Verzikulus
Előénekes: Szólani kezdtek az apostolok különféle nyelveken, alleluja.
Hívek:
Istennek nagy műveiről, alleluja.
Magnificat

Al-le- lu -ja!

A védelmező Lélek,

al-le- lu-ja, megtanít ti-te-ket

min-den-re, al-le- lu- ja, al- le - lu-ja.

(5. tónus)

†MAGASZTALJA * az én /lelkem az Urat.
És örvendezik az én /lelkem * az én üdvözítő /Istenemben.
Mert meglátta az ő szolgálójának alázatos/ságát * és íme mostantól fogva
boldognak mondanak engem /minden nemzetek.
Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a /Hatalmas * és /szent az ő
neve.
És az ő irgalmassága nemzetségről nemzet/ségre * azokon /kik őt félik.
Hatalmasságot cselekedett az ő /karjával * szétszórta a gőgösöket
szívüknek elbízott/sága által.
Letette hatalmasokat a /székről * és fölemelte az alá/zatosakat.
Az éhezőket betöltötte /jókkal * és a gazdagokat /üresen küldte el.
Fölvette Izraelt az ő /szolgáját * hogy ne felejtse ir/galmasságát.
Miképpen megmondotta vala atyá/inknak * Ábrahámnak és az ő
maradékának /mindörökké.
DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK * ÉS /SZENTLÉLEK
ISTENNEK.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön
/örökké, amen.
Könyörgés
Pap: Könyörögjünk! Isten, ki híveid szívét a mai napon a Szentlélek
megvilágosítása által okossá tetted, add meg nekünk, hogy ugyanazon Lélekben
a helyeset megízleljük, s az ő vigasztalásának mindig örvendezzünk. A mi
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten, mindörökkön örökké.

VESPERÁS PÜNKÖSD ÜNNEPÉN
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.

Al-le-lu-ja, al-le- lu-ja, al -le- lu-ja.

(tonus peregrinus)

113. zsoltár 1. rész

IZRÁEL kijővén /Egyiptomból, * Jákob háza a /barbár nép közül;
Lőn Júdea az /Úrnak szentélye, * Izráel az ő /birodalma.
Látta a tenger /és elfutott, * a Jordán vize /visszafordult.
A hegyek ugráltak /mint a kosok, * és a halmok mint a juhok
/bárányai.
Mi lelt téged, /tenger, hogy elfutsz, * és te, Jordán, hogy /visszafordulsz?
Hegyek, ugráltok /mint a kosok, * és halmok mint a juhok /bárányai.
Rendülj meg, föld, az Úr /színe előtt, * Jákob Istenének or/cája előtt;
Ki a kősziklát álló/tóvá tette, * s a kőszálat vizek forrásaivá /változtatta!
DICSŐSÉG AZ ATYÁ/NAK ÉS FIÚNAK *ÉS SZENT/LÉLEK
ISTENNEK.
Miképpen kezdetben vala /most és mindenkor * és mindörökkön
ö/rökké, amen. (ANT)
II.
113. zsoltár 2. rész

Nem nékünk, /Uram, nem nékünk, * hanem a te nevednek adj /dicsőséget;
A te irgalmasságodért és igaz/mondásodért, * hogy ne mondhassák a
pogányok: Hol vagyon /az ő Istenük?
A mi Istenünk a /mennyben lakik, * mindent, amit akart, /megcselekedett.
A hitetlen bálványa /ezüst és arany, * emberi kezek /alkotása.
Szájuk vagyon /és nem szólnak, * szemük vagyon /és nem látnak.
Fülük vagyok és /nem hallanak, * orruk vagyon és /nem szagolnak.

Kezük vagyon és nem tapintanak, † lábuk vagyon /és nem járnak, * nem
kiáltanak /az ő torkukkal.
Hasonlók legyenek hozzájuk, kik azo/kat csinálják, * és mind, akik
a/zokban bíznak!
DICSŐSÉG AZ ATYÁ/NAK ÉS FIÚNAK * ÉS SZENT/LÉLEK
ISTENNEK.
Miképpen kezdetben vala /most és mindenkor* és mindörökkön
ö/rökké, amen. (ANT)

Responzórium

Az Úr lelke betölté a föld-ke-rek-sé-gét , al- le- lu- ja, al- le-lu-ja.2x

És aki mindeneket ösz-sze-tart,

annál van a Szó-nak ér- tel-me.

III.
Al-le- lu- ja, al- le- lu- ja.
Al-le-lu-ja, al-le- lu-ja, al -le- lu-ja.
113. zsoltár 3. rész

Dicsőség az Atyának, és a Fi – ú – nak

(tonus peregrinus)

Izráel háza az /Úrban bízott, * ő segítőjük és ol/talmazójuk.
Áron háza az /Úrban bízott, * ő segítőjük és ol/talmazójuk.
Kik félik az Urat, az /Úrban bíztak, * ő segítőjük és ol/talmazójuk.
Megemlékezett /az Úr rólunk, * és meg/áldott minket.
Megáldotta Iz/ráel házát, * megáldotta /Áron házát.
Megáldotta mind, akik /félik az Urat, * a kicsinyeket /és a nagyokat.
Gyarapítson meg az /Úr titeket, * titeket és gyerme/keiteket!
Áldottak vagytok /ti az Úrtól, * ki a mennyet és a földet /teremtette.
Az egek /ege az Úré, * a földet pedig az /embernek adta.
Nem a halottak dicsérnek /téged, Uram, * sem azok, kik a ha/lálba
szállnak;
Hanem mi, akik élünk, /áldjuk az Urat * mostantól fogva és /mindörökké.
DICSŐSÉG AZ ATYÁ/NAK ÉS FIÚNAK *ÉS SZENT/LÉLEK
ISTENNEK.
Miképpen kezdetben vala /most és mindenkor* és mindörökkön ö/rökké,
amen. (ANT)
Capitulum (Ef4,3-6)
Pap: Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet!
Egy a Test, és egy a Lélek, mint ahogy a hivatásotok is egy reményre szól. Egy
az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki
mindennek fölötte áll, // mindent áthat, és mindenben benne van.
Hívek: Istennek legyen hála!

és a Szent-lé-lek-nek. Az Úr lelke betölté

a föld-ke-rek-sé-gét…

Himnusz
1.Teremtő lélek jöjj közénk,
híveid szívét látogasd,
töltsd malaszttal a lelkeket,
kiket hatalmad alkotott.

4.Érzékeinkbe nyújts te fényt,
szívünk szerelmed töltse be,
s mi bennünk testi gyöngeség,
örök erőddel izmosítsd!

2.Te, kit Védőnek mondanak,
s mellénk a magas ég adott,
Tűz, Élő forrás, Szeretet,
te lelkek lelki olaja.

5.Ellenségünket űzzed el,
a békét tüstént hozd közel,
előttünk járva, mint Vezér,
kerüljünk mindent, ami árt.

3.Ajándékoddal hétszeres,
te ujj az Isten jobb kezén,
Atyának ígért szózata,
ki ajkainkat megnyitod!

6.Általad tudjuk az Atyát,
s ismerjük, adjad a Fiút,
s ki kettejüknek Lelke vagy:
tebenned higgyünk végtelen.

(meghajolva)
7.Atyaistennek glória,
s Fiának, ki az ég Ura,
ki küldi, a Vigasztaló,
Szentlélek ajándékait. Amen.

