NAGYBÖJT
ESTI DICSÉRET
Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!
Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen.

HIMNUSZ

Ki szívünk mélyét ismered,
Gyengéinket látja szemed,
Kegyességedben megbocsáss,
Hisz tıled várunk gyógyulást.
Tengernyi vétkünk elfeledd,
Bőnvallomásunk meg ne vesd.
Engedj szentséges nevedért
A bőnbánóknak enyhülést.
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Segíts, hogy testünk törje meg
Az üdvös megtartóztatás,
Hogy immár a böjtös szívek
Ne éhezzék a vétkeket.
Boldog Háromság tedd meg ezt,
Egyszerő Egység add meg ezt,
Hogy hozzon bı gyümölcsöket
A böjtölés te népednek. Amen.

ZSOLTÁROZÁS

40. zsoltár
Boldog, aki gondol a szőkölködıre,*
annak az Úr megmentıje lesz a rossz napokban.
Megırzi ıt az Úr, és életben tartja, †
boldoggá teszi a földön, *
és nem adja át ellenségei dühének.
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Betegágyán segítséget hoz neki az Úr, *
és enyhülést ad minden betegségében.
Így szóltam: „Uram, könyörülj rajtam, *
gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened!”
Ellenségeim rám átkot szórnak: *
„Mikor hal meg már, és neve mikor vész el?”
És ha egyik bejön, hogy meglátogasson, hazugságot
beszél, †
gonoszságát szívébe győjti, *
és gyalázni kezd, amikor távozik.
Összesúg romlásomra minden ellenségem, *
rosszat forralnak ellenem:
„Halálos kór van már benne, *
ágynak esett, nem is kel fel soha többé.
Még barátom is, akiben pedig bíztam, *
aki együtt ette kenyerét velem, sarkát emelte
ellenem.
De te, Uram, könyörülj meg rajtam, *
állíts talpra, hadd fizessek meg nekik!
Abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, *
ha nem ül diadalt fölöttem ellenségem.
Te pedig engem ártatlanságomért felkaroltál, *
és színed elé állítottál mindörökre.
Áldott az Úr, Izrael Istene, *
öröktıl fogva mindörökké! Ámen, ámen!
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Dicsıség az Atyának, a Fi##únak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Antifóna: Aki nem győjt velem, az szétszór, és aki
nincs velem, ellenem vagyon.

45. zsoltár
Isten a mi menedékünk, a mi erıs várunk, *
biztos segítségünk, amikor szorongatnak minket.
Nem félünk ezért, ha a föld há""borog, *
és ha a hegyek a tengerbe zuhannak.
Hadd zúgjanak és áradjanak vizei, *
hadd rengjenek viharától a bércek!
Csörgedezı patakok vidítják Isten városát, *
a Magasságbelinek szentséges lakhelyét.
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Nem fog megrendülni, mert Isten lakik benne, *
Isten oltalmazza már kora hajnalban.
Nemzetek tomboltak, országok inogtak; *
az Úr mennydörgı szózatától megrettent a föld.
Velünk van a Seregek Ura, *
a mi menedékünk Jákob Istene.
Jöjjetek, és lássátok az Úr te""tteit, *
a csodákat, melyeket a földön végbevitt.
Elnémítja a hadakat szerte a világon: †
összetör íjat, lándzsát összezúz, *
a pajzsokat tőzben elégeti.
„Legyen elég, és lássátok be: az Isten é""n vagyok; *
fölséges a nemzetek közt, fölséges a földön.”
Velünk van a Seregek Ura, *
a mi menedékünk Jákob Istene.
Dicsıség az Atyának, a Fi##únak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Antifóna: Aki értem elveszíti életét, megtalálja azt
mindörökre – mondja az Úr.
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Kantikum

Jel 15,3-4

Nagy és csodálatos minden mőved, *
mindenható Urunk, Istenünk.
Hőségesek és igazak útjaid, *
nemzetek Királya!
Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, *
ki ne dicsérné nevedet?
Egyedül csak te vagy a Szent, †
eljön minden nemzet, és színed elé borul, *
mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
Dicsıség az Atyának, a Fi##únak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Antifóna: Aki engem követ, nem jár tévelyegve sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.
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RÖVID OLVASMÁNY

7

Jak 5, 16,19-20

Valljátok meg egymásnak bőneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.
Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése.
Testvéreim, ha valaki közületek letér az igazság
útjáról, és akad, aki visszatéríti, az tudja meg,
hogy aki a bőnöst letéríti a tévelygés útjáról,
megmenti lelkét a haláltól, és tömérdek bőnre
fátyolt borít.

RESPONZÓRIUM
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MAGNIFICAT-ANTIFÓNA

Magasztalja lelkem az Urat, *
és szívem ujjong üdvözítı Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: *
Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes
nemzedékek,
mert nagyot mővelt velem ı, aki Hatalmas: *
ı, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékrıl nemzedékre megmarad irgalma
azokon, *
akik istenfélık.
Csodát mővelt erıs karjával: *
a kevélykedıket széjjelszórta,
hatalmasokat előzött trónjukról, *
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
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az éhezıket minden jóval betölti, *
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt: *
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért, *
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
Dicsıség az Atyának, a Fi##únak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Magnificat-antifóna: Én igaz Atyám, a világ nem
ismer téged, én azonban ismerlek, mivel te küldtél
engem.
FOHÁSZOK
Krisztus Urunk adta nekünk az egymás iránti
szeretet új parancsát. Kérjük tıle:
Növeld, Urunk, néped szeretetét!
Jó Mester, taníts arra, hogy testvéreinkben téged szeressünk,
- és ami jót velük teszünk, neked tegyük!
A kereszten Atyád bocsánatát kérted hóhéraidnak,
- add, hogy szeressük ellenségeinket, és imádkozzunk üldözıinkért!
Tested és véred szent titka által növeld bennünk a szeretetet, az erıt és a bizalmat,
- erısítsd az esendıket, vigasztald a szomorkodókat, és önts reményt a haldoklókba!
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Világ Világossága, te a vakon születettnek, miután megmosakodott, visszaadtad szeme világát,
- a keresztvízzel és az élet igéjével világosítsd
meg a keresztségre készülıdet!
Áraszd örök szeretetedet az elhunytakra,
- és minket is fogadj be választottaid közé!
Mi Atyánk.
Könyörgés
Örök Atyánk, fordítsd magadhoz szívünket,
hogy mindig azt keressük, ami egyedül szükséges, és a szeretet gyakorlásával mutassuk meg,
hagy a te szolgálatodra szenteltük magunkat. A
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

