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AZ IMAÓRA KEZDÉSE

Celebráns: Közösség:

I S-tenem, hallgass hívásomra!    Uram, si - ess segítségemre!


Dicsõség az Atyának és Fi- únak   és Szentlé-lek Istennek. Miképpen 


kezdetben, most és mindenkor    és mindö-rökkön-örökké. Ámen. 


Al-le- lu - ja.

HIMNUSZ Brev. Maur.

K Özelgõ   Istenünk e- lé    Terjesszük esdeklõ   imánk, Kö-

 
szönjük immár nagy kegyét,    E-lõ-re zengjük ünne-pét.      Á- men.
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2. Örök Fiú, ki Asszonyunk
Méhébe zárja önmagát,
Szolgává lesz s így váltja meg
Jármuktól szolgatársait.

3. Szelíden jön, jóságosan,
Siess elébe, fuss, Sion,
Ki békejobbot nyújt feléd,
Az édes békét meg ne vesd!



6. Gyümölcsözõ Szûz méhiben
Elrejtett Istenünk, Igénk,
Atyával és Szentlélekkel
Minden dicsõség teneked. Ámen.

1. ANTIFÓNA Zsolt 24,1–2

VIII.G  H OZzád eme-lem, * én U-ram, a lelkem,   én Uram, Istenem,


bi-za-kodom benned.

24. ZSOLTÁR • Könyörgés bûnbocsánatért 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 könnyelmûen megszegik hûséged!
Útjaidat, Uram, mutasd meg nékem, *
ösvényeidre taníts engem!
Igazságod szerint taníts és vezess engem, *
te vagy üdvözítõ Istenem, mindig csak benned bízom.
Irgalmasságodat ne feledd, Uram, *
és kegyelmedet, mely öröktõl való!
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4. Majd felhõk villámfénye közt
Világbíróként jön megint,
Testének gyönge tagjait
Gyõztesen égbe fölviszi.

5. Sötétség szülte bûneink,
A nap kél immár, fussatok,
A régi Ádám tûnjön el,
Helyére lépjen most az új!



Ne emlékezz ifjúságom bûneire és vétkeimre, †
irgalmadban gondolj reám, *
mert nagy a te jóságod, Uram!
Irgalmas az Úr és jóságos: *
a bûnösöket jó útra téríti.
Az engedelmeseket igazsága szerint vezeti, *
az alázatosakat útjára tanítja.
Kegyelem és hûség 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 õt félik, *
szövetségét feltárja nékik.
Szüntelen az Úrra tekint szemem, *
õ szabadítja ki a hálóból lábamat.
Tekints rám és könyörülj rajtam, *
mert magamra maradtam és szegény vagyok.
Enyhítsd szívem gyötrelmét, *
szorongatásomból ments ki engem!
Lásd meg, mily elesett és megtört vagyok, *
s bocsásd meg minden bûnömet!
Nézd, ellenségeimnek nagy a száma, *
kegyetlen gyûlölettel gyûlölnek 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!
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Dicsõség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek,
Miképpen kezdetben most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
1. ANTIFÓNA ismételve

2. ANTIFÓNA

J ÖJJ el, Urunk, * áldott Üdvözí- tõnk, és segítsd árva né- ped!


zsoltárdallam

84. ZSOLTÁR • Imádság a békéért

Isten megáldotta földjét, megváltónkat a földre küldte. – Origenész

Megáldottad országod, Uram, *
jóra fordítottad Jákob sorsát.
Megbocsátottad néped vétkét, *
elengedted minden bûnét.
Indulatodnak féket vetettél, *
eloltottad haragod tüzét.
Teremts újjá minket, megváltó Istenünk, *
haragodat fordítsd el tõlünk!
Vajon örökké neheztelsz miránk, *
s nemzedékrõl nemzedékre terjed haragod?
Miért nem keltesz újra életre minket, *
hogy örvendhessen néped tebenned?
Engedd, Uram, irgalmad látnunk, *
és megváltásodat add meg nékünk!
Hadd halljam, hogy mit mond az Úr, az Isten! *
Õ valóban a békét hirdeti.
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Békét népének és minden szentjének, *
és azoknak, akik szívbõl hozzá térnek.
Közel van üdvössége az istenfélõkhöz, *
hogy dicsõség lakja földünket.
Találkozik majd hûség és irgalom, *
együtt lesz akkor béke és igazság.
Hûség sarjad a földbõl, *
igazságosság néz le a mennybõl.
Az Úr megadja áldását, *
s földünk meghozza gyümölcsét.
Igazságosság jár az Úr elõtt, *
békesség követi lépteit.
Dicsõség az Atyának és Fiúnak *
és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
2. ANTIFÓNA ismételve

OLVASMÁNY Izaiás próféta könyvébõl

VÁLASZOS ÉNEK Iz 45,8

 H ARma-tozza-tok, egek, fe-lülrõl, * felhõk, essé-tek az I-ga-zat.

 
 Nyíl-jék meg a föld és te-remje   az Üdvö- zí-tõt! *  felhõk essé-tek...


Dicsõ-ség az Atyá-nak és Fi- únak és Szentlé-lek Istennek. Harma-
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tozza-tok, egek...

MAGNIFICAT-ANTIFÓNA

VIII.G Í - me  az Úr el fog jönni, *  és ve- le minden szentje - i,     és

 
nagy fény lesz a-zon a na-pon,   alle- lu-ja,  alle- lu- ja.

EVANGÉLIUMI ÉNEK (Lk 1,46–55) • Magnificat

Magasztalja lelkem az Urat, *
ujjongjon szívem üdvözítõ Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát: *
lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
Mily nagy dolgot mûvelt velem *
õ, a hatalmas, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékrõl nemzedékre megmarad irgalma *
azokon, akik félik õt.
Nagyszerû dolgokat mûvelt karja, *
a szívükben gõgösöket széjjelszórta.
Uralkodókat ûzött el trónjukról, *
de a kicsinyeket magasra emelte.
Betöltötte az éhezõket minden jóval, *
a gazdagokat elbocsátotta üres kézzel.
Fölkarolta szolgáját, Izraelt: *
megemlékezett irgalmáról,
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Melyet atyáinknak hajdan megígért, *
Ábrahámnak és utódainak örökkön-örökké.
Dicsõség az Atyának és Fiúnak *
és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor *
és mindörökkön-örökké. Ámen.
MAGNIFICAT-ANTIFÓNA ismételve

AZ ÚR IMÁDSÁGA

Celebráns:

T EST-vé-rek! Könyö-rögjünk, amint az Úr ta-ní- tott minket


imádkozni!

Közösség:

M I Atyánk,  a-ki   a mennyekben vagy, szenteltessék meg a 


te ne-ved,   jöjjön el a  te   országod,   legyen meg a  te  a-ka-ra-tod, 

 
amint a mennyben úgy a földön is.  Mindenna-pi kenye-rünket

Az Úr imádsága 9




add meg ne-künk ma,     és bocsásd meg vétke - inket,  mi-képpen


mi   is megbocsá-tunk az el-lenünk vétke-zõknek;   és ne vígy minket


kí-sértésbe,   de sza-ba-díts meg a go-nosztól. Mert ti - éd az ország,


a ha- ta- lom és a dicsõ-ség, mindö-rökké.  Ámen.

ZÁRÓKÖNYÖRGÉS

ÁLDÁS

Kántorok: Közösség:

M ONDjunk áldást az Úrnak!     Istennek legyen há- la!

MÁRIA-ANTIFÓNA ADVENTRE

Á L-   dunk * Megvál-tónk szent Anyja,    tengerre szál-lóknak
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drága csil-lag,  a menny kapu- ja.   Emeld föl esendõ,    irga-lomra vá-


ró hí-ve - id. Szûz, Te szülted né-künk é-gi csoda módján magasságos


Te-remtõ- det, Szûz e-lõtte, szûz u-tá-na   is, Gábor ajka te-né-ked

 
mond szép üdvözlégyet,  jó-ra té- rítsd bûnös né-ped.

Latinul 19. oldal

Ü Dvözlégy, Ki-rálynõ, * nagy irgalmasság anyja,    é-let, édes-

 
ség boldog remény, áldunk. Hozzád ki - áltunk É-vá-nak számû-zött

 
fi - a - i.     Hozzád fohászko-dunk só-hajtva, zokogva,  hozzád e si-
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ra-lomvölgyben.  Ké-rünk te-hát, kegyes közbenjá-rónk, fordítsd fe-


lénk mindenkor éber szemedet   üdvössé-günkre.     És Jé-zust   a-


nya-sá-god áldott szent gyümölcsét,  ne-künk e földi   út végén mu-


tasd meg.     Ó   ál-dott,      ó       é- des,      ó         jó-sá-gos, szép


Szûz Má- ri-   a.

Latinul 19. oldal
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FÜGGELÉK

OLVASMÁNY

I.
Iz 11,1–4a

I - za- i - ás pró-fé- ta könyvébõl.  Vesszõ kél majd Jessze tör- 


zsébõl,    és vi-rág nõ ki gyö-kerébõl,   rajta lesz majd az Úr lelke.


Eltölti  õt a bölcsesség és az érte-lem lelke,    a tanács és az erõsség


lel-ke,     az Úr fé-lel-mének lelke,     a tudás és a jámborság lelke.


Nem í-tél majd asze-rint, amit a szem lát,   és nem í-télkezik asze-rint, 


a-mit  a fül hall,  hanem igazságosan í-tél majd a szegények fö-lött 


és méltányosan í- télke-zik a földön a sze- lí-deknek.

Izaiás kantikumok I. 13



II.
Iz 40,3–5

I - za - i - ás pró-fé- ta könyvébõl.


Ki- ált egy hang: készítse-tek utat az Úrnak a puszta-ságban,


egyenes ösvényt a sivatagban Istenünknek.  Minden völgy


emelkedjék föl,  minden hegy süllyedjen le,   legyen simá-vá, ami


gö-röngyös, egyenessé, ami  egyenet-len.  Akkor eljön majd az Úr,


meglátja majd minden ember.   Akkor megnyilvánul majd dicsõ-


sége  –   így szól  az Úr i-gé-je.
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III.
Iz 42,1–4

I - za - i - ás pró-fé- ta könyvébõl.


Így szól  az Úr-isten:    Íme  az én szolgám,     íme  az én vá-lasz-


tottam,  kiben kedve-met ta-lá-lom, õt támoga-tom. Re- á  adtam lel-


kem, igazságot visz majd a nem-ze-teknek, sze- lí-den járja  útját   és


nem eme-li föl hangját az utcán. Megtört nádszá-lat nem zúz össze, 


füstölgõ mécsest nem olt majd õ ki,  hûség ve-ze- ti  a taní-tásban.


El nem lan-kad õ   és kedvét nem veszti,   amíg taní- tását nem hin-


ti  el. Sza-vá-ra vár az egész föld.

Izaiás kantikumok III. 15



IV.
Iz 9,1.5.6b

I - za - i - ás pró-fé- ta könyvé-bõl.


A nép, amely sö-tétben járt, nagy fényességet lát,    a-zok szá-


má-ra,  a-kik a ha- lál árnyé-kának országában laknak,  vi- lágosság


támad. Gyermek szü-le- tik nékünk, fi - ú  ada-tik nékünk,  és a fe-


jede-lemség az õ vállán nyugszik.   És az õ ne-ve: Csodá- la-tos, Ta-


nácsadó, E-rõs Isten,  Ö-rökkéva-ló  Atya, Béke Fe- jedelme.   Nagy


lesz u-ralma,      és a békének nem lesz vé-ge.   Dá-vid trónján fog


ülni,      és mege-rõ-sí- ti   azt mindö-rökké.

16 Izaiás kantikumok IV.



KÖNYÖRGÉSEK

Advent 1. és 3. vasárnapja
Testvéreim, kérjük Jézus Krisztust, Megváltónkat, 
aki az Út, az Igazság és az Élet:

Megváltó Krisztusunk, jöjj, maradj velünk!

Magasságbeli Fia, akirõl Gábriel hozta meg a hírt Máriának, 
– jöjj és örökké uralkodj népeden!
Isten Szentje,
érkezésedkor fölujjongott Erzsébet méhében a Keresztelõ; 
– jöjj, add meg a világnak üdvösséged örömét!
Megváltó Jézusunk,
nevedet angyal mondta meg Józsefnek, az igaz férfinak; 
– jöjj, váltsd meg bûneitõl 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. vasárnapja
Bizalommal imádkozzunk, testvéreim, üdvözítõ Krisztusunkhoz,
aki eljön az emberiség megváltására:

Megváltó Krisztusunk, jöjj, maradj velünk!

Krisztus Urunk, te testet öltöttél, 
hogy megmutasd isteni dicsõségedet a világnak; 
– eljöveteled által kelts új életre bennünket!
Te magadra vállaltad gyöngeségünket; 
– add, hogy irgalmadnak is részesei lehessünk!
Elsõ eljöveteleddel megváltottad a világot a bûntõl; 
– tisztíts meg bennünket teljesen, amikor újra eljössz!
Te élsz és uralkodol mindeneken; 
– engedd jóságosan, hogy eljussunk az örök életre!
Te az Atya jobbján ülsz; 
– elhunyt testvéreinket örvendeztesd meg arcod fényével!
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ZÁRÓKÖNYÖRGÉS Advent 1. vasárnapja
Mindenható, örök Isten, önts híveid szívébe elhatározást, hogy jótet-
tekkel siessünk a közelgõ Krisztus elé, õ pedig egykor jobbjára állítson
minket országában. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egység-
ben, Isten mindörökkön-örökké.

Advent 2. vasárnapja
Mindenható, irgalmas Istenünk, add hogy minden földi gondtól szaba-
don siessünk szent Fiad elé. Krisztusnak, égi bölcsességednek tanításá-
val nevelj minket, hogy majd társai lehessünk a mennyben. Aki veled él
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Advent 3. vasárnapja
Istenünk, látod, hogy milyen hûséges lélekkel várja néped Urunk szü-
letésének ünnepét. Add, hogy üdvösségünknek e nagy napját örven-
dezõ lélekkel ünnepeljük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörök-
kön-örökké.

Advent 4. vasárnapja
Kérünk téged, Urunk, öntsd lelkünkbe kegyelmedet, hogy akik az an-
gyal üzenete által megismertük Fiadnak, Krisztusnak megtestesülését,
kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsõségébe is eljussunk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

ÁLDÁS

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

És a mindenható Istennek,
az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása /
szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké.

18 Zárókönyörgés és Áldás



MÁRIA-ANTIFÓNÁK

A L-  ma * Redempto-ris Ma-ter, quæ pervi-  a cæ- li Porta ma-


nes,  et stella ma- ris  succu-re ca-denti,  Surge-re qui cu-rat popu-lo:


Tu quæ genu- isti   Na-tu-ra mi-rante,  tu- um sanctum Geni- to- rem, 


Virgo pri- us ac poste-ri - us, Gabri- e- lis ab o-re  Sumens illud Ave,


pecca-to-rum mi-se- re- re.

 S ALve Re-gi-na * Ma-ter mi-se-ri-cordi- æ,  Vi- ta, dulce- do,


et spes nostra, sal- ve.     Ad te clamamus,  exsu-les, fi- li - i Hevæ. 
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Ad te suspi-ramus, gementes et flentes   in hac lacrima-rum val-le.

 
E- ia  ergo,    Advoca- ta nostra,     il-los tu- os  mi-se-ri-cordes o-cu-

 
los   ad nos converte.       Et Je-sum, bene-dictum fructum ventris

 
tu- i   no-bis post hoc exsi- li - um os-tende.      O clemens,     o


pi-  a,       o          dulcis  Virgo Ma- ri-  a.

20 Salve Regina


