ADVENT
REGGELI DICSÉRET
Nyisd meg Uram ajkamat,
Hogy dicséretedet hirdesse szavam!

INVITATÓRIUM

23. zsoltár
Az Úré a föld és mind, ami betölti, *
a földkerekség és mind, aki lakja,
mert tengerek fölé ı rakta alapját, *
ı állította folyóvizek fölé.
Ki mehet föl az Úr he"gyére, *
ki állhat meg az ı szent helyén?
Az ártatlan kező, a tiszta szívő, †
aki nem veszi hiába Isten nevét, *
és hamis esküt nem esküszik.
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Az nyer áldást az Úrtól, *
és üdvösséget szabadító Istenétıl.
Ez az istenkeresık népe, *
amely kutatja arcát Jákob Istenének.
Emeljétek föl fejeteket, kapuk, †
táruljatok föl, örök kapuk: *
a dicsıség királya bevonul.
Kicsoda ez a dicsıség királya? *
Az Úr, az erıs és hatalmas, az Úr, aki hatalmas a csa""tákban.
Emeljétek föl fejeteket, kapuk, †
táruljatok föl, örök kapuk: *
a dicsıség királya bevonul.
Kicsoda ez a dicsıség királya? *
A Seregek Ura a dicsıség királya.
Dicsıség az Atyának, a Fi##únak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Antifóna: Istent az Urat, kit a nemzetek várva várnak, jöjjetek, imádjuk!
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HIMNUSZ

Már kábult lélek, talpra kelj,
tespedve többé ne heverj,
új csillag fénye tündököl,
fut minden bőn e fény elıl.
A Bárány ím közénkbe jı,
felold minden rabláncot İ,
minden szemek könnyezzenek,
bocsánatért úgy esdjenek.
Ha fénylik újra majd az Úr,
vad félelem ha ránk borul,
ne bosszulónk legyen, s bíránk,
védı kezét terjessze ránk.
Dicsérjük, áldjuk hangosan
az Atyaistent s egy Fiát,
s a Lelket a vigasztalót,
most és örök idıkön át. Amen.
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ZSOLTÁROZÁS

92. zsoltár
Király az Úr, fönségbe öltözött; *
felöltözött az Úr, felövezte magát erısséggel.
Szilárddá tette a földet, hogy meg ne inogjon, †
Trónod szilárdan áll ısidık óta, *
öröktıl fogva vagy te.
Uram, a vizek árja zúg, †
harsogva zúgnak a folyamok, *
mennydörögve zúg a tornyosuló vizek árja.
De hatalmasabb, mint a tenger morajlása, †
hatalmasabb, mint a nagy vizek zúgása, *
mindennél hatalmasabb az Isten a
magasságban.
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Bizonyságaid valóban igazak, *
házadat szentség illeti, Uram, mindörökké.
Dicsıség az Atyának, a Fi##únak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Antifóna: Sionból jött a törvény és Isten Igéje Jeruzsálembıl.

Kantikum

Dán 3, 57-88, 56

Áldja az Urat az Úr minden mőve, *
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!
Áldjátok az Urat, az Úr angyalai mindnyájan; *
áldjátok az Urat, ti, egek!
Áldjátok az Urat, ti, vizek az égbolt fölött; *
áldjátok az Urat, az Úr minden erıi!
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Áldjátok az Urat, nap és holdvilág; *
áldjátok az Urat, égi csillagok!
Áldjátok az Urat, záporesı és harmat; *
áldjátok az Urat, ti, viharok!
Áldjátok az Urat, tőz és forróság; *
áldjátok az Urat, hideg és hıség!
Áldjátok az Urat, dér és harmat; *
áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg!
Áldjátok az Urat, jég és hóesés; *
áldjátok az Urat, éjek és nappalok!
Áldjátok az Urat, világosság és sö""tétség; *
áldjátok az Urat, villámok és fe""llegek!
Áldja az Urat a szárazföld; *
dicsérje és magasztalja örökké!
Áldjátok az Urat, hegyek és halmok; *
áldjátok az Urat mind, amik a földbıl
sarjadtok!
Áldjátok az Urat, ti, források; *
áldjátok az Urat, folyamok és te""ngerek!
Áldjátok az Urat, tengeri lények,
s minden, ami mozog a vízben; *
áldjátok az Urat, égi madarak!
Áldjátok az Urat, vadak és háziállatok; *
áldjátok az Urat, ti, emberek fiai!
Áldja az Urat Izrael, *
dicsérje és magasztalja örökké!
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Áldjátok az Urat, ti, az Úr pa""pjai; *
áldjátok az Urat, ti, az Úr szo""lgái!
Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek; *
áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívőek!
Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja és Mi##sael, *
dicsérjétek és magasztaljátok örökké!
Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt; *
dicsérjük és magasztaljuk örökké!
Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, *
dicséretre méltó, dicsıséges és magasztos
örökké!
Antifóna: A várva várt napon édesség csordul a hegyeken, a dombok tejjel-mézzel folynak, alleluja.
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148. zsoltár
Dicsérjétek az Urat a mennybıl, *
dicsérjétek a magasságban!
Dicsérjétek, ti, angyalai, mind, *
dicsérjétek, összes mennyei karok!
Dicsérje ıt a nap és a hold is, *
dicsérje ıt minden fényes csillag!
Dicsérjék ıt az egek egei, *
és minden vizek az egek fölött!
Dicsérjék mind az Úr ne""vét, *
mert ı parancsolt, és minden létrejött.
Mindörökre helyükre állította ıket, *
törvényt szabott, amely el nem évül.
Dicsérjétek az Urat a földrıl, *
tengeri szörnyek és összes mély vizek,
tőz és jégesı, hó és ködfelhı, *
és igéjét teljesítı száguldó vihar,
ti hegyek és halmok, mindnyájan, *
gyümölcsfák és összes cédrusok,
erdei vadak és minden háziállat, *
csúszómászók és szárnyas madarak!
Föld királyai és minden népek, *
fejedelmek és a föld minden bírája,
ifjak és le""ányok, *
fiatalok és öregek együtt,
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dicsérjék az Úr nevét, *
mert egyedül csak az ı neve fölséges!
Fölsége felülmúlja az eget és a földet, *
és ı emeli fel népe homlokát.
İ teszi dicsıvé minden szentjét, *
Izraelt, a hozzá közel álló népet.
Dicsıség az Atyának, a Fi##únak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Antifóna: Örvendjetek az Úrban mindenkor, ismét
mondom, örvendjetek: az Úr közel vagyon.
RÖVID OLVASMÁNY Róm 13, 11-13
„Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívık lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát
le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.”
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RESPONZÓRIUM

BENEDICTUS-ANTIFÓNA
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BENEDICTUS
Áldott az Úr, atyáink Istene, *
mert meglátogatta és megváltotta az ı népét;
Erıs szabadítót támasztott minékünk *
szolgájának, Dávidnak családjából.
Amint szólott a szentek szájával, *
ısidık óta a próféták ajka által,
megszabadít az ellenség kezébıl, *
mindazoktól, akik győlölettel néznek minket;
atyáinkkal irgalmat gyakorol, *
hogy szent szövetségére emlékezzék,
az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, *
hogy nekünk váltja be, amit ígért;
hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség
kezébıl, *
neki szolgálatot teljesítsünk:
szentségben és igazságban járjunk elıtte *
napról napra, amíg élünk.
Téged pedig, gyermek, †
a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, *
mert az Úr elıtt jársz, egyengetni az ı útját;
az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, *
hogy bocsánatot nyerjen minden bőnük
Istenünk irgalmas szívétıl, *
amellyel meglátogat minket
felkelı Napunk a magasságból,
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hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben
és halálos homályban ülnek, *
lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
Benedicus-antifóna: A Kiáltónak szava a pusztában, készítsétek el az Úrnak útját, egyenessé tegyétek Istenünk ösvényeit.
FOHÁSZOK
Kedves Testvéreim! Megváltó Krisztusunk azért jött
közénk, hogy megtisztítson minket a bőntıl. Örvendezve kiáltsunk hozzá:
Jöjj el, Urunk, Jézus!
Aki a próféták jövendölése szerint, testben születtél,
- erısíts meg minden jót, amely lelkünkben születik!
Add meg nekünk, hogy mi, akik a megváltás örömhírét hirdetjük,
- üdvösségünket megtaláljuk benned!
Te eljöttél, hogy gyógyítsd a megtört szívőeket,
- orvosold néped lelki sebeit!
Te azért jöttél, hogy engesztelést adj az egész világért,
- engedd el minden büntetésünket az ítélet napján!
Mi Atyánk.
Könyörgés
Istenünk, te megszántad az embert, amikor bukásával halált érdemelt, és úgy határoztál, hogy Egyszülöttedet küldöd megváltásunkra. Add kérünk,
hogy akik alázatos szívvel valljuk a megtestesülés
titkát, részesedjünk a megváltás kegyelmében. A mi
Urunk.

