MAGNIFICAT

Ör-ven- de- zik

VESPERÁS

az én

lel -kem, Üd-vö - zí - tő

Is - te -nem- ben.

(5.tónus)

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.

†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 /üresen 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. (Antifóna ismételve)
KÖNYÖRGÉS
Pap: Az Úr legyen veletek
(Uram hallgasd meg könyörgésemet!)
Hívek: És a te lelkeddel!
(És az én kiáltásom jusson eléd!)
Pap: Könyörögjünk! Mindenható és örökkévaló Isten, ki a mennyben és a
földön egyaránt mindent elrendezel: hallgasd meg kegyesen a te népednek
esedezéseit, és add meg békédet a mi napjainknak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten,
mindörökkön örökké.
Hívek: Amen.
Pap: Az Úr legyen veletek
(Uram hallgasd meg könyörgésemet!)
Hívek: És a te lelkeddel!
(És az én kiáltásom jusson eléd!)
Pap: Mondjunk áldást az Úrnak
Hívek: Istennek legyen hála!
Pap: A meghalt hívek lelkei Isten irgalmából békességben nyugodjanak!
Hívek: Amen.
(A szertartás végén az időszaknak megfelelő Mária antifónát énekeljük.)

Ülj az

én job – bom - ra, mon -dá az

Úr

az

én

U - ram-nak.

(1. tónus)
109. zsoltár
1. MONDÁ az Úr az én /Uramnak: * Ülj az /én jobbomra; 2. Míg ellenségedet
zsámollyá /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 halomba /gyűjti, * összezúzza fejüket a /széles harcmezőn. 8. Útja
közben a patakból /iszik, ’*’azért emeli magasra büsz/kén a fejét. 9.
DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK *ÉS SZENT/LÉLEK ISTENNEK.
10. Miképpen kezdetben vala most és /mindenkor*és mindörökkön
ö/rökké, amen. (Antifóna ismételve)
II.

E - rő - sek mind az

ő

vég - zé - se - i,

szi - lár - dan áll - nak,

i - ga - zak min- den i - dők - re. (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. (Antifóna ismételve)
III.

Bol- dog em -ber,

ki az Úr

pa -ran-csát ked- ve - li.

(8.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. (Antifóna ismételve)
CAPITULUM
Pap: Örüljetek, tökéletesek legyetek, egymást intsétek, egyet értsetek,
békességben éljetek, // és a béke és szeretet Istene lesz veletek. (2Kor 13)
Hívek: Istennek legyen hála.

RESPONZÓRIUM

Mely i - gen ma-gasz- to - sak

Előénekes: Min-de - ne - ket

a Te mű - ve - id U- ram. (ismételve)

böl-cses-ség- gel tet - tél. Hívek: A Te

ve - id U- ram. Előénekes: Dicsőség az Atyá - nak és

és

a

mű-

Fi - ú - nak

a Szent-lé - lek - nek. Hívek: Mely i - gen ma-gasz- to - sak…

HIMNUSZ
1. Ki minden fénynek Atyja vagy,
és a napokra fényt derítsz
S midőn az ősfényt alkotád
világnak adtál kezdetet.

3.Ne kelljen bűnök terhivel
az életet így hagyni el
Hiú gondolattal teli,
s vétek bilinccsel küzdeni!

2.Ki egy nappá avattad azt,
mi reggelt s estet összeköt
Sötét káosz csúszik reánk,
halljad sírásunk és imánk.

4.Lelkünk egeket ostoroz,
jutalmul élet-kincset ossz
Kerüljük, ami kárt okoz,
tisztuljon minden, ami rossz!

(meghajolva:)
5. Ezt teljesítse az Atya,
s vele egylényű szent Fia,
aki veled uralkodik:
ó, Lélek minden századig. Amen.
VERZIKULUS
Előénekes:
Hívek:

Szálljon fel, Uram az én imádságom!
Miként a tömjénfüst a te színed elé!

