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ÁDVENT 1. VASÁRNAPJÁRA 

Kezdőének (SzVU 9) 

1  Ébredj, ember, mély álmodból, | Megszabadulsz rabságodból. Közelít már üdvösséged, | Eltörlik már minden vétked. 
2 Elküldé az Úr angyalát, | Hogy köszöntse Szűz Máriát, Kinek tiszta, szűz méhébe | Alászállt az örök Ige. 
3 A Szűzhöz így szól az angyal: | Üdvözlégy, teljes malaszttal! A Szentlélek megárnyékoz, | S áldott méhed gyümölcsöt hoz. 

4 Fiad Jézus néven hívod, | Ő váltja meg a világot, Melyet oly rég tart a sátán | Fogságban a bűnnek láncán. 
Ének az első gyertya meggyújtása alatt 

 

2 Megnyílt az ég harmatozva, | Megváltónkat, hogy lehozza Ég felhői nyíljatok szét, | Hozva Jákob fejedelmét. 
3 Föld, virulj ki völgyön halmon, | viruló zöld hadd fakadjon Nyílj ki földnek szép virága | Dávid házának Királya. 
4 Ó fényes nap, ó szép csillag, | Téged vágyunk mi látni csak Kelj fel, Napunk, fényességed | Űzze el a sötétséget. 
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Imádság az első gyertya meggyújtása után Istenünk, te elküldted hozzánk Fiadat, Jézust, A világ Világosságát. Ő beragyogja életével a mi életünket, és föltámadásával megvilágosította halálunk sötétségét. Kérünk, add, hogy felismerhessük Őt, Amikor életünk útján találkozunk Vele. Add, hogy legyen bátorságunk mindig hangos szóval megszólítani: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Add, hogy bátran elmondhassuk Neki: 
sötétségben élünk, de szeretnénk látva látni. Add, hogy látásunkat visszanyerjük, 
add, hogy meghallhassuk a nekünk szóló szót: Hited megmentett téged! 

Lelkiismeret-vizsgálat és bűnbánat  
Pap: Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk, 
Mind: Mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen! 
Pap: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, 
Mind: És add meg nekünk az üdvösséget! 
Pap:  Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.  
Mind: Ámen. 
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Kyrie – Uram irgalmazz… 
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Olvasmányközi ének válasza 

 
A évben: Isten házába indulunk, * 

örömtől dobban a szívünk.  
B évben: Téríts meg minket, Istenünk, * 

ragyogtasd ránk arcodat és szabadok leszünk! 

C évben: A lelkem hozzád emelem, * 

én Uram, Istenem! 

 

121. zsoltár 

1a Örvendezem, mert azt mondták nekem: * 

 „Az Úr házába indulunk!”  

b Ott állnak a bírói székek, * 

 Dávid házának székei. 

 [Válasz] 

2a Jeruzsálemre békét esdjetek: * 

 „Biztonságban éljenek, kik téged szeretnek!  

b Falaid közt legyen béke, * 

 biztonság házaid között!” 

 [Válasz] 

3a Így könyörgök testvéreim és társaim miatt: * 

 „Békesség legyen benned!” 

b Urunk, Istenünk háza miatt * 

 áldásért esdek számodra. 

 [Válasz] 
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Vagy:  

  

 
 

84. zsoltár • Közel már a szabadulás 

 

1a Megáldottad országod, Uram, * jóra fordítottad Jákob sorsát. 
b Megbocsátottad néped vétkét, * 

elengedted minden bűnét. 
 [Antifóna] 

2a Indulatodnak féket vetettél * 

 eloltottad haragod tüzét.  
b Teremts újjá minket, megváltó Istenünk, * 

 neheztelésed fordítsd el tőlünk. 
 [Antifóna] 

3a Vajon örökké neheztelsz miránk * 

 s nemzedékről nemzedékre terjed haragod?  

b Miért nem keltesz újból életre minket, * 

 hogy örvendhessen néped tebenned? 



8 

 [Antifóna] 

4a Engedd, Uram, irgalmad látnunk, * 

 és megváltásodat add meg nékünk! 
b Hadd halljam, hogy mit mond az Úr, az Isten! * 

 Ő valóban a békét hirdeti. 

 [Antifóna] 

Alleluja (1 D2) 

a  

vagy: 

b  

 

zsoltárdallam: 

  
 

A évben:  Uram, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, *  és üdvösségedet add meg nékünk! 
B évben: Közel már az üdvösség napja, * hogy országunkban a békesség lakjék. 
C évben: Harmatozzatok, ti egek, onnét felülről, * és nyíljatok meg, ti felhők: hozzátok el az Üdvözítőt! 
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Felajánlásra (SzVU 2) 

1 Harmatozzatok | Égi magasok! Téged vár epedve | A halandók lelke, Jöjj el, édes Üdvözítőnk! 
2 Ím, az áldozat, | Melyet bemutat Szolgád Fölségednek: | Jöjj el és szenteld meg, Ó kegyelmes Üdvözítőnk! 
3 Nyújtsd malasztodat, | Hogy ez áldozat  Bánatot gerjesszen | Bűnös szíveinkben. Ó segíts meg, Üdvözítőnk! 
Úrfelmutatás után 

Pap: 

 
Közösség: 
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Áldozásra (communio) 

 

zsoltárdallam: 

  

Részlet a 33. zsoltárból 
1a Minden időben áldom az Urat, * 

 Mindenkor dicséretét zengi ajkam. 

b Az Úrban dicsekszik lelkem, * 

 hallják meg és örvendjenek mind a szegények! 
 [Antifóna] 

2a Magasztaljátok velem az Urat, * 

 dicsérjük együtt nevét! 
b Kerestem az Urat, és ő hallgatott szavamra, * 

 megszabadított mindattól, amitől rettegtem. 

 [Antifóna] 

3a Tekintsetek rá és arcotok felragyog, * 

 és nem borítja szégyen többé. 
b Meghallgatta az Úr a szegényt, amikor hozzá kiáltott, * 

 megszabadította minden bajából. 
 [Antifóna] 
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4a Az Úr angyala védelmezi azokat, akik félik őt, * 

 és megmenti őket. 

b Ízleljétek és lássátok, hogy milyen jó az Úr, * 

 boldog az az ember, ki őbenne bízik. 

 [Antifóna] 

Áldozásra (SzVU 112) 

1 Ez nagy szentség valóban, | Ezt imádjuk legjobban, Melyet Jézus nekünk hagyott | Testamentomban. 

2 Jelen van itt test és vér, | Minden kinccsel ez felér, Ha elhagyjuk vétkeinket, | Minden jót ígér. 
3 Állj mellettünk, nagy Isten, | Titkos kenyér színében, Légy irgalmas és meghallgass | Minden ínségben! 
4 Háborútól oltalmazz, | Híveidnek irgalmazz, Betegséget, éhínséget | Tőlünk távoztass. 
5 Tebenned van reményünk, | Életünk és épségünk. Egyedül csak Téged kérünk, | Légy segítségünk. 
6 Add, hogy készen lehessünk, | Boldog halált érhessünk, 

 E világból ha kiszólítsz, | Véled lehessünk. 
Befejezésre (SzVU 201 – Mária antifóna ádventre) 

1 Üdvözítőnk édesanyja, | Mennyeknek megnyílt kapuja, Tengerjárók szép csillaga, | Boldogságos Szűz Mária! 
2 Légy segítség hű népednek, | Az elesett bűnösöknek, Ki szülője Istenednek, | Anyja lettél Teremtődnek. 
3 Mert angyali köszöntésre | Rádszállott az Úr Szentlelke. Ekkor lett az örök Ige | Szűz méhednek szűz gyümölcse. 
4 Azért, édes Istenanyja, | Légy bűnösök szószólója, Botló lábunk támasztója, | Üdvösségünk nyílt kapuja. 
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5 Adjunk hálát az Istennek, | Atya, Fiú, Szentléleknek, Három személy Felségének, | Egymivoltú Istenségnek. 
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ÁDVENT 2. VASÁRNAPJÁRA 

Kezdésre 

1 Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő, | Beteljesült már az idő! Törd át az ég zárt ajtaját, | Vár a világ sóvárgva rád. 
2 Megnyílt az ég harmatozva | Megváltónkat, hogy lehozza. Ég felhői nyíljatok szét, | Hozva Jákob fejedelmét. 
3 Föld virulj ki völgyön, halmon, | Viruló zöld hadd fakadjon, 

Nyílj ki, földnek szép virága, | Dávid házának királya. 
4 Ó fényes Nap, ó szép Csillag, | Téged vágyunk mi látni csak. 

Kelj fel, Napunk, fényességed, | Űzze el a sötétséget. 
Ének a második gyertya meggyújtása alatt 
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2 Jöjj el, ó Jessze vesszeje, | és állj a Rossznak ellene,  

 A mélyből, mely már eltemet, | s a tűzből mentsd ki hívedet. 

 Meglásd, meglásd, | ó Izrael, hogy eljövend Emmánuel! 

3 Jöjj el, jöjj el, ó Napkelet, | ím árva néped költöget,  
 Törd át a sűrű éj ködét | és oszlasd gyászát szerteszét.  
 Meglásd, meglásd, | ó Izrael, hogy eljövend Emmánuel! 

4 Jöjj el, ó Dávid-adta kulcs, | hogy üdvösséges napra költs, 
 A mennyországba tárj utat | és rekeszd el a poklokat.  

 Meglásd, meglásd, | ó Izrael, hogy eljövend Emmánuel!  

5 Jöjj el, jöjj el, ó Adonáj, | ki Sína hegyről szólalál,  
 Hogy törvényt lássál népeden, | jöjj fenségednek teljiben. Meglásd, meglásd, | ó Izrael, hogy eljövend Emmánuel! 

Imádság a második gyertya meggyújtása után Urunk, küldjél ma is követeket hozzánk, akik utadat előkészítik, 
 akik igédet hirdetik, miként János, a Keresztelő tette.  Küldj ma is követeket hozzánk, akik készek arra, hogy háttérben legyenek, hogy Te, Urunk, bennünk növekedjél. Küldj ma is követeket hozzánk,  akik Érted és nem önmagukért élnek. 

 Adj bocsánatot és új kegyelmet, hogy szolgálhassunk Neked, és előkészíthessük számodra az utat, az emberek között, hogy megvalósulhasson a Te országod 

Lelkiismeret-vizsgálat és bűnbánat  
Pap: Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk, 
Mind: Mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen! 
Pap: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, 
Mind: És add meg nekünk az üdvösséget! 
Pap:  Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.  
Mind: Ámen. 
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Ádventi Kyrie: (ÉE 413.) Dallamot lásd az 1. vasárnapnál) 

a Szentek fényessége, mennynek ékessége:  – Uram irgalmazz minekünk! 
b Istennek szent Fia, Mária magzatja:  – Krisztus kegyelmezz minekünk! 
c Jöjj el már, látogass minket, tisztítsd meg bűntől lelkünket:  – Uram irgalmazz minékünk!  
Olvasmányközi ének válasza (8G) 

 

A évben: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végééig. 
B évben: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk! 
C évben: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

125. zsoltár 

1a Mikor az Úr hazahozta rab fiait Sionnak, * 

olyanok voltunk, mint akik álmodnak. 

b Akkor szánk telve volt vígsággal, * nyelvünk hangos örömmel. 
 [Válasz] 

2a Akkor mondták a pogányok között: * „Nagy dolgot tett az Úr velük!” 

b Nagy dolgot tett az Úr mivelünk, * 

nagy a mi örömünk! 
 [Válasz] 
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3a Fogságunkból, Uram, hozz vissza bennünket, * ahogy visszaadod délen a patakok vizét! 
b Akik könnyek közt vetnek, * 

majd ujjongva fognak aratni. 

 [Válasz] 

4a Sírva vitték a magot, mikor vetni indultak, * de ujjongva érkeznek, mikor a kévéket hozzák. 
  [Válasz] 

Vagy: 

  

71. zsoltár 

1a Isten, ítéletedet add a királynak, * és igazságodat a király fiának, 
b Hogy igazságosan ítélje népedet, * és méltányosan a szegény embert. 

 [Válasz] 

2a A hegyek hozzanak békét, * és igazságot a halmok a népnek. 
b Igazságosan ítéli népe szegényeit, * 

megszabadítja a nincstelen fiait.  

 [Válasz] 

3a Élni fog majd számos évig, * amíg csak nap és hold világít. 
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b Leszáll, mint eső a rétre, * mint a zápor, amely a földet öntözi. 
 [Válasz] 

4a Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, * amíg a hold meg nem szűnik. 

b Uralkodik tengertől tengerig, * a Folyótól a földnek széléig. 
 [Válasz] 

Alleluja (8G)  

a  

vagy: 

b  

 

  

A évben:  Készítsétek elő az Úr útját / Egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az Üdvözítőt,  
     akit elküld az Isten. 

B évben: Íme jön az Úr, hogy a nemzeteket megmentse, * és hallani fogják dicsőséges szavát szívetek örömére! 
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C évben: Kelj fel, Jeruzsálem és áll ki a magaslatra, és nézd az örömet, amely Istentől jön! 
Felajánlásra 

1 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten: Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 
Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén: Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén. 

2 Áldott kenyér s bor színébe jöjj, Uram, közénk le S tekints szelíd kegyes szemmel e szenvedő népre, Melynek szívét általjárja már a könny s a bánat És vezeklő keresője lett az éghazának. 
Úrfelmutatás után 

Pap: 

 
Közösség: 

 



19 

Áldozásra (Communio) 

 

Zsoltárdallam: 

 

Részlet a 26. zsoltárból 
1a Az Úr fényességem, üdvösségem: kitől félnék? * Az Úr életem oltalma: kitől remegnék? [...] 

b Egyért könyörgök az Úrhoz, csak egyet kérek: * hogy lakhassam az Úr hajlékában, amíg csak élek; 

 [Antifóna] 

2a Hogy élvezhessem az Úrnak jóságát, * és láthassam ékes templomát. 
b Mert sátorába rejt el engem a csapások napján, * megvéd hajlékában és sziklára állít engem. 

 [Antifóna] 

3a Ujjongva mutatom be áldozatomat az Úrnak, * zsoltározok és éneket zengek. 

b Halld meg, Uram, kiáltó hangom, * könyörülj rajtam, halld meg szavam! 

 [Antifóna] 
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4a Szívem a szavadra gondol: „Keressétek az én arcomat!” * Uram, én arcodat keresem! 

b Ne rejtsd el előlem arcod, * 

haragodban ne vesd el szolgádat! 
 [Antifóna] 

5a Ne taszíts el, hisz te vagy oltalmam, * Istenem, megmentőm, el ne hagyj engem! 

b Elhagyna bár apám, anyám, * az Úr magához fogad engem. 

 [Antifóna] 

6a Hiszem, hogy meglátom az Úrnak jóságát * az élők országában. 

b Hagyatkozz az Úrra és erős légy, * szíved legyen szilárd és bízzál az Úrban! 

 [Antifóna] 

Áldozásra 

1 Krisztus teste és szent vére, | Angyaloknak étele, 
Elevenen van itt jelen | A kenyér és bor színben. Boruljunk le s megrendülve | Imádjuk e Fölséget, Az Oltáriszentséget. 

2 Bár e csodát, hitünk titkát, | Elménk fel nem foghatja; De biztosít az igaz hit, | Melyre Jézus taníta. Boruljunk le s megrendülve… 

3 A keresztfán haldokolván | Rejlett csak az Istenség; Itt elrejtve és elfedve | Istenség és emberség. Boruljunk le s megrendülve… 

4 Orvosságát, tisztulását | Lelkünk itt feltalálja;  E nagy Szentség az üdvösség | Bőséges kútforrása. Boruljunk le s megrendülve… 
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5 Szelíd Bárány! a keresztfán | Áldozatunk te lettél; És ezáltal szent Atyáddal | Nekünk békét szereztél. Boruljunk le s megrendülve… 

Befejezésre 

1 Ó fényességes szép hajnal, | Kit így köszöntött az angyal: Üdvözlégy, teljes malaszttal! 
2 Dicsőséges Szűz Mária, | Atyaistennek szép lánya  És Szentléleknek mátkája. 
3 Tehozzád küldetett mennyből | Szent Gábor angyal követül, Istennek rendeléséből. 

4 Szentséges Szűz, fiad leszen, | Ki Isten s ember lesz egyben, És megmaradsz szüzességben. 
5 Fiad az ég dicsősége, | A bűnösök reménysége S a megtérők üdvössége. 
6 Ó boldogságos Szűzanya, | Kérünk nagy méltóságodra,  Végy minket pártfogásodba! 
7 Dicsőség Szentháromságnak, | Dicséret Szűz Máriának, Üdvözítőnk szent Anyjának! 
Szentségimádás előtt 

1 Áldunk téged, ó angyali kenyér, Váltságunkért adatott drága bér. 
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Te mindennél szentebb vagy! Légy áldott e szentségben, | Rejtve kenyér színében. 

2 Kérünk téged, irgalmas nagy Isten, Áldj meg minket s hallgass meg kegyesen. 
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Te mindennél szentebb vagy! Légy áldott e szentségben, | Rejtve kenyér színében. 
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Az Oltáriszentség megtömjénezése előtt 

1 Szent vagy, Uram, szent vagy! | Te mindennél szentebb vagy! 
 Jézus kenyér színében, |az Oltáriszentségben! 
Az Oltáriszentség megtömjénezése után 

2 Térdet, fejet hajtok, | Néked áldást mondok, 
 Hiszem, itt vagy valóban, | E nagy Szakramentomban. 

3 Tebenned remélek, | Szívemből szeretlek. 
 Készebb vagyok meghalni, | Mint téged megbántani. 
Záróének 

 

2 Oltáriszentség! Térden áll | Mindenki koldus és király! Áldja a Testet és a Vért, | Angyali drága szent Kenyért. 
3 Oltáriszentség! Áldozat! | Általad szűn a kárhozat. Ó vedd le rólunk átkunkat: | Békébe lakjuk házunkat! 
4 Oltáriszentség! Égi bér! | Mind, aki él csak téged kér, Áldásod add a népekre: | Jöjjön a béke földünkre! 
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Taize-i meditációs énekek és imádságok  
a szentségimádására 

 

 Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít… 

 Jó az Úrban bizakodni… 

 Te vagy a fény a szívemben Jézus… 

 Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj… 

 Várj és ne félj… 
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ÁDVENT 3. VASÁRNAPJÁRA 

Kezdésre 

1 Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek, | Istenünk oltáránál! 
 Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk: | Mi Urunk mireánk vár. 
2 Fölséges az Isten, por előtte minden, | Por a föld, por az ég is! 
 Mik a földön élnek: mint a szegény féreg. | Szeret ő, szeret mégis. 
Ének a harmadik gyertya meggyújtása alatt 

 

2 Te kábult elme, ébredezz, | Te bűntől sebzett, éledezz, Új napnak fénye tündököl, | Fusson az árny fénye elől. 
3 Az égi Bárány, íme jő, | A bűneinket elvevő, Azért most, hívek, jöjjetek, | Bocsánatáért esdjek! 

4 Hogy majd ha újra itt az Úr, | S a földre félelem borul, Ne légyen akkor büntetőnk, | De őrizőnk és jótevőnk. 
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5 Dicséret, áldás illeti | Istent, Atyát és egy Fiút, S a Leleket is, ki vigaszunk, | Örökké zengje himnuszunk! 
Imádság a harmadik gyertya meggyújtása után 

 Urunk, arra készülünk, hogy találkozzunk Veled. 
 Add, hogy életünk sötétségében 

 felragyogjon a Te fényességed. 
 Segíts, hogy álmainkból felébredjünk, 
 És tiszta tekintettel észrevegyük azt a világosságot, 
 amely megmutatja nekünk az igazi élet útját. 
 Segíts, hogy tetteink a világosság cselekedetei legyenek. 
 Add, hogy ne félelemben és rettegésben, 
 hanem fölszabadult nyugalomban 

 és békében várhassunk Rád, aki azért jössz közénk, 
 hogy örömhírt mondj nekünk. 
Lelkiismeret-vizsgálat és bűnbánat  

Pap: Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk, 
Mind: Mert vétkeztünk ellened és testvéreink ellen! 
Pap: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, 
Mind: És add meg nekünk az üdvösséget! 
Pap:  Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.  
Mind: Ámen. 

Ádventi Kyrie: (ÉE 413. – dallamot lásd az 1. vasárnapnál) 

a Szentek fényessége, mennynek ékessége:  – Uram irgalmazz minekünk! 
b Istennek szent Fia, Mária magzatja:  – Krisztus kegyelmezz minekünk! 
c Jöjj el már, látogass minket, tisztítsd meg bűntől lelkünket:  – Uram irgalmazz minékünk!  
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Olvasmányközi ének válasza 

 

A évben: Jöjj el, Urunk, Istenünk, * 

üdvözíts minket! 

B évben: Lelkem ujjongva hirdeti * 

Istenemnek dicsőségét. 

C évben: Ujjongj és zengjél háladalt, * 

mert nagy és szent a te Megváltód! 

Iz 12,2-3.4bcd,5-6 

1a Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne és nem félek. 

b Mer az Úr az én erőségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom. 

 [Válasz] 

2a Örömmel merítetek majd vizet * az üdvösség forrásából. 
b Adjatok hálát az úrnak, * magasztaljátok az ő nevét. 
 [Válasz] 

3a A népek között hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy fölséges az ő neve. 

b Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt, * tudja meg az egész világ. 
 [Válasz] 
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4a Ujjongjatok és dicséretet mondjatok, Sion lakói, * mert nagy közöttetek Izrael szentje. 

 [Válasz] 

Vagy: 

 

 

84. zsoltár (folytatás) 

1a Békét (hoz az Úr) népének és minden szentjének, * és azoknak, akik szívből hozzá térnek.  

b Közel van üdvössége az istenfélőkhöz, * hogy dicsőség lakja földünket. 

 [Válasz] 

2a Találkozik majd hűség és irgalom, * együtt lesz akkor béke és igazság.  
b Hűség sarjad a földből, * igazságosság néz le a mennyből. 
 [Válasz] 

3a Az Úr megadja áldását, * s földünk meghozza gyümölcsét.  
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b Igazságosság jár az Úr előtt, * békesség követi lépteit. 

[Válasz] 

Alleluja (7b fin)  

  
 

zsoltárdallam: 

  

A évben:  Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. 

B évben: Mondjátok a csüggedt szívűeknek: / bátorság, ne féljetek! Nézzétek, eljön a mi Istenünk,  hogy szabadulást hozzon nekünk. 
C évben: Örüljetek az Úrban szüntelenül, * örüljetek, mert az Úr közel van hozzátok. 

Felajánlásra: (Hozsanna 2.) 

1 Harmatozzatok | Égi magasok! Téged vár epedve | A halandók lelke, Jöjj el, édes Üdvözítőnk! 
2 Ím, az áldozat, | Melyet bemutat Szolgád Fölségednek: | Jöjj el és szenteld meg, Ó kegyelmes Üdvözítőnk! 
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3 Nyújtsd malasztodat, | Hogy ez áldozat Bánatot gerjesszen | Bűnös szíveinkben. Ó segíts meg, Üdvözítőnk! 
Úrfelmutatás után 

Pap: 

 
Közösség: 
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Áldozásra (communio) 

  

zsoltárdallam: 

  

Részlet a 33. zsoltárból 
1a Minden időben áldom az Urat, * 

 Mindenkor dicséretét zengi ajkam. 

b Az Úrban dicsekszik lelkem, * 

 hallják meg és örvendjenek mind a szegények! 
 [Antifóna] 

2a Magasztaljátok velem az Urat, * 

 dicsérjük együtt nevét! 
b Kerestem az Urat, és ő hallgatott szavamra, * 

 megszabadított mindattól, amitől rettegtem. 

 [Antifóna] 

3a Tekintsetek rá és arcotok felragyog, * 

 és nem borítja szégyen többé. 
b Meghallgatta az Úr a szegényt, amikor hozzá kiáltott, * 

 megszabadította minden bajából. 
 [Antifóna] 



31 

4a Az Úr angyala védelmezi azokat, akik félik őt, * 

 és megmenti őket. 

b Ízleljétek és lássátok, hogy milyen jó az Úr, * 

 boldog az az ember, ki őbenne bízik. 

 [Antifóna] 

Áldozásra (Hozsanna 127.) 

1 Ó szentséges, ó kegyelmes, | Édességes Jézusom! Dicsértessél, tiszteltessél, | Én megváltó Krisztusom! Szállj be szívem hajlékába, | Jöjj be lelkem pitvarába, Ott nyugodjál, ott lakozzál, | Soha el se távozzál. 
2 Téged áldlak, magasztallak | Mély alázatossággal, Megölellek, megcsókollak, | Úgy imádlak nagy lánggal. Légy irgalmas, légy kegyelmes, | Kérlek, tőled el ne kergess! Én szívemhez szorítalak, | Mint angyalok kívánlak. 
Áldozásra (Taize-i) 
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Befejezésre 

1 Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő! | Beteljesült már az idő. 
Törd át az ég zárt ajtaját, | Vár a világ sóvárgva rád! 

2 Megnyílt az ég harmatozva | Megváltónkat, hogy lehozza. Ég felhői nyíljatok szét, | Hozva Jákob fejedelmét. 
3 Föld virulj ki völgyön, halmon, | Viruló zöld hadd fakadjon, Nyílj ki, földnek szép virága, | Dávid házának királya. 
4 Ó fényes Nap, ó szép Csillag, | Téged vágyunk mi látni csak. Kelj fel, Napunk, fényességed, | Űzze el a sötétséget. 
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ÁDVENT 4. VASÁRNAPJÁRA 

Kezdőének: (Hozsanna 4.) 

1 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten: 
 Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 
 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén: 
 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén. 
Ének a negyedik gyertya meggyújtása alatt 

 

2 Ki világon könyörülvén, | Örök halált eltérítvén  
 Meggyógyítád e világot | Hozván neki orvosságot. 
3 E világnak alkonyatán, | Idejének végét látván 

 Dicsőséges Szentlélektől | Szűz méhében testet öltél. 
4 A te erős hatalmadnak | minden térdek meghajolnak 

 Mennyeiek és földiek | Úrnak vallják Fölségedet: 
  



34 

5 A Nap felkél és elnyugszik, | A Hold szépen fényeskedik 

 Csillagok is világolnak, | híven tartják ő útjukat. 
6 Szentséges Úr, téged kérünk, | Jövő Bíránk és életünk! 

 E napokban őrizz minket, | Védd Sátántól híveidet. 
7 Hálát adjunk az Istennek, | Atya, Fiú, Szentléleknek, 
 Három személy fölségének, | Egymivoltú Istenségnek. 
Imádság a negyedik gyertya meggyújtása után 

 Urunk, kérünk, ragyogja be a Te fényességed 

 botorkáló életünk éjjelét. 
 Add, hogy meghalljuk a bátorító szót: 
 Ne féljetek, nagy örömet hirdetek néktek! 
 Kérünk, Urunk, boldogságra vágyó szívünket 

 töltse el a Te ragyogásod, 
 esendő életünket erősítse a Te békességed! 
 Add, hogy fáradtságot nem kímélve 

 messziről is készek legyünk útra kelni, 
 hogy eljuthassunk hozzád. 
 Add, hogy felismerjünk téged, aki egy lettél közülünk, 
 aki vállaltad a mi életünket, 
 hogy a mi esendő emberségünket beragyogja 

 a Te istenséged fénye! 
 Add, hogy elérhessünk Hozzád, 
 add, hogy békességet találjunk Nálad! 
Ádventi Kyrie: (ÉE 413. – dallamot lásd az 1. vasárnapnál!) 

a Szentek fényessége, mennynek ékessége:  – Uram irgalmazz minekünk! 
b Istennek szent Fia, Mária magzatja:  – Krisztus kegyelmezz minekünk! 
c Jöjj el már, látogass minket, tisztítsd meg bűntől lelkünket:  – Uram irgalmazz minékünk!  
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Olvasmányközi ének válasza (5a) 

 

A évben: Urunk, Istenünk érkezik, * 

ő a dicsőség királya. 
B évben: Hadd énekeljem örökké * 

Urunknak irgalmas jóságát! 

C évben: Újíts meg minket, Istenünk, * 

ragyogtasd ránk arcodat és szabadok leszünk! 

79. zsoltár  
1a Hallgass meg, Izrael pásztora, * aki terelgeted Józsefet, mint egy nyájat! 

b Éleszd fel hatalmadat és jöjj el, * 

hogy üdvözíts minket! 

 [Válasz] 

2a Térj vissza, seregek Istene, * tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt! 
b  Oltalmazd, amit jobbod ültetett, * s az Emberfiát, kit magadnak neveltél! 
 [Válasz] 

3a Kezed védje a férfit, aki ott áll jobbodon, * az Emberfiát, kit magadnak neveltél! 
b Többé nem hagyunk el téged, * tarts életben minket, és segítségül hívjuk nevedet! 

 [Válasz] 
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Alleluja (5) 

  

Zsoltárdallam: 

  

A évben: Íme, anya lesz a Szűz és fia születik, * 

Fiának neve Emmánuel, vagyis „Velünk az Isten”. 
B évben: Harmatozzatok, egek, onnét felülről, / 

és ti, felhők, hullassátok közénk az igazat! * 

Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt! 
C évben: Íme, az Úrnak szolgáló leánya, * 

legyen nekem a te igéd szerint. 

Felajánlásra (Hozsanna 4.) 

4 Áldott kenyér s bor színébe jöjj, Uram, közénk le S tekints szelíd kegyes szemmel e szenvedő népre, Melynek szívét általjárja már a könny s a bánat És vezeklő keresője lett az éghazának. 
5 Örvendezzünk, keresztények, közel van az Isten, És eléje minden lélek szentül közelítsen S az angyalok seregének hangján énekelje: Siess, Uram, jöjj le közénk, kérünk esdekelve. 
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Úrfelmutatás után 

Pap: 

  
Közösség: 

  

Áldozásra (Communio) 

  

Zsoltárdallam: 
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26. zsoltár 

1a Az Úr fényességem, üdvösségem: kitől félnék? * Az Úr életem oltalma: kitől remegnék? 

b Ha vesztemre törnek a gonoszok, hogy gyötörjék testemet, * szorongatóim és ellenségeim meginognak és földre hullanak. 

 [Válasz] 

2a Egyért könyörgök az Úrhoz, csak egyet kérek: * hogy lakhassam az Úr hajlékában, amíg csak élek; 

b Hogy élvezhessem az Úrnak jóságát, * és láthassam ékes templomát. 

 [Válasz] 

3a Ujjongva mutatom be áldozatomat az Úrnak sátrában, * zsoltározok és éneket zengek. 

b Halld meg, Uram, kiáltó hangom, * könyörülj rajtam, halld meg szavam! 

 [Válasz] 

4a Szívem a szavadra gondol: / „Keressétek az én arcomat!” * Uram, én arcodat keresem! 

b Elhagyna bár apám, anyám, * az Úr magához fogad engem. 

 [Válasz] 

Áldozásra (Hozsanna 134.) 

1 Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste, Áldott légy, Jézusnak piros szent vére. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! | Angyali drága vendégség! 
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2 Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója, Mi bűnös lelkünknek megorvoslója. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! | Angyali drága vendégség! 
3 Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága! Emberi nemzetnek fő boldogsága. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! | Angyali drága vendégség! 
4 Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője, Megtérő bűnösnek tiszta fürdője. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! | Angyali drága vendégség! 
Befejezésre (Hozsanna 9.) 

1 Ébredj, ember, mély álmodból, | Megszabadulsz rabságodból. Közelít már üdvösséged, | Eltörlik már minden vétked. 
2 Elküldé az Úr angyalát, | Hogy köszöntse Szűz Máriát, Kinek tiszta, szűz méhébe | Alászállt az örök Ige. 
3 A Szűzhöz így szól az angyal: | Üdvözlégy, teljes malaszttal! A Szentlélek megárnyékoz, | S áldott méhed gyümölcsöt hoz. 
 

 

 

ÁDVENTI MISÉKRE 

 

 

2 Názáretben feltalálta, hol imádkozott, 
 Szép rózsának, Máriának, ekképpen szólott. 
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3 Üdvözlégy, szép Szűz Mária, Úr van teveled 

 Te méhedre szállt az Isten, ez az üzenet. 
4 Vedd el tőlem, Szűz Mária, e liliomot, 
 Melyet néked Szentháromság ajándékozott. 
5 A szűz leány álmélkodik, s erre így felel, 
 Mondd meg nekem, miképp lehet, angyal, Gábriel? 

6 Üdvözlégy, szép Szűz Mária, mi is köszöntünk, 
 Gábriel szent főangyallal szívből tisztelünk. 
7 Anyai palástod alá fogadj bennünket, 
 Holtunk után az egekbe vidd fel lelkünket. 
Ave Maria, Istennek anyja… 

1 Ave Maria, Istennek Anyja, | Tebenned virágzik  
váltságunk aranyja | Áldásod lelkünk nem unja. 

2 Mária, újul Világ nevedben, | A föld kereksége  Megépül nemedben, | Mert a nagy Isten méhedben. 
3 Ó drága Jézus, Szűznek gyümölcse, | Teáltalad szűnjék  
 Világ rossz erkölcse, | Malasztod szívünk bétöltse. 
4 Esedezz értünk, Isten Szülője. | Régi magyarságnak  

Te valál őrzője. | Légy minden jónknak szerzője. 
5 Ora pro nobis, Szép Jézus Anyja, | Szentlélek oltványa  
 Benned, lelki bánya, | Oltalmad néped kívánja. 
Téged vár a népek lelki sötétsége… 

1 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten! 
 Nincs, ki nékünk, harcainkban segítene itt lenn. 
 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén: 
 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén. 
4 Áldott kenyér s bor színébe jöjj, Uram, közénk le 

 S tekints szelíd kegyes szemmel e szenvedő népre, 
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 Melynek szívét általjárja már a könny s a bánat 

 És vezeklő keresője lett az éghazának. 
5 Örvendezzünk, keresztények, közel van az Isten, 
 És eléje minden lélek szentül közelítsen, 
 S az angyalok seregének hangján énekelje: 
 Siess, Uram, jöjj le közénk, kérünk esdekelve. 
Bűnös néped sírva kiált hozzád… 

1 Bűnös néped sírva kiált hozzád  

 Ne takard el üdvösséges orcád! 
 Jöjj, apaszd el könnyeinknek kútját, 
 Igazítsd el üdvösségünk útját! 
2 Téged hirdet a próféták szája, 
 Epedve vár a nemzetek vágya, 
 Te vagy a kulcs, mely a poklot zárja, 
 És a mennyet előttünk kitárja. 
3 Reménységünk égő csipkebokra, 

 Nézz a bűntől meggyötrött rabokra. 
 Ne nyeljen el örök halál torka, 
 Szabadítónk, jöjj megváltásunkra! 
Ó fényességes szép hajnal… 

1 Ó fényességes szép hajnal, | Kit így köszöntött az angyal: 
 Üdvözlégy teljes malaszttal! 
2 Dicsőséges Szűz Mária, | Atyaistennek szép lánya 

 És Szentléleknek mátkája! 
3 Tehozzád küldetett mennyből | Szent Gábor angyal követül
 Istennek rendeléséből. 

4 Szentséges Szűz, fiad leszen, | Ki Isten s ember lesz egyben, 

 És megmaradsz szüzességben.  
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5 Fiad az ég dicsősége, | A bűnösök reménysége, 
 S a megtérők üdvössége. 
6 Ó boldogságos Szűzanya, | Kérünk nagy méltóságodra,  
 Végy minket pártfogásodba! 
7 Dicsőség Szentháromságnak, | Dicséret Szűz Máriának,  
 Üdvözítőnk szent Anyjának! 
Mint forró sóhaj… 

1 Mint forró sóhaj, elhaló bús jaj | Kél-hal énekünk. 

 Sötétben járunk, hajnalra várunk | Jöjj el, Istenünk! 
2 Választott néped így sírt föl Érted, | Nyögve bús igát.  
 Ősszülők lelke várta, epedte | Isten egy Fiát. 
3 A bűn úr most is; gyötör is, foszt is. | Sír a jó feléd:  
 Mikor jössz végre kitűzni égre | Győzelmed jelét? 

4 Jöjj, a bűn éget, jöjj, várunk téged, | Jézus, Istenünk!  
 Isteni gyermek, ó, hozz kegyelmet, | Hozz békét nekünk! 
Üdvözítőnk édesanyja… 

1 Üdvözítőnk Édesanyja | Tengernek megnyílt kapuja, 

 Tengerjárók szép csillaga, | Boldogságos Szűz Mária. 
2 Légy segítség hű népednek, / Az elesett bűnösöknek, / 

 Ki szülője Istenednek, / Anyja lettél Teremtődnek. 

3 Mert angyali köszöntésre / Rád szállott az Úr szent lelke. 
 Ekkor lett az örök Ige / Szűz méhednek szűz gyümölcse. 
4 Azért, édes Istenanyja, / Légy bűnösök szószólója, / 

 Botló lábunk támasztója, / Üdvösségünk nyílt kapuja. 
5 Adjunk hálát az Istennek, / Atya, Fiú, Szentléleknek / 

 Három személy Felségednek, / Egymivoltú Istenségnek. 
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Az Úristen Ádám atyánknak… 

1 Az Úristen Ádám atyánknak | Kegyes vigasztalásnak: 
 Megígérte jövetelét a Messiásnak. 
2 És az álnok kígyónak mondta | A szép paradicsomban:  
 „Megtöri majd kevély fejed egy Asszony magva“. 
3 Megmondotta Bálám próféta: | Csillag kél e világra,  
 A Jákobnak nemzetéből, világ javára. 
4 Zsoltárokban szent Dávid ajka | Eképp szólott bíztatva:  
 Székében fog uralkodni királyi magva. 

5 Izajás is így jövendöle: | Imé, Jessze gyökere  
 Vesszőt terem új virágnak nevelésére.  
6 A vesszőnek drága virága, | Csillag tiszta világa,  
 Dávid magva: Máriától jött e világra.  
7 Ám arról is megemlékezünk, | Bízó szívvel készülünk:  
 Eljön újra világ végén, s megítéltetünk. 
8 Kérjük azért mindnyájunk Urát, | Lelkünk kegyes Bíráját,  
 Állítsa majd jobbja felől hívei nyáját. 
Ó bezárul édenünk… 

1 Ó bezárul édenünk, | Rosszra fordult kezdetünk! Megtaláltuk a halált, | Üdvünk kincse zárra zárt. 
2 Fel-felnyögött bár imánk: | „Égi harmat, hullj miránk“ 

De bilincsben a kezek, | Mert a lélek vétkezett! 
3 Elhagyottság éjjelén | Annyi volt csak a remény,   
 Hogy eljön, ki győzni fog, | És leszünk még boldogok! 
4 Állt a világ szótalan, | Jessze törzse lombtalan;  
 S a hit mégis szárnyat ölt: | Jön Krisztus, kit vár a föld! 
5 Jön az Úr, a végtelen, | Könyörül az emberen.  
 Adjuk vissza kincseit, | Legyen övé minden itt! 
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6 Övé legyen vagyonunk, | Minden, amit adhatunk.  

 De ha más kell: jaj nekünk, | Nincsen semmi nemesünk! 
7 Lesz nemsoká! Ara már | A szűz, ki mint napsugár  
 Oly tisztán szól, hogy: „Igen“, |  A Szent-szent-szent megjelen. 

A kereszténységben… 

1 A kereszténységben | hisszük valljuk régen 

 Hogy az Isten minekünk | véghetetlen kegyességében 

 Ígérte a Megváltót | vigasztalásképpen. 
2 Dicsőség a mennyben! | Öröm, áldás zengjen, 
 Mert az Isten kegyes volt | És azonban nagy elestünkben 

 Megkönyörült mirajtunk | Paradicsomkertben. 

3 Tudjuk, valljuk régen: | az idők teljében 

 Gábor angyal küldeték | az Istennek követeképpen 

 S megtestesült az Ige | Mária méhében. 
4 Isten jóságának, | irgalmasságának, 
 Ki mindenkor kegyelmez | a halandók gyarlóságának: 
 Felajánljuk magunkat | jóságos Atyánknak. 
5 Az örök Atyának, | egyszülött Fiának 

 S a Szentlélek Istennek, | árva lelkünk nagy Vigaszának: 
 Dicséret és dicsőség | a Szentháromságnak. 
 


