lakjék, *
és általa békítsen ki magával mindent.
Keresztjén kiontott vére árán *
békességet szerzett a földön s az égben mindeneknek. +

Dicsõség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Ámen. +

3. Antifóna ismételve Alleluja. Közel van és eljön az Úr ideje...
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SZENTíRÁSI OLVASMÁNYOK

Olvasmány (A) Iz 2,3

Jertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy
megtanítson útjaira bennünket, és így ösvényein járjunk. Mert Sionból
jön a törvény, s Jeruzsálembõl az Úr igéje.

Olvasmány (B) Iz 13,22–14,1

Nemsokára eljön az Úr ideje, s már nem késnek soká napjai. Az Úr
megkönyörül Jákobon, ismét kiválasztja Izraelt, s visszatelepíti õket
földjükre. Akkor majd idegenek csatlakoznak hozzájuk, és Jákob
házához szegõdnek.

Olvasmány (C) Fil 3,20-21

Testvéreim! A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítõt is,
Urunkat, Jézus Krisztust. Õ azzal az erõvel, amellyel mindent hatalma alá
vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsõült testéhez.

Olvasmány (D) Oz 10,12

Vessetek magatoknak igazságot, arassátok a hûség termését, szántsá-
tok fel a töretlen földet: ideje, hogy az Urat keressétek, míg eljön, és az
igazságra tanít titeket.

Olvasmány (E) Ez 34,15-16

Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le õket – mond-
ja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az
elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és
egészséges felett pedig õrködöm. Az igazság szerint legeltetem õket.

Olvasmány (F) 1Kor 1,5-9

Testvéreim! Semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg Urunk, Jézus
Krisztus megjelenését várjátok, aki mindvégig megerõsít titeket, hogy fed-
dhetetlenek legyetek Urunk, Jézus Krisztus napján. Hûséges az Isten, aki
meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.
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Olvasmány (G) Tit 2,2-13

Megjelent Megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, s arra
tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági
vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon.
Várjuk reményünk boldog beteljesülését: a nagy Istennek és
Üdvözítõnknek, Jézus Krisztusnak dicsõséges eljövetelét.

VÁLASZOS éNEKEK

Válaszos ének (A) Zsolt 101,14

+ BbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbsbbbbbbbbbbDfbbbbbbbìgbbbbbbbbbbb[bbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbÜsbbbbbabbbbbbbbbbbbbbbbbbbÜsbbbbbbfbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbb}bbbbbbbbbK elj föl és könyörülj a népen, * irgalmazz, Uram, Si- onnak!

BbbbbfbbbbbbbbbgbbbbbbbàhbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbGhbbbbbbbbëfbb[bbbbÞfbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbÞfbbbbbbbbsbbbbbbbbbDfbbbbbbbg,bbb}bbbbbbÞfbbbbbbbbbbfbbbbbb
= Itt az ide-je, hogy megkegyelmezz né-ki, va-lóban itt az ó-ra. *  irgal-

Bbfbbbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbabbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbgbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbHkbbbbbbbíhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbGhbbbbbbëfbbbbb[bfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbbbbbbdbbbbbbsbbbbbbbbbÝdbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbg,bb}
mazz, Uram,... Dicsõség az Atyának és Fi- únak és Szentlé-lek Istennek.

Válaszos ének (B) Iz 45

+ Cbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbßgbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbßgbbbbbbgbbbbbbbbíhbbbbbbbbbb[bbbbbàhbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbfbbbbbbbsbbbbbbbbbfbbbbbbbßgbbbbbfbbbbbbf,bbbbbb}bbbbbbbbbbbbbH arma-tozza-tok egek fe-lülrõl, * felhõk essé-tek az Igazat.

Cbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbgbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbàhbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbfbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbh.bbbbbb}bbbbbbbhbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbfbbbbbsbbbbbbb}bbbbbbbbhbbbbbbbbb
= Nyíljék meg a föld és teremje  az Üdvözí-tõt! * felhõk essétek... Di-
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Cbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbájbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbàhbbbbgbbbbbbbìgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbgbbbbbfbbbbbbbbßgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbh.bbbbbb}bbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbb}
csõség az Atyának és Fi-únak és Szentlélek Istennek. Harmatozzatok..

BENEDICTUS- éS MAGNIFICAT-ANTIFÓNÁK

4. antifóna (A) Ter 49,10

I.f BbsbbbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbsbbbbbbbbabbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbGhbbbbbbbíhbbbbbbbb[bbbgbbb»bájbbbbbhbbbbbbbgbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbFhbbbbbbbbg,bbbb{bbbbbbgbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbN em tûnik el Júdá-tól * a fe-jedelmi pálca, míg el nem jön az 

Bbbbàhbbbbbbfbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbëfbbb[bbÞfbbbbbdbbbbbfbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbsmbbbbbbsmbbbbbbb}bbbbbb¦bbbbgbbbbfbbbbgbbbb¤bbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Eljövendõ,  akire várnak a népek.

Benedictust lásd a 28. oldalon.
Magnificat lásd a 29. oldalon.

4. antifóna (B) Sir 24,3; Bölcs 8,1; Iz 40

II.D XDØhz6%$gbbbbbbÝdbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbëfbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbÞfbbbbbbbdbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbhbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbdmbbbb{bbbÞfbbbbbbbfbbbbbbÓ Bölcsesség, * Te  a Fölséges szá- jából származol,  átfo-

XbfbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbÞfbbbbbbbgbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbJkbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbKlbbbbbbk?bbbbbbb[bbbbbbâkbbbbbbkbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbgbbbbbbhbbbbbbbbbbbájbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbygbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbb
god  a vi- lágot véges végig,  jósággal s erõvel rendeztél el mindene-

Xbbbdmbbbbbb{bbbbbbbDØhbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbàhbbbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbbbë4#!nbbbb{bbbbbbÝdbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbygbbbbbbdbbbbbbbbbGhbbbbbbbbf,b}bbb¦bbdbbfbbgbbb¤b}
ket.  Jöjj el s irányítsd szí-vünk-lelkünk bölcsessé-ged útján.
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Benedictust lásd a 28. oldalon.
Magnificat lásd a 29. oldalon.

4. antifóna (C) Bír 13,5

VIII.G VdbbbbbbD×hbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbsbbbbbbçDfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbêdbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbájbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbàhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbA z Úr angya- la  így szólt: * „Mé-hedben fogansz és fi- út 

Vbbbbbbbbg,bbbbbbbbbbbb{bbbbbájbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbâkbbbbbjbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbíhbbbbb[bbbÞfbbbbbfbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbgbbbbbbbbbdmbbbbbbdmbbbbbbb}bbbbbb¦bbbbgbbbhbbbfbbb£bb}
szülsz,  õ lesz Isten kivá-lasztottja,   aki megmenti népét.

Benedictust lásd a 28. oldalon.
Magnificat lásd a 29. oldalon.

4. antifóna (D) Iz 11; 52; Zsolt 39

II.D XDØhbygbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbDfbbbbbbbëfbbbbbbbb[bbbbbbfbbbbbbÝdbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbßgbbbbbbbfbbbbbbbbbÞfbbbbbbbdmbbbbbbbbb{bbÓ Jessze termõ  ága, * te jelként ragyogsz a népek e-lõtt,

XÞfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbßgbbbbbbhbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbâkbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbâkbbbbKlbbbbbbbbbïkbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbâkbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbFgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbàhbbbbbbbdmbbbbbbbbb{
elnémulnak e-lõtted mind a királyok, s téged várnak mind a népek:

XbbDØhbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbbbbtfbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbbë4#!nbb{bbDfbbbbbbbbbbbbygbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbGhbbbbbbbf,bbbbbbb}bbbbbb¦bbbdbbbfbbbgbbb¤bbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Jöjj el, tovább ne késsél már,   és váltsd meg néped.

Benedictust lásd a 28. oldalon.
Magnificat lásd a 29. oldalon.
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BENEDICTUS (Lk 1,69-79)

Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, *
mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
Erõs szabadítót támasztott nékünk *
szolgájának, Dávidnak házából.
Amint szólott a szentek ajkával, *
õsidõk óta a próféták szavával:
Megszabadít az ellenség kezébõl, *
mindazoktól, akik gyûlölnek minket.
Irgalmas lesz atyáink iránt, *
szent esküjét el nem felejti,
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, *
hogy amit ígért, megadja nékünk;
Hogy megszabadulva az ellenség kezébõl *
félelem nélkül szolgáljunk néki,
Szentségben és igazságban színe elõtt *
életünk minden napján.
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, *
mert az Úr elõtt jársz, hogy útját elõkészítsd.
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, *
hogy bocsánatot nyerjen minden bûnük
Istenünk mélységes irgalma által, *
amellyel a magasságból Fölkelõ eljön hozzánk,
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, *
és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
Dicsõség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
Antifóna ismételve
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MAGNIFICAT (Lk 1,46-55)

Magasztalja lelkem az Urat, *
ujjongjon szívem üdvözítõ Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: *
lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
Mily nagy dolgot mûvelt velem *
õ, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékrõl nemzedékre megmarad irgalma *
azokon, akik félik õt.
Nagyszerû dolgokat mûvelt karja, *
a szívükben gõgösöket széjjelszórta.
Uralkodókat ûzött el trónjukról, *
de a kicsinyeket magasra emelte.
Betöltötte az éhezõket minden jóval, *
a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: *
megemlékezett irgalmáról,
Melyet atyáinknak hajdan megígért, *
Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
Dicsõség az Atyának és Fiúnak *
és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
Antifóna ismételve
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HíVÕK KÖNYÖRGéSE

Könyörgések (A)

Krisztus Urunkhoz, az élõk és holtak Bírájához
imádkozzunk teljes bizalommal:

Jöjj el, Urunk, Jézus!

Add, Urunk, hogy a világ fölismerje igazságodat,
– és dicsõséged betöltse földünket.
Te emberként gyöngeségünkbe öltöztél;
– tégy erõssé bennünket istenséged erejével.
Jöjj, világosítsd meg ismereted fényével azokat,
– akiket még fogva tart a sötétség.
Te magadat megalázva vetted el gonoszságunkat;
– dicsõségedben oszd ki mennyei ajándékaidat.
Aki szemmel láthatóan jössz el az ítéletre;
– vezesd halottainkat a mennyei hazába.

Könyörgések (B)

Testvéreim, örvendezõ lélekkel kérjük Krisztus Urunkat,
aki a minden embert megvilágosító fényesség:

Bizalommal kérünk, / jöjj el, Urunk Jézus!

Eljöveteled fénye ûzze el sötétségünket, 
– és ajándékaidra tegyen méltóvá bennünket!
Erõsíts meg minket, Urunk, Istenünk, 
– hogy egész napon át magasztalhassuk nevedet!
Gyújtsd lángra szívünket, hogy mindig téged szomjazzon, 
– add, hogy minden erõnkkel feléd siessünk!
Te magadra vetted gyöngeségeinket; 
– segítsd a betegeket és minden haldoklót!
Te lettél lelkünk pásztora, 
– õrizd meg mindnyájunkat feddhetetlenül eljöveteled napjáig!
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Könyörgések (C)

Krisztus, Megváltónk és Urunk, 
mindenki szeme láttára jön el az utolsó napon. Kérjük õt örömmel:

Jöjj el, Urunk, Jézus!

Te testi születéseddel levetted rólunk a Törvény igáját;
– tedd bennünk teljessé kegyelmedet.
Te fölvetted emberi természetünket;
– istenségedbõl add meg, amit nekünk rendeltél.
Töltsd be vágyunkat jelenléteddel;
– gyújtsd lángra szívünket szereteted tüzével.
Engedd, hogy akik tiszta hittel várunk,
– együtt örvendhessünk veled a mennyei dicsõségben.
Elhunyt testvéreink lelkét
– üdítsd fel kegyelmed harmatával.

Könyörgések (D)

Testvéreim, örvendezve kérjük Urunkat, Jézus Krisztust, 
aki irgalmasságában meglátogat minket:

Bizalommal kérünk, / jöjj el, Urunk Jézus!

Te az Atyától születtél és magadra öltötted emberi testünket; 
– bûntõl sebzett természetünknek hozz gyógyulást!
Te eljössz, hogy dicsõségben találkozzanak veled a választottak; 
– mostani eljöttöd hozzon kegyelmet minden bûnös embernek!
Dicsõségedben hirdetünk téged, Krisztus Urunk; 
– látogass meg és üdvözíts bennünket!
Aki már elvezettél minket a hit világosságára, 
– add, hogy mindnyájan kegyelmedbõl a jócselekedetekben 

buzgók lehessünk!
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AZ ÚR IMÁDSÁGA

Celebráns:

Bhvbbbbbbbbhbbvìgvbbbb[bbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbàhbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbgbbbbbbàhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbT estvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imád-

Bbgbbbbbbbbbdmbbbb}vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
kozni!

Közösség:

Bhbbbbbhbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbb[bbbàhbbbbbhbbbbbgbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbdmbbbbb]vbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbgbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbbbbM i Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te 

Bbbbbjbbbbbbbíhbbbbbbb[bbbàhbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbßgbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbdmbbbbbbb]bbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbßgbbbbbbbhbbbbbjbbbbhbbbbb[bbbàhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
neved, jöjjön el a  te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 

Bbàhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbzbbbßgbbbbbbbbbdbbbbbbbbbdmbbbbb]bbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbjbbbbbbbbbbbbbíhbb[bbßgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbßgbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbb
mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk

Bbbbbbbbdmbbbb]bbbhbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbhbbbjbbbbbbbbbbíhbbbb[bbbbbbbbbàhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbb
ma,  és bocsátsd meg vétke-inket, miképpen mi  is megbocsátunk az

Bbàhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbhbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbdmbbbbbb{bbbhbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbßgbbbbhbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbíhbbb[bbbbbbbhbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ellenünk vétkezõknek  és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts

32 Ádventi Zsolozsmáskönyv



Bbbbbbgbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbßgbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbdmbbbbbbbb{bbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbàhbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbàhbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbhbbbbbbbbájbbbbbbbbbbhbbbbbbbíhbbbbb[bbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbbb
meg a gonosztól. Mert ti-éd az ország, a hatalom és a dicsõség, mind-

Bbhbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbdmbbbbbbbbb}vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
örökké. Ámen.

ZÁRÓKÖNYÖRGéSEK

Zárókönyörgés (A)

Urunk, hallgasd meg kegyelmesen néped könyörgéseit,
hogy mi, akik most annak örvendünk,
hogy Egyszülötted eljön a mi testünkben,
elnyerjük az örök élet jutalmát, ha majd eljön dicsõségében.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Zárókönyörgés (B)

Kérünk, Urunk,
ölj ki földhöz tapadt tagjainkból minden rossz kívánságot,
hogy amikor megjelensz a mi életünkben,
mi is átalakuljunk veled együtt,
és készen álljunk az örök dicsõségre.
Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Zárókönyörgés (C)

Urunk, te elsõ eljöveteleddel megváltottál minket az alvilág sötétjébõl.
Kérünk, második eljöveteledkor tégy bennünket igazzá,
és vezess el az örök jutalomra.
Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
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Zárókönyörgés (D)

Urunk és Istenünk, készítsd elõ szívünket isteni erõddel,
hogy amikor Fiad eljön, méltónak találjon az örök élet lakomájára,
és asztalához ültessen minket.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

ÁLDÁSOK

1. Urunk, Jézus Krisztus, akinek megjelenését várjátok, erõsítsen 
meg benneteket, hogy feddhetetlenek legyetek az õ napján!

2. Legyetek tiszták és kifogástalanok Krisztus napjára, és bõvelked
jetek az igaz élet gyümölcseiben Isten dicsõségére!

3. Megváltó Krisztusunk, akinek eljövetelét várjuk, töltse el 
szíveteket kegyelemmel és békével!

4. A hûséges Isten, aki meghívott benneteket Szent Fia Egyházába, 
s akinek eljövetelét várjátok, erõsítsen meg benneteket mindvégig!

Lezárás:

A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek
áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!

AZ IMAÓRA BEFEJEZéSE

1.

Kántorok:                           Közösség:

VbdbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbJkbbbbbbbbbbbj.bbbbbbbb}bbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbdmbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbM ondjunk áldást az Úrnak!    Istennek legyen há- la!
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2.

Kántorok:                           Közösség:

VbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbDfbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbb}bbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbÝdbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbb3@!bbbbbanvv}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbM ondjunk áldást az Úrnak!     Istennek legyen há-  la!

BEFEJEZÕ MÁRIA-ANTIFÓNA

BaDfGhbbbg,bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb,ßgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbájbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbbg,bbb{bbbÝdbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbdbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbbbbÝdbbbbbbfbbÁ l-   dunk * Megváltónk szent Anyja, tengerre szállóknak drága

Bbàhbbbbbìgbbbb[bbbbhbbbbbbbbbbbbbâkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbhbbbg,bbbb{bbbbbbÝdbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbÜsbbbbbbdbbbbbbbbbbbbg,bbbbb[bÝdbbbbbbbbbbfbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbâkbbbbbjbbbbbbbbbãlbbbbkbbbbbk>bbbbbbbbbbbb]bbb
csillag, a menny kapuja.   Emeld föl esendõ,  irgalomra váró híve- id.

Bbbbbâkbbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbâkbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbbbãlbbbbbbbìgbbbbbbbbb[bbbâkbbbbbjbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbbbdmbbbbbb[bbbbbbbbÝdbbbbbbbdbbbbbbbbbbhbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbdbbbbbbbbbbbbbSdbbbbbbbr,dmbbbbbbb]b
Szûz, Te szülted nékünk égi csoda módján magasságos Teremtõ-det,

Bbbbbâkbbbbbbbbjbbbbhbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbgbbbbbdbbbbbbbfbbbbbg,bbbbbb{bbbbbbbbàhbbbbbbbhbbbbbbbbkbbbbbbbbbhbbbbbbbbßgbbbbbbbfbbbbbbbêdbbbbbb[bbbbbbbbÞfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Szûz elõtte, szûz utána  is, Gábor ajka tenéked mond szép üdvözlé-

Bbbbbbbbg,bbbb{bbbbbbbâkbbbbbbjbbbbbbâkbbbbbygbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbesbbbbanbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
gyet,  jóra térítsd bûnös néped.
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ELMéLKEDÕ OLVASMÁNYOK AZ ÁDVENTI IDÕRE

Izaiás próféta jövendölése
Iz 11,1-10; 40,1-8; 42,1-4

Vesszõ kél majd Izáj törzsökébõl, hajtás sarjad gyökerébõl. Az Úr lelke
nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erõsség
lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik

öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik,
amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és
mél tányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri
az erõszakost, s ajka leheletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz
derekán az öv, s a hûség csípõjén a kötõ. 

Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt
tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy
kis gyerek is elterelgetheti õket. Barátságban él a tehén a medvével, a
kicsinyeik is együtt pihennek; és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az
ökör. A csecsemõ nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az
áspiskígyó üregébe is be dug hatja a kezét az anyatejtõl elválasztott
kisgyerek. Sehol nem ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegye-
men. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a
vizek a tengert. Azon a napon az Izáj gyökerébõl támadt sarj zászlóként
áll majd a népek elõtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dic-
sõséges lesz a nyugvóhelye.

Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg!“ – ezt mondja
Istenetek. „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget
ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert a gonoszsága, hiszen két -
szeresen sújtotta az Úr keze minden bûnéért.“ Egy hang kiált:
„Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk
ösvényét a sivatagon át. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és
halmot hordjatok el. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a hegyek ormai
legyenek olyanok, akár a völgy. Akkor megnyilvánul majd az Úr di -
csõsége, és minden ember látni fogja. Igen, az Úr szája mondta ezt így.“
Egy hang megparancsolja: „Hirdesd!“ Erre megkérdezem: „Mit hir -
dessek?“ „Minden test olyan, mint a fû, és minden szépsége, mint a
mezõ virága. Kiszárad a fû, elhervad a virág, ha az Úr lehelete éri. –
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Valóban, olyan a nép, mint a fû! – Kiszárad a fû, elhervad a virág, de
Istenünk szava örökké megmarad.“

Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem
telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek.
Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az
utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet
nem oltja ki. Hûségesen elviszi az igazságot, nem lankad el, sem ked-
vét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az õ
tanítására várnak a szigetek.

Szent Paschasius Radbertus apát homiliájaVirrasszatok, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! Bár min-
denkinek mondja ezt Jézus, mégis úgy mondja, mintha csak azokra
tartozna, akik akkor éltek, mint annyi minden, ami az Írásokban

olvasható. És azért vonatkoznak mindenkire a mondottak, mert kinek-
kinek akkor jön el az utolsó nap és a világ vége, amikor innét távozik.
Ezért szükséges, hogy úgy távozzék innét, mint aki azon a napon
megítéltetik. És ezért vigyáznia kell minden embernek, hogy ne váljék
– abbahagyván az õrködést – csábítás áldozatává, hogy ne találja
készületlenül az Úr eljövetelének napja.

Mert azt találja az a nap készületlenül, akit készületlenül talál a
maga életének az utolsó napja. Én tehát egyáltalán nem gondolom,
hogy az apostolok ne lettek volna biztosak abban, hogy nem az õ nap-
jaikban jön el az Úr az ítéletre. S mégsem kételkedhetünk abban, hogy
vigyáztak, nehogy csábítás áldozatai legyenek, és hogy virrasztottak, s
megtartották mindazt, amit mindenkinek mondott Jézus, hogy késznek
találtassanak. S ezért Krisztusnak két eljövetelét kell mindig szemünk
elõtt tartanunk: az egyik az, amikor eljön, s mi számot adunk majd
mind arról, amit cselekedtünk; a másik pedig a mindennapos eljövetele,
amelyben eljön hozzánk, és állandóan vizsgálja a lelkiismeretünket,
hogy készen találjon bennünket, amikor majd újra eljön.

Hiszen mit használ nekem, aki tudatában vagyok nagy bûneimnek,
ha ismerem az ítélet napját, ha tudom, hogy eljön az Úr, vagy hogy
mikor jön el, ha nem jön el már elõbb a lelkembe, ha nem tér be már
elõbb az elmémbe, ha nem él és nem beszél bennem Krisztus.
Eljövetele akkor lesz számomra jó, ha már elõbb bennem él Krisztus,

Elmélkedõ olvasmányok az ádventi idõre 37



és én õbenne. És akkor történik meg számomra mintegy a második
eljövetele, ha megszûnik bennem a világ, ha valamiképpen elmond-
hatom: A világ megfeszíttetett számomra, s én a világ számára.

Fontold meg azt is, amit Jézus mond: Sokan jönnek majd az én
nevemben. Ezt a nevet egyedül az Antikrisztus veszi föl, õ is jogtalanul,
s testét is, de Krisztus tettei nélkül, az igazság igéje és az õ bölcsessége
nélkül. Sehol sem találod az Írásokban, hogy az Úr így beszélt volna, s
azt mondta volna: Én vagyok a Krisztus. Számára elegendõ volt, hogy
tanításával és csodáival mutassa meg, hogy ki õ, hogy az Atya cselek-
szik benne. Tanításának szavai és ereje ezer hangot túlszárnyalóan kiál-
tották: Én vagyok a Krisztus! Nem tudom, hogy találnál-e olyan helyet,
ahol szóval mondotta volna ezt. De megmutatta magát az Atya tettei és
az igaz vallásosság tanítása által. Ez nincs meg a hamis krisztusokban,
ezért szóval ígérték magukat annak, amik nem voltak.

Szent Bernát apát homiliájaTestvérek, méltó, hogy teljes buzgósággal ünnepeljétek az Ú   
jövetelét: gyönyörködve a nagy vigasztalásban, megdöbbenve az
ekkora megbecsüléstõl, lángra lobbanva az oly nagy szeretettõl. De

ne csak azon az eljövetelén elmélkedjetek, amellyel eljött, hogy megk-
eresse és üdvözítse, ami elveszett, hanem ugyanúgy azon az eljövetelén
is, amely lyel eljön és magához emel bennünket. Bárcsak szüntelen
elmélkedéssel forgolódnátok e két eljövetel körül szívetekben, ismétel-
ten azon töprengve, hogy mit adott az elsõ eljövetelében, s mit ígért a
másodikban. Elérkezett az idõ, testvérek, hogy megkezdõdjék az ítélkezés
Isten házanépe fölött… Mi lesz azoknak a vége, akik nem hisznek az
Evangéliumnak?

Milyen ítélet vár azokra, akik nem támadnak föl ebben az ítéletben?
Akik ugyanis tagadják, hogy megítéltetnek azon ítélet által, amely most
történik, amelyben kivettetik evilág fejedelme, azoknak várniok vagy
inkább félniök kell azt a Bírót, aki kiveti õket magukat is a
fejedelmükkel együtt.

Mi azonban, ha tökéletesen megítéltetünk most, biztonságban vár-
juk Üdvözítõnket, az Úr Jézus Krisztust, aki átalakítja gyarló testünket és
hasonlóvá teszi megdicsõült testéhez. Akkor tündökölnek az iga zak, egy-
formán láthatják a tanultak és a tanulatlanok: tündökölnek ugyanis, mint
a Nap, Atyjuk országában. Amikor ugyanis eljön a Meg váltó, átalakítja
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gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsõült tes téhez, de csak akkor, ha
szívünket elõbb hozzáalakítjuk és hasonlóvá tesszük Szívének
alázatosságához. Ezért mondotta: Tanuljatok tõlem, mert szelíd vagyok
és alázatosszívû.

De jól figyeld meg ezekben a szavakban, hogy kettõs az alázatosság:
az egyik a megismerés alázatossága, a másik az érzületé, ezt mondja itt
a szív alázatosságának. Az elsõvel fölismerjük, hogy semmi vagyunk, s
erre önmagunkból és saját gyöngeségünkbõl jövünk rá; a másodikkal
lábbal tapossuk a világ dicsõségét, s ezt attól tanuljuk meg, aki kiüre -
sítette önmagát, aki fölvette a szolga alakját, aki elmenekült, amikor
királlyá akarták tenni, de önként ajánlotta fel magát, amikor a kín-
szenvedésre és a Kereszt szégyenletes halálára keresték.

Borromeo Szent Károly püspök pásztorleveleibõlÍme, szeretteim, elérkezett ez a nagyon jeles és ünnepi idõszak. A
Szentlélek is így beszél róla: a kegyelem ideje, az üdvösség, a béke és
a kiengesztelõdés napja. Ezt az idõt mennyi vágyakozásban, milyen

kitartó sóvárgásban várták repesõ szívvel hajdan az õsatyák és a
próféták. Milyen túlcsordult boldogsággal látta meg végre az igaz
Simeon! És milyen ünnepélyességgel tartotta meg mindig az Egyház!
Így kell nekünk is eltöltenünk: istenfélelemben, Istent dicsérõ lélekkel,
és az örök Atya iránti szüntelen hálaadással irgalmáért, melyet e misz -
tériumban megmutatott. Egyszülöttjének ezzel az eljövetelével ugyanis
irántunk, bûnösök iránti mérhetetlen szeretetébõl azt küldte el, aki az
ördög zsarnoki hatalmától megszabadít minket, az égbe hív, a mennyei
szentélybe vezet be, magát az igazságot mutatja meg nekünk, a helyes
erkölcsökre oktat, az erények magvait hinti el köztünk, kegyel me kin -
cseivel tölt el minket, végül pedig gyermekei és az örök élet örökösei
közé vesz fel bennünket.

Valóban, miközben az Egyház évenként megünnepli ezt a misztéri-
umot, arra figyelmeztet, hogy az irántunk megmutatott oly nagy
szeretet emlékét szüntelenül újítsuk meg. Ugyanígy megtanít minket
arra is, hogy Krisztus eljövetele nemcsak azoknak volt hasznára, akik
az Üdvözítõ korában éltek, hanem még most is közli erejét mindannyi-
unkkal, ha mi is befogadjuk a szent hitünkbõl és a szentségekbõl kapott
kegyelmet, amelyet õ érdemelt ki számunkra, és ha életünk erkölcseit
– neki engedelmeskedve – szerinte akarjuk irányítani.
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Tõlünk ezenfelül még azt kívánja az Egyház, hogy értsük meg: a
világba ugyan testi valóságában egyszer jött el, de hozzánk – ha mi meg
nem akadályozzuk – minden órában és minden percben szívesen eljön,
hogy szellemi módon lakjék a lelkünkben kegyelmének bõségével.

Ezért az Egyház, mint istenfélõ és üdvösségünkre nagyon törekvõ
anya, ebben az idõszakban himnuszokkal, énekekkel s a Szentlélek
egyéb megnyilatkozásaival és szertartásokkal tanít minket: mi módon
fogadjuk hálás lélekkel ezt a nagy jótéteményt, hogy gazdagodjunk is
gyümölcseibõl. Készüljünk fel tehát lélekben Krisztus Urunk eljö -
vetelére ugyanolyan buzgósággal, mintha most is eljönne a világra.
Ugyan erre tanítottak minket az atyák az Ószövetség szavaival és példái-
val, hogy azokat utánozzuk.

Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédeMindnyájan, szeretteim, örvendjünk, mert ma megszületett a 
Megváltónk. Nem lehet ott semmi helye a szomorúságnak, ahol élet
született, amely elvette tõlünk a halandóság félelmét, s megígérvén

az örök életet, kiárasztja ránk örömét. Ebbõl a boldog örömbõl senki
sincs kizárva. És íme, örömünk teljének egy közös oka van: Urunk
Jézus  Krisztus, a bûn és a halál legyõzõje, mivel senkit sem talált bûn-
tõl  mentesnek,  eljött, hogy mindenkinek szabadulást hozzon. Ezért
hát örvendezzék az igaz, mert elközelgett a gyõzelme,  örvendjen min-
den bûnös ember, mert bocsánatra hívják, ujjongjon a  hitetlen, mert
feltárul elõtte az élet. 

Isten Igéje, Isten, Istennek Fia, aki kezdetben Istennél volt,  aki  által
lett minden, s aki nélkül semmi sem lett, ami lett; hogy az embert
megszabadítsa az örök haláltól, emberré lett. Õ, aki szolgaságunk
felvételére lehajolt hozzánk méltóságának csorbítása nélkül, meg-
maradt annak, ami volt, s magára vette azt, ami nem volt, a szolga igazi
alakját egyesítette azzal a formával, amelyben egyenlõ az Atyaistennel.
Az Ige a két természetet olyan szövetséggel kapcsolta össze, hogy az
isteni nem szüntette meg azt, ami emberi, és az emberi nem kiseb-
bítette azt, ami isteni.

Az Ige, megõrizvén mindkét lényeg sajátos mivoltát, egyesítette  azt
egy személyben, a méltóság magára ölti a szolga alakját,   az erõ a
gyengeséget, az örökkévalóság a halandóságot. És hogy megfizesse
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bûnös állapotunk adóját, a sértetlen természet egyesült a szenvedésre
képes természettel, az igaz Isten és igaz ember az Úrban egységre
lépett, hogy az egyetlen Közvetítõ Isten és ember között – mert gyó-
gyulásunkhoz erre szükség volt –, meg tudjon halni és ugyanakkor fel
tudjon támadni. Íme, szeretteim, ilyen születés illett   Isten erejéhez,
Isten bölcsességéhez, Krisztushoz, hogy ezáltal embersége méltó
legyen hozzánk, és istensége felülmúljon minket. Ha nem lenne igaz
Isten, nem hozhatna orvoslást, ha nem lenne igaz ember, nem adhatna
példát. 

Ezért, szerette im, adjunk hálát az Atyaistennek Fia által a
Szentlélekben; õ irántunk való nagy irgalmában, amellyel szeretett min-
ket, megkönyörült rajtunk. Minthogy bûneink miatt holtak voltunk,
Krisztusban életre hívott bennünket, hogy Õbenne új teremtménnyé
és új emberré legyünk. Vessük hát le a régi embert tetteivel együtt, és
mivel Krisztus születésében részünk lett, mondjunk ellene a test min-
den tettének. Ismerd föl, ó keresztény ember, nagy méltóságodat,  és az
isteni természet részesévé válva ne térj vissza méltatlan életmódoddal
a régi értéktelen életre. Gondold meg, milyen Fõnek és milyen Testnek
vagy tagja. Emlékezzél arra, hogy az Úr kiragadott a sötétség
hatalmából téged, és áthelyezett Isten világosságába és országába.

Boldog Elréd apát karácsonyi homiliája

Ma született az üdvözítõ Dávid városában. Õ a Messiás és az Úr. A város
Betlehem, oda kell sietnünk, miként a pásztorok tették, ha meghalljuk
ezt a hangot. Így szoktátok énekelni a Szûz Máriáról szóló himnuszban:
Istennek dicsõséget zengtek és Betlehembe siettek. S ez számotokra a
jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.

Íme errõl mondtam, hogy szeressétek. Félitek az angyalok Urát, de
szeressétek a kisded gyermeket; félitek a felséges Urat, de szeressétek
a pólyába takartat; félitek a menny Uralkodóját, de szeressétek a jászol -
ban fekvõt. De milyen jelet kaptak a pásztorok? Kisdedet találtok pólyá-
ba takarva és jászolba fektetve. Õ maga a Messiás, Õ maga az Úr. De
miért nagy dolog az, ha valakit pólyába takarnak, ha valaki istállóban
fekszik? Hiszen a többi csecsemõt is pólyába takarják. Milyen jel ez
tehát? Nyilván nagy jel, ha megértjük. S megértjük, ha nem csupán ezt
a szeretetet halljuk, hanem a szívünkben bírjuk azt a fényt, amely az
angyalokkal jelent meg. Azért jelent meg a fény, amikor elõször hírül
adatott ez a szó, hogy megértsük, hogy csak azok hallják meg igazán,
akiknek a szívében ott ragyog a lelki fényesség.
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Sokat lehet mondani errõl a jelrõl; de mivel múlik az idõ, azért csak
keveset mondok és röviden. Betlehem, a „kenyér háza“ a szentegyház,
amelyben Krisztus testét, azaz az igazi kenyeret helyezik az asztalra. A
betlehemi jászol a templom oltára. Itt táplálkoznak Krisztus bárányai.
Errõl az asztalról van írva: Asztalt terítettél nékem. Ebben a jászolban
van Jézus pólyába takarva. A bepólyázás a szentségi jelek takarója.
Ebben a jászolban ott van a kenyér és a bor színe alatt Krisztus igaz
teste és vére. Hisszük, hogy maga Krisztus van itt, de pólyába takarva,
vagyis a szentségi jelekben láthatatlanul. Krisztus születésének nincs
nagyobb és nyilvánvalóbb jele számunkra, minthogy a szent oltáron
vesszük naponta testét és vérét, és azt, aki egyszer megszületett értünk
a Szûztõl, naponta látjuk föláldoztatni érettünk.

Siessünk tehát, testvérek, az Úr jászolához; de amennyire csak
tudunk, készüljünk fel elõbb kegyelmével, hogy odajárulhassunk
hozzá. Így társuljunk az angyalokhoz, és tiszta szívvel, jó lelkiismerettel
és õszinte hittel énekeljük az Úrnak egész életünkben, minden tet-
tünkben: Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség a
jóakaratú embereknek. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által,
akinek tisztelet és dicsõség mindörökkön örökké. Amen.
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ANTIFÓNÁK AZ ÁDVENTI VASÁRNAPOKRA

Advent 1. vasárnapja (A év)

Válasz:

II.D XbfbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbHjbbbbbbbbbbbj.bbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbHjbbbbbbbbbbâkbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbájbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbÖ r-  vend  a  szí- vünk, mert indu- lunk Is- ten há- zá- ba.

Xbbdbbbbbbbfbbbb]bbbbbb¦bbbbbbbbbbbbbbbbbb§bbb¤bbbbb{bbb¦bbbbbbbbbbbbbbbdbbbfbbbgbbb¤bbb}cccccccvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Zsolt 121,1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9

1a Íme, itt állunk márkapuid elõtt, Jeruzsálem, /
Jeruzsálem város jól megépül, *
részesi egymáshoz illenek.

b Oda járnak föl a törzsek, *
az Úr népének törzsei. Válasz

2a Az Úr Izraelnek törvénybe adta, *
hogy ott nevére áldást mondjanak
Mert ott állnak az ítélõszékek, *
Dávid házának székei. Válasz

3a Jeruzsálemre békét esdjetek, *
biztonságban éljen, aki szeret téged.

b Béke lakozzék falaid között, *
és nyugalom bástyáid tövében. Válasz

4a Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök, *
legyen békesség teveled.
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b Istenünk és Urunk háza miatt *
áldást kívánok neked. Válasz   
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Advent 2. vasárnapja (A év)

Válasz:

BbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbfbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbsbbbbbbÝdbbbbbbfbbbbbbbbbbìgbbbbbbb[bbbbfbbbbbbbbbfbbbbbbbÜsbbbbbbabbbbbbbbbbbbbbSfbbbbbbbf,bbbbbbb}vvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbN ap- ja-  i-ban vi-rágzik az igazság   és a teljes béke.

Bfbbbgbbbbb]bbbbbb¦bbbbbbbbbbbbgbbbhbbbfbbbëfbbbbbbb{bbbbbbbb¤bbbbbbbbbbbbbbbbbbbsbbbdbbbfbbbg,bbbbbb}vvccccccccccvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Zsolt 71,2.7-8.12-13.17

1 Isten, ítéletedet add át a királynak, *
és igazságodat a király fiának Válasz

2 hogy igazságosan ítélkezzék népeden, *
és méltányosan minden szegényen. Válasz

3 Napjaban virágzik az igazság és a teljes béke, *
míg csak a hold meg nem szûnik. Válasz

4 Uralkodik tengertõl tengerig, *
a Folyótól a földkerekség széléig. Válasz

5 Megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált, *
a nyomorultat, akit nem segít senki. Válasz

6 Kíméli a kicsinyt és a gyengét, *
a szûkölködõt megsegíti. Válasz

7 Legyen áldott a neve örökké, *
maradjon fenn neve, amíg csak a nap világít. Válasz

8 Áldott legyen benne a föld minden népe, *
magasztalja õt minden nemzet. Válasz
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Advent 3. vasárnapja (A év)

Válasz: Zsolt 79,3-4

II.D Xbbbhbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbâkbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbájbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbbbbbbbf,bbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvbbbbbbbbbbJ öjj el, U- runk és ra-gyog-tasd ránk ar- cod!

Xbbbbbdbbbbbbbfbbbbbbbbb¦bbbbbbbfbbbb]bbbbbb¦bbbbbbbbbbbbbbbbbb§bbb¤bbbbb{bbb¦bbbbbbbbbbbbbbbdbbbfbbbgbbb¤bbb}cccccvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbb
Xbbbb¤vvvvdbbbbbb]bbbbbbbbbbbb¤bbbbbbbbbbbbbbbdbbbfbbb¥bbb{bbbb¦bbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbdbbbb¤bbbbb}vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbb
Zsolt 145.7.8-9a.9bc-10

1a Isten örökké igAZ marad, *
az elnyomottnak igazságOT szolgáltat.

b Az éhezõknek õ ad KEnyeret, * 
kiszabadítja az Úr A foglyokat. Válasz

2a Az Úr megnyitj a vakOK szemét, *
És fölemeli azt, aKI elesett.

b Az Úr szereti az IGaz embert, *
a jöveVÉnyt megvédi. Válasz

3a Az Úr támogatja az özvegyet ÉS az árvát, *
és elpusztítja a gonoszOK útját.

b Az Úr uralkodik ÖRökké, *
a te Istened, ó Sion, nemzedékrõl nemZEdékre. Válasz
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