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A GYERTYAGYÚJTÁS LITURGIÁJÁNAK FELÉPÍTÉSE

1. A gyertyagyújtás vesperás keretében történik, melyet min-
den adventi vasárnap előtti szombat este imádkozunk.

2. A megfelelő számú adventi gyertyát meggyújtjuk az erre
kijelölt helyen.

3. Az imaóra kezdésekor a celebráns a segédkezőkkel bevonul a
templomba. A celebráns palástot vagy más, az alkalomnak
megfelelő liturgikus öltözéket visel.

4. Az imaórát a Kezdő fohász nyitja meg, melyet a celebráns
intonál. A közösség válaszol.

5. Ezután a Himnusz következik.

6. 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 imád-
kozza. A zsoltár Dicsősége után az antifónát megismételjük.

7. Izaiás próféta jövendölésének felolvasása követi a
zsoltárimádságot. Ha van erre alkalmas énekes, akkor a
szöveget előadása énekléssel is történhet a kijelölt dallamra.
Ajánlatos erre az időre a templomban a lámpákat eloltani. 

8. Szent csend következik.

9. Ezután a Válaszos ének következik. Ennek előadásmódja a
következő: a kántor elénekli az első sort végig. A közösség ezt
megismétli. A Verset csak a kántor énekli, ezt követően a
közösség a „*“-tól megismétli a válasz második felét.
Dicsőség... következik, melyet szintén csak a kántor énekel.
Végül a közösség megismétli az első sort elejétől kezdve.

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

11. A Könyörgések következnek, melyek az alábbiakon kívül még
vehetők más liturgikus könyvekből (Pl. Liturga Horarum,
Szentmise Könyörgései).

12. Az Úr imádsága következik, melyet a celebráns vezet be a
„Testvérek! Könyörögjünk…“ felszólítással.
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13. Zárókönyörgésnek az erre a vasárnapra kijelölt könyörgést
vesszük.

14. Az imaóra Áldással és a „Mondjunk áldást az Úrnak!“ fel-
szólítással fejeződik be.

15. Végül a Salve Regina… kezdetű éneket énekeljük. Vehető
azonban más, az alkalomnak megfelelő Mária-ének is
(pl. Oltalmad alá futunk…).

16. A celebráns a segédkezőkkel együtt kivonul.

* * *

Az imaóra kezdése

Celebráns:                             Közösség:

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

Vbbbjvbbvjbbbbbhvbbbbjvbbbbbbbãlbbbbbbbbbblbbbbbbbkbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbájbbbbjbbbbbbîjbbbbb{bbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbbbbbGhbbbbbbbjbbbbbbbbbâkbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbj.bbbbbbb{bbbbbbbbbbjbbbbbbjbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Dicsőség 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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Himnusz Brev. Maur.

Bbdbbbbbbbabbbbbbbbbdbbbbbbgbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbìgbbbb[bbbbbgbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbdbbbbbbsbbbbbbbbdMbbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbK özelgő  Istenünk e-lé  Terjesszük esdeklő  imánk, Köszön-

Bbsbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbèabbbbbb[bbbbbabbbbbbbbdbbbbbbbbfbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbdMbbbbb}bbbbbdfdbbbbbbbbbSdMNbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
jük immár nagy kegyét,   E-lő-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 felhők villámfénye közt 5. Sötétség szülte bűneink,
Világbíróként jön megint, A nap kél immár, fussatok,
Testének gyönge tagjait A régi Ádám tűnjön el,
Győztesen égbe fölviszi. Helyére lépjen most az új!

6. Gyümölcsöző Szűz méhiben
Elrejtett Istenünk, Igénk,
Atyával és Szentlélekkel
Minden dicsőség teneked. Ámen.

1. antifóna Zsolt 24,1-2

VIII.G Vbbhbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbfbbbbêdbbbbbbbbbbbbb[bbbgbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbg<bbbbbbbbbbb{bbbbbbîjbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbîjbbbbbbbbbbbbbbbbbbH ozzád emelem * én U-ram, a  lelkem,   én U-ram, Iste-nem

VbbbhbbbbbbbfbbbbbbbgbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbdMbbbbbbbbbbbbbdMbbbbbbbbb}bbbbbdbbbbfbbb{bbbb¦bbbbbbbbbbbbjbbbbhbbbb{bbbb¦bbbbbgbbbbhbbbfbbb£bbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bi-zakodom benned. (zsoltárdallam)
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24. zsoltár • Könyörgés bűnbocsánatért 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 könnyelműen megszegik hűséged! 

Útjaidat, Uram, mutasd meg nékem, * 
ösvényeidre taníts engem!

Igazságod szerint taníts és vezess engem, *
te vagy üdvözítő Istenem, mindig csak benned bízom. 

Irgalmasságodat ne feledd, Uram, *
és kegyelmedet, mely öröktől való!

Ne emlékezz ifjúságom bűneire és vétkeimre, †
irgalmadban gondolj reám, *
mert nagy a te jóságod, Uram! 

Irgalmas az Úr és jóságos: *
a bűnösöket jó útra téríti.

Az engedelmeseket igazsága szerint vezeti, *
az alázatosakat útjára tanítja.

Kegyelem és hűség az Úr minden útja *
azoknak, kik szövetségét és törvényét megtartják.

Nevedért, Uram, bocsáss meg nekem; *
vétkeim fölötte nagyok.

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 őt félik, *
szövetségét feltárja nékik. 

Szüntelen az Úrra tekint szemem, *
ő szabadítja ki a hálóból lábamat. 

Tekints rám és könyörülj rajtam, *
mert magamra maradtam és szegény vagyok. 
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Enyhítsd szívem gyötrelmét, *
szorongatásomból ments ki engem!

Lásd meg, mily elesett és megtört vagyok, *
s bocsásd meg minden bűnömet!

Nézd, ellenségeimnek nagy a száma, *
kegyetlen gyűlölettel gyűlölnek 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! 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak *
és Szentlélek Istennek.

Miképpen kezdetben most és mindenkor *
és mindörökkön örökké. Ámen.

1. antifóna ismételve

2. antifóna

Bbfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbbbbbb[bbbblbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbb»bjbbbbbbbhbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbb{bbbhbbbbbbbb»bjbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbdbbbbbbbbbrdbbbsmbbbb}J öjj el, U-runk, * ál-dott Üdvö-zí- tőnk  és segítsd árva néped!

Bbbbb¦bbbbbbbbbbb»bbjbbbbbbb¦bbbbbbhbbbbbbbgbbbbbbëfbbbbbb{bbbbbb¥bbbbbbbfbbbbbbbfbbbbbbbdbbbbbbbsbbb}vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
(zsoltárdallam)

84. zsoltár • Közel már a szabadulás

Isten megáldotta földjét: Megváltónkat a földre küldte. (Origenész)

Megáldottad országod, Uram, *
jóra fordítottad Jákob sorsát.
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Megbocsátottad néped vétkét, *
elengedted minden bűnét. 

Indulatodnak féket vetettél *
eloltottad haragod tüzét. 

Teremts újjá minket, megváltó Istenünk, *
neheztelésed fordítsd el tőlünk.

Vajon örökké neheztelsz miránk *
s nemzedékről nemzedékre terjed haragod? 

Miért nem keltesz újból életre minket, *
hogy örvendhessen néped tebenned? 

Engedd, Uram, irgalmad látnunk, *
és megváltásodat add meg nékünk!

Hadd halljam, hogy mit mond az Úr, az Isten! *
Ő valóban a békét hirdeti.

Békét népének és minden szentjének, *
és azoknak, akik szívből hozzá térnek. 

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

Találkozik majd hűség és irgalom, *
együtt lesz akkor béke és igazság. 

Hűség sarjad a földből, *
igazságosság néz le a mennyből. 

Az Úr megadja áldását, *
s földünk meghozza gyümölcsét. 

Igazságosság jár az Úr előtt, *
békesség követi lépteit. 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak *
és Szentlélek Istennek.

Miképpen kezdetben most és mindenkor, *
és mindörökkön örökké. Ámen.

2. antifóna ismételve
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Szentírási olvasmány

Advent 1. vasárnapján Iz 11,1-5

Izaiás próféta könyvéből. 

Vessző kél majd Jessze törzséből és virág nő ki gyökeréből, rajta
lesz majd az Úr lelke. Eltölti őt a bölcsesség és az értelem lelke,

a tanács és az erősség lelke, az Úr félelmének lelke, a tudás és a jám-
borság lelke. Nem ítél majd aszerint, amit a szem lát, és nem ítél-
kezik aszerint, amit a fül hal; hanem igazságosan ítél majd a sze-
gények fölött, és méltányosan ítélkezik a földön a szelídeknek. Meg-
veri a földet szája vesszejével, megöli a gonoszt ajkának leheletével.
Igazságosság lesz derekának az öve, csípőjének ruhája a hűség.

Advent 2. vasárnapján Iz 11, 5-10

Izaiás próféta könyvéből.

Együtt lakik majd akkor farkas a báránnyal, együtt tanyázik a
párduc a gödölyével, együtt él majd borjú, oroszlán és juh, gyenge

gyermek őrzi őket. Együtt legel majd borjú és medve, szalmát eszik
az oroszlán és megszelídül. Vígan játszik akkor a viperafészeknél a
csecsemő és az áspiskígyó odújába dughatja kezét. Többé sehol sem
ártanak szent hegyemen, nem ölnek többé, hanem élnek békesség-
ben. Eltölti akkor az Úr ismerete a földet, amint a vizek betöltik a
tengert. Akkor Jessze törzsének virága lesz majd a népek zászlaja,
akkor Őt keresik majd a nemzetek, és dicsőséges lesz nyugvóhelye.

Advent 3. vasárnapján Iz 40,1-8

Izaiás próféta könyvéből

Népem vigasztalódjál meg, ó én nemzetem vigaszt leljél, így szól
az Úristen: Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok neki

hangosan: véget ért istentelensége, bocsánatot nyert gonoszsága.
Kétszeresen meglakolt az Úr kezétől minden bűneiért. Kiált egy
hang: Készítsetek utat az Úrnak a pusztaságban, egyenes ösvényt a
sivatagban Istenünknek. Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy
süllyedjen le, legyen simává, ami göröngyös, egyenessé, ami
egyenetlen. Akkor eljön majd az Úr, meglátja majd minden ember.
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Akkor megnyilvánul dicsősége, – így szó az Úr igéje. Szól egy hang:
Kiáltsál! De én azt mondtam: Mit kiáltsak? Minden test olyan, mint
a fűszál és olyan egész dicsősége, mint a mező virága. Kiszárad a fű
és lehull a virág, mert reá fú az Úr szele. A nép valóban olyan, mint
a fűszál, olyan, mint a kiszáradt fű, mint a lehulló virág. De a mi
Urunknak igéje megmarad mindörökre.

Advent 4. vasárnapján Iz 42,1-4

Izaiás próféta könyvéből

Így szól az Úristen: Íme az én szolgám, íme az én választottam, kiben
kedvemet találom, őt támogatom. Reá adtam lelkem, igazságot visz

majd ő a nemzeteknek, szelíden járja útját, és nem emeli föl hangját
az utcán. Megtört nádszálat nem zúz össze, füstölgő mécsest nem olt
majd Ő ki, hűség vezeti a tanításban. El nem lankad Ő, és kedvét nem
veszti, amíg tanítását nem hinti el. Szavára vár az egész föld.

Válaszos ének Iz 45

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

Cbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbgbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbàhbbbbbgbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbfbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbbbbgbbbbgbbbbbbbh.bbbbbb}bbbbbbbhbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbfbbbbbsbbbbbbb}bbbbbbbbhbbbbbbbbb
= Nyíljék meg a föld és teremje  az Üdvözí-tőt! * felhők essétek... Di-

Cbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbájbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbàhbbbbgbbbbbbbìgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbgbbbbbfbbbbbbbbßgbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbh.bbbbbb}bbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbb}
csőség az Atyának és Fi-únak és Szentlélek Istennek. Harmatozzatok..

3. antifóna

VIII.G Vbhbbbbbbbfbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbfbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbêdbbbbb[bbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbjbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbg<bbb{bbbîjbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbÍ - me  az Úr el fog jönni, * és ve-le minden szentje- i   és nagy 

10 Adventi vesperás



Vbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbjbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbíhbbbbbbb[bbbfbbbbbbbbfbbbbbbDfbbbbbbëfbbbbbbbbbFhbbbbbbbgbbbbbbdMbbbbbbdMbbbbb}bbdbbbbfbbb{bbbb¦bbbbjbbbhbbb{bbb¦bbbbgbbbbhbbbfbbb£bbb}
fény lesz a-zon a na-pon,  alle-lu-ja,  alle-lu-ja.             (zsoltárdallam)

Evangéliumi ének • Lk 1,46-55

Mária hálaéneke

Magasztalja lelkem az Urat, *
ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.

Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: *
lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.

Mily nagy dolgot művelt velem *
ő, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.

Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma *
azokon, akik félik őt.

Nagyszerű dolgokat művelt karja, *
a szívükben gőgösöket széjjelszórta.

Uralkodókat űzött el trónjukról, *
de a kicsinyeket magasra emelte.

Betöltötte az éhezőket minden jóval, *
a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.

Fölkarolta szolgáját, Izraelt: *
megemlékezett irgalmáról,

Melyet atyáinknak hajdan megígért, *
Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak *
és Szentlélek Istennek.

Miképpen kezdetben, most és mindenkor *
és mindörökkön-örökké. Ámen.

3. antifóna ismételve
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Egyetemes könyörgések

Advent 1. és 3. vasárnapján

Testvéreim, kérjük Jézus Krisztust, Megváltónkat, aki az Út, az
Igazság, és az Élet:

Megváltó Krisztusunk, jöjj, marad velünk!

Magasságbeli Fia, akiről Gábriel hozta meg a hírt Máriának, 
– Jöjj, és örökké uralkodj népeden!

Isten Szentje, érkezésedkor fölujjongott Erzsébet 
méhében a Keresztelő,
– jöjj, add meg a világnak üdvösséged örömét!

Megváltó Jézusunk, nevedet angyal mondta meg Józsefnek, 
az igaz férfinak,
– jöjj, váltsd meg bűneitől népedet!

Világ Világossága, terád várt Simeon és vele minden igaz ember,
– jöjj, vigasztalj meg bennünket!

Örök Napunk, Zakariás jövendölése szerint te látogatsz meg 
bennünket a magasságból,
– jöjj, világosítsd meg azokat, akik a halál árnyékában élnek! 

Advent 2. és 4. vasárnapján

Bizalommal imádkozzunk, testvéreim, üdvözítő Krisztusunkhoz,
aki eljön az emberiség megváltására: 

Megváltó Krisztusunk, jöjj, maradj velünk!

Krisztus Urunk, te testet öltöttél, 
hogy megmutasd isteni dicsőségedet a világnak,
– eljöveteled által kelts új életre bennünket! 

Te magadra vállaltad gyöngeségünket,
– add, hogy irgalmadnak is részesei lehessünk!

Első eljöveteleddel megváltottad a világot a bűntől, 
– tisztíts meg bennünket teljesen, mikor újra eljössz! 

Te élsz és uralkodsz mindeneken,
– engedd jóságosan, hogy eljussunk az örök életre! 
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Te az Atya jobbján ülsz,
– elhunyt testvéreinket örvendeztesd meg arcod fényével!

Az Úr imádsága

Celebráns:

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

BbbgbbbbbbbbbbdMbbbb}vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
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
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BbàhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbhbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbdMbbbbbb{bbbhbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbßgbbbbhbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbíhbbb[bbbbbbbhbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ellenünk vétkezőknek  és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts

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

BbhbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbdMbbbbbbbbb}vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
örökké. Ámen.

Zárókönyörgés

Advent 1. vasárnapján 

Mindenható, örök Isten, 
önts híveid szívébe szent elhatározást, 
hogy jótettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, 
ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, 
és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökkévalóságban. 
Aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

Advent 2. vasárnapján

Mindenható, irgalmas Istenünk, 
segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. 
Örök bölcsességeddel nevelj minket, 
hogy evilági elfoglaltságaink 
ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal. 
Aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

Advent 3. vasárnapján

Istenünk, 
te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped Karácsony ünnepét.
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Add, kérünk, hogy Üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve 
örvendező lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Advent 4. vasárnapján

Kérünk téged, 
Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, 
hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, 
Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, 
az ő kínszenvedése és keresztje által 
a feltámadás dicsőségébe eljuthassunk. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Áldás

Celebráns: Az Úr legyen veletek.

Közösség: És a te lelkeddel.

Celebráns: A mindenható és irgalmas Isten, 
akinek egyszülött Fiáról hittel valljátok, hogy eljött 
közénk és várjátok, hogy újra eljön az idők végén, /
szenteljen meg titeket eljövetelének fényességével, 
és árassza rátok gazdagon áldását.

Közösség: Ámen.

Az imaóra befejezése

Kántorok:                           Közösség:

VbdbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbJkbbbbbbbbbbbj>bbbbbbbb}bbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbrdbbbbbdMbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbM ondjunk áldást az Úrnak!    Istennek legyen há- la!
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Mária-antifóna

Bbabbbbdbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbgbbbbbbbbbbbbìgbbbbbbbb[bbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbàhbbbbbbbbbbbbbbg<bbbbbb{bbbâkbbbgbbbbbbbbbbàhbbbbbbbfbbbbbbbbbbésbbbbbbbbbbbÜ dvözlégy Királynő, * nagy irgalmasság anyja,   élet, édesség 

BbÝdbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbesbbbbbbaNbbbbbbb}bbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbájbbbbbkbbbbbìgbbbbbbbb[bbbbàhbbbbbbjbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbbbbbájbbbbbbbbbbbhbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbgbbbbbg<bbb}bbb
boldog remény, áldunk. Hozzád ki-áltunk Évának száműzött  fi- a- i.   

Bbbbbkbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbêdbbbbbb[bbbbbÝdbbbbbbbbgbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbâkbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbìgbbbb[bbbbbbàhbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbÞfbbbbbbbdbbbbbsbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaNbbb}
Hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád, e sira-lomvölgyben.

Bbbbbbbgbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbïkbbbbb[bbbbbbßgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbâkbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbhbbbbbg<bbbbbbbbbbb{bbbbbbkbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbëfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbÜsbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbßgbbbbbbfbbbbbbbbb
Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber

Bbbbbbbàhbbbbbbbbbgbbbbbbbìgbbb[ÞfbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbsbbbbbbesbbbbbbbbbbbbbbaNbbbb}bbbbbgbbbbbbbbbbbHjbbbbbbïkbbbbbbbbbbbb[bbbbájbbbbbbbbbbbgbbbbbbhbbbbbbbgbbbbbbbbbßgbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbâkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbb
szemedet üdvösségünkre.    És Jézust   anyaságod áldott szent gyü-

Bbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbg<bbb{bbbbbbbbabbbbbbbbìgbbbbbbbbbbbbbbàhbbbbbbbkbbbbbbbbbjbbbbhbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbÞfbbbesbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaNbbbbbbbb}bbbbbbbdÂgbbbbbbbdbdbbbbbbbbbaNbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
mölcsét, nekünk e földi út végén mutasd meg.    Ó   ál- dott,   

BgÄjbbbbbijbbbbygbbbbbbbg<bbbbbbb}bbbbbkbkg6fbfbbbbbbbÜsbbbbbbDfbbbbbbbìgbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbwabbbbbbaNbbbbb}vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ó       é- des,     ó        jóságos,  szép Szűz  Má- ri-  a.

U. I. O. Gl. D.
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