VESPERÁS ADVENTBEN

MAGNIFICAT

A Kiáltónak sza-va

a pusz- tá - ban: „Készítsé-tek el az Úr-nak út- ját,

e-gye-nes-sé te-gyé-tek Is-te-nünk ös-vé-nye-it!” (5. tónus)
†MAGASZTALJA * az én /lelkem az Urat. 2. És örvendezik az én /lelkem *
az én üdvözítő /Istenemben. 3. Mert meglátta az ő szolgálójának
alázatos/ságát * és íme mostantól fogva boldognak mondanak engem
/minden nemzetek. 4. Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a /Hatalmas *
és /szent az ő neve. 5. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzet/ségre *
azokon /kik őt félik. 6. Hatalmasságot cselekedett az ő /karjával * szétszórta
a gőgösöket szívüknek elbízott/sága által. 7. Letette hatalmasokat a /székről
* és fölemelte az alá/zatosakat. 8. Az éhezőket betöltötte /jókkal * és a
gazdagokat ü/resen küldte el. 9. Fölvette Izraelt az ő /szolgáját * hogy ne
felejtse /irgalmasságát. 10. Miképpen megmondotta vala atyá/inknak *
Ábrahámnak és az ő maradékának /mindörökké. 11. DICSŐSÉG AZ
ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK * ÉS /SZENTLÉLEK ISTENNEK. 12. Miképpen
kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön /örökké, amen.
(ANT)
KÖNYÖRGÉS
Pap:
Könyörögjünk! Kelj fel, kérünk, Urunk, hatalmaddal és jöjj el; nagy
pártfogásoddal légy segítségünkre, hogy kegyelmednek támogatása által
megbocsátó irgalmad siettesse azt, amit bűneink visszatartanak. A mi Urunk,
Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten,
mindörökkön örökké.
Hívek: Amen.
Pap:
Mondjunk áldást az Úrnak
Hívek: Istennek legyen hála!
Pap:
A meghalt hívek lelkei Isten irgalmából békességben nyugodjanak!
Hívek: Amen.
MÁRIA ANTIFÓNA
1.Szűz Szülője Istennek, - méhedbe zárta be magát, - kit világ be nem
fogadhat, - Istenember. 2. Benne van igaz hitünk, - mely világ bűneit törli, - s
ím megmarad sértetlenül - szüzességed. 3. Irgalomnak szent Anyja, tehozzád kiált e világ, - jöjj segítsd te szolgáidat, - Boldogasszony.

Pap:
† Isten, figyelmezz az én segítségemre. (keresztvetés)
Hívek: Uram, siess megsegíteni engem. (meghajolva) DICSŐSÉG AZ
ATYÁNAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENTLÉLEK ISTENNEK. Miképpen
kezdetben vala /most és mindenkor,* és mindörökkön örök/ké.
Amen. Alleluja.
I.

Jöjj

el

ó

U- runk, és már ne kés- le - ked -jél, ol-dozd föl go-nosz

tet - te - it
né-ped - nek, Iz - ra - el-nek. (4. tónus)
109. zsoltár
1.MONDÁ az Úr /az én Uramnak: * Ülj az /én jobbomra; 2. Míg ellenségedet
zsá/mollyá teszem * a te /lábaidnak! 3. A te erődnek pálcáját kibocsátja /az
Úr Sionból, * uralkodjál a te ellenségeid /közepette! 4. Tenálad van az elsőség
a te hatalmadnak napján a /szentség fényében, * magamból szültelek téged a
hajnali /csillag előtt. 5. Megesküdött az Úr és /meg nem bánja: * Pap vagy te
mindörökké Melkizedek /rendje szerint. 6. Az Úr áll a te /jobbod felől, *
haragja napján eltapossa a /királyokat. 7. Ítéletet tesz a nemzetek között, † a
holttesteket ha/lomba gyűjti, * összezúzza fejüket a /széles harcmezőn.
8. Útja közben a pa/takból iszik, ’*’ azért emeli magasra büsz/kén a fejét. 9.
DICSŐSÉG AZ ATYÁ/NAK ÉS FIÚNAK * ÉS SZENT/LÉLEK ISTENNEK.
10. Miképpen kezdetben vala /most és mindenkor * és mindörökkön
ö/rökké, amen. (ANT)
II.

Jöjj

el

ó

U- runk, és már ne kés- le - ked -jél, ol-dozd föl go-nosz

tet - te - it
né-ped - nek, Iz - ra - el-nek. (4. tónus)
110. zsoltár
1. HÁLÁT adok néked, Uram /teljes szívemből * az igazak tanácsában és
gyüle/kezetében. 2. Nagyok az /Úrnak művei, * ismerjék meg őket mind,
/akik szeretik. 3. Fönség és ékesség /az ő művében, * és igazsága megmarad
ö/rökkön örökké. 4. Emlékezetet szerzett csodatetteinek az irgalmas és

könyö/rülő Isten, * eledelt adott az /őt félőknek. 5. Megemlékezik az ő
szövetsé/géről örökké * cselekedeteinek erősségét hirdeti /az ő népének; 6.
Hogy nekik adja a hitetlenek /örökrészét, *
az ő kezének műve igazmondás és /igaz ítélet. 7. Erősek mind az ő végzései,
† szilárdan állnak /minden időkre, * hűségben és igazságban hajtja /végre
őket. 8. Váltságot küldött /az ő népének, * megparancsolta örökké az ő
/szövetségét. 9. Szent és rettenetes /az ő neve, * a bölcsesség kezdete az /Úr
félelme. 10. Jól gondolkodnak mind, akik eszerint /cselekednek, ’*’ az ő
dicsérete pedig megmarad ö/rökkön örökké. 11. DICSŐSÉG AZ
ATYÁ/NAK ÉS FIÚNAK * ÉS SZENT/LÉLEK ISTENNEK. 12. Miképpen
kezdetben vala /most és mindenkor * és mindörökkön ö/rökké, amen.
(ANT)

Jöjj

el

ó

U- runk, és már ne kés- le - ked -jél, ol-dozd föl go-nosz

tet - te - it
né-ped - nek, Iz - ra - el-nek. (4. tónus)
111. zsoltár
1. BOLDOG ember az, ki az /Urat féli, * az ő parancsolatait /igen kedveli.
2. Hatalmas lészen mag/va a földön, * az igazak nemzetsége /megáldatik. 3.
Dicsőség és gazdagság /az ő házában, * és az ő igazsága megmarad ö/rökkön
örökké. 4. Az igazaknak a sötétségben vilá/gosság támad, * ő az irgalmas,
könyörü/lő és igaz. 5. Jól lészen annak, ki könyörül és szívesen ád, † az ő
dolgait i/gazul rendezi, * meg nem inog az /mindörökké. 6. Örök
emlékezetben lé/szen az igaz, * nem fél a gonosz/hír-hallástól. 7. Erős a
szíve, mivelhogy az Úrban bízik, † bátor /az ő szíve, * azért nem retteg,
mígnem meglátja ellensége/inek bukását. 8. Osztogat, adakozik a
szegényeknek, † az ő igazsága megmarad ö/rökkön örökké, * fölemeltetik a
feje /dicsőséggel. 9. A bűnös látja ezt és harag fogja el, † fogait csikorgatja és
irigységben e/mészti magát, ’*’ a gonoszok kívánsága sem/mivé leszen. 10.
DICSŐSÉG AZ ATYÁ/NAK ÉS FIÚNAK * ÉS SZENT/LÉLEK ISTENNEK.
11. Miképpen kezdetben vala /most és mindenkor * és mindörökkön
ö/rökké, amen. (ANT)
CAPITULUM
Pap:
Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek!
Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! / Az Úr közel van!
Hívek: Istennek legyen hála!

RESPONZÓRIUM

Te -fö - löt-ted Je-ru-zsá-lem, fölra-gyog majd az Úr.

dicső-sé - gét tebenned fog- ják lát- ni.

Di-cső-ség az Atyá-nak

És az Ő

Föl-ra-gyog majd az Úr.

és a Fi - ú- nak és a Szent- lé - lek - nek.

Te -fö - löt-ted Je-ru-zsá-lem, fölra-gyog majd az Úr.
HIMNUSZ
Csillagvilágot alkotó
te híveidnek fényt hozó
megváltó Krisztus, gyógyító,
légy kérésünkre hallgató.

Hatalmad térdre kényszerít
mindent, mi égben földön él,
erődet látva boldogan
Uruknak vallnak tégedet.

Kit szánalomra indított
látnod világunk mily beteg,
s halál veszélye vár reá
azért a gyógyszert meghozod:

Nyugtára tért már ím a Nap,
a Hold sápadtan tündököl,
Az ókorszaknak alkonyán
a Szűz öléből jössz elő,

s mint nászteremből vőlegény,
ifjú erővel útra kelsz.
a csillagok is fénylenek,
törvényként tartják útjukat

Jövendő bíránk szent Urunk,
te védd ádventünk napjait;
az ellenségnek vad nyila
meg ne sebezze híveid.

(meghajolva:)
Dicséret, áldás, tisztelet
Atya és Fiú, teneked
s a Szentléleknek is velük
dicsőség minden századon. Amen
VERZIKULUS
Előénekes: Harmatozzatok egek onnan felülről, és a felhők essék az igazat!
Hívek:
Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!

