
 

SZENT BERNÁT APÁT 

ESTI DICSÉRET 
 

Istenem, jöjj segítségemre! 

Uram, segíts meg engem! 

Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. 

 

HIMNUSZ 
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ZSOLTÁROZÁS 

 
112. zsoltár 

 
Dicsérjétek, Isten szolgái, * 

dicsérjétek az Úr nevét.  

Áldott legyen az Úr neve * 

mostantól fogva mindörökké. 

Dicsértessék az Úr neve * 

napkelettıl napnyugatig!  

Fölséges az Isten minden nép fö "" ""lött, * 

dicsısége magasabb az egeknél.   

Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? † 

A magasságokban áll a trónja, * 

onnan tekint alá égre és földre. 
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Az elhagyatottat a porból magához vonja, * 
fölemeli a szegényt a sárból,  

hogy odaültesse a gazdagok közé, * 

népének gazdagjai közé.  

S aki gyermek nélkül élt há "" ""zában, *  

azt gyermekek boldog anyjává teszi. 

Dicsıség az Atyának, a Fi ## ##únak * 

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna: Szenteknek útjai szépséges utak, és 
minden ösvényük békességes, mivel megragadták 
az élet fáját. 
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145. zsoltár 

Dicsérd, lelkem, az Urat; † 
az Urat dicsérem, amíg élek, * 

zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek! 

Fejedelmekben ne bízzatok, † 

de más emberfiába "" ""n sem, * 

mert nem tud segíteni.  

Lelke elszáll, és visszatér a porba, * 

és még aznap megsemmisül minden terve. 

De boldog, akinek segítıje Jákob Istene, * 
és akinek Istenben, az Úrban van reménye.  

İ alkotta az eget és a földet, * 

a tengert és mindent, ami benne él.  

Hőségét megırzi mindörökre, † 

megvédi az elnyomottnak jogát, * 

az éhezınek ı ad kenyeret. 

Kiszabadítja az Úr a foglyokat, * 
az Úr megnyitja a vakok szemét.  

Az Úr fölemeli azt, aki elesett, * 

az Úr szereti az igaz embert.  

A jövevényt megvédi az Úr, † 

támogatja az árvát és az özvegyet, *  

de elpusztítja a gonoszok útját.  

Uralkodik az Úr ö "" ""rökké, * 
a te Istened, ó, Sion nemzedékrıl nemzedékre. 
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Dicsıség az Atyának, a Fi ## ##únak * 
és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna: Utódainak Szent Bernát a békét hagyta 
örökül, és így mindörökké megmarad az ı dicsı-
sége. 

 

Kantikum  Ef 1,3-10 

Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Aty-

ja, *  

aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldás-

sal megáldott minket. 

Benne választott ki a világ teremtése elıtt, * 

hogy szentek és feddhetetlenek legyünk elıt-
te. 
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Szeretetbıl eleve arra rendelt bennünket, † 
hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk *  

akaratának tetszése szerint, 

és magasztaljuk fölséges kegyelmét,* 

amellyel megajándékozott minket  

szeretett Fiában. 

Benne nyertük el vére által a megváltást, * 

bőneink bocsánatát,  

kegyelme bıségének arányában, † 

amelyet gazdagon árasztott reánk * 

minden bölcsességgel és okossággal. 

Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint * 

akaratának titkos végzését. 

Elhatározta ugyanis, * 

hogy amikor eljön az idık teljessége,  

Krisztusban mint fıben újra egyesít mindent, * 

ami van a mennyben és a földön. 

Dicsıség az Atyának, a Fi ## ##únak * 

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna: Évek haladtával növekedett Bernát ked-
vességben, bölcsességben az Isten és emberek 
elıtt. 
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RÖVID OLVASMÁNY    Péld 4,1-2,20-23 
 
Halljátok, gyermekek atyai intelmemet, és figyelje-
tek jól, hogy okosságot tanuljatok! Üdvös oktatás-
ban részesítlek titeket, ezért el ne hagyjátok taní-
tásomat! Fiam, figyelj szavaimra, nyisd meg fülei-
det igéimnek!  Ne távozzanak szemed elıl, óvd 
ıket szíved belsejében. Mert életet adnak megtalá-
lóiknak és gyógyulást az egész testnek. Óvd a szí-
vedet minden gonddal, mert az élet ebbıl fakad. 
 
 

 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 azo-

kon, * 
akik istenfélık. 

Csodát mővelt erıs karjával: * 

a kevélykedıket széjjelszórta, 

hatalmasokat előzött trónjukról, * 

kicsinyeket pedig felmagasztalt; 

az éhezıket minden jóval betölti, * 

a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. 
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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. 
 

FOHÁSZOK 

 

Kérjük mennyei Atyánkat, minden szentség forrá-
sát, hogy Szent Bernát közbenjárására minket is 
szent életre vezessen: 
Szentek legyünk, mert szent vagy, Istenünk!  
Szent Atyánk, te azt akartad, hogy gyermekeidnek 

hívjanak bennünket és azok is legyünk, 
- add, hogy szent Egyházad az egész földke-
rekségen dicsıítsen téged! 

Szent Atyánk, te azt akartad, hogy mindig a neked 
tetszı úton járjunk, 
- add, hogy gyarapodjunk jócselekedetekben! 

Szent Atyánk, te Krisztus által kiengesztelıdtél 
velünk, 
- ırizz meg minket szent nevedben, hogy 
mindnyájan egyek legyünk! 

Szent Atyánk, te égi lakomádra hívtál minket, 
- engedd, hogy az égbıl szállott kenyér által 
teljesebb szeretetre jussunk! 

Szent Atyánk, bocsásd meg a bőnösök vétkeit, 
- és engedd, hogy a megholtak színed látására 
jussanak! 

 
Mi Atyánk 

Könyörgés 


