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

Immár hoz hasznos magvakat,
díszíti ékes, sok virág.
Gyümölcsöt terem gazdagon,
élıknek édes étket ád.
Tisztítsa égi kegyelem
kiszáradt lelkünk sok sebét.
A bőnt, s a vétkes vágyakat
könnyes bánattal törje szét.
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A törvényt hően tartsa meg,
a rosszban része ne legyen.
Csak jóban lelje örömét,
s ne lássa halál erejét.
Hallgass meg, kérünk, jó Atya,
s Atyának örök, egy Fia,
Szentlélek Isten, vigaszunk:
egyetlen fölség, nagy király. Amen.
ZSOLTÁROZÁS

124. zsoltár
Aki az Úrban bízik, akár a Sion hegy, *
megmarad örökre rendületlenül.
Jeruzsálemet hegyek övezik, †
így karolja körül népét az Úr, *
most és mindörökké.
Nem maradhat a gonoszság uralma az igazak
örökségén, *
nehogy az igaz is gonoszságra nyújtsa ki kezét.
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Tégy jót, Uram, a jókkal *
és az igaz szívőekkel.
Aki pedig rossz útra hajlik, †
juttassa az Úr a gonosztevık sorsára. *
Békesség Izraelnek!
Dicsıség az Atyának, a Fi##únak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Antifóna: Körülveszi népét az Úr most és örökkön
mindörökké.
130. zsoltár
Uram, szívemben nincs nagyravágyás, *
szememben sincsen kérkedés.
Nem töröm magam nagy dolgok után, *
sem erımet meghaladó feltőnı csodák után.
Csak a békességre és a csendre *
intettem a lelkemet.
Mint az anyja ölén nyugvó kisded, *
a lelkem bennem úgy pihen.
Bízzál, Izrael, az Úrban, *
mostantól fogva mindörökké!
Dicsıség az Atyának, a Fi##únak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
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Antifóna: Körülveszi népét az Úr most és örökkön
mindörökké.
Dicsıség az Atyának, a Fi##únak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Antifóna: Körülveszi népét az Úr most és örökkön
mindörökké.
Kantikum

Jel 4,11; 5, 9.10.12

Méltó vagy, Urunk, Istenünk, *
hogy a dicsıség, a tisztelet és a hatalom tied
legyen,
mert a mindenséget te alkottad, *
akaratod hívott létre és teremtett mindent.
Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, *
és feltörd pecsétjeit,
mert megöltek, †
de megváltottál minket Istennek véred árán *
minden törzsbıl, nyelvbıl, népbıl és nemzetbıl.
Istenünk országává és papjaivá tettél minket, *
és uralkodni fogunk a földön.
Méltó a Bárány, akit megöltek, †
hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a
bölcsesség, *
az erı, a tisztelet, a dicsıség és az áldás!
Dicsıség az Atyának, a Fi##únak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
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Antifóna: Körülveszi népét az Úr most és örökkön
mindörökké.
RÖVID OLVASMÁNY

Róm 12, 9-12

Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek
gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban elızzétek
meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek
tüzes lelkületőek: az Úrnak szolgáltok. A reményben
legyetek derősek, a nyomorúságban béketőrık, az
imádságban állhatatosak.

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;
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,
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miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Antifóna: Örvendezik az én lelkem üdvözítı Istenemben.
FOHÁSZOK
Istenünk, rendelésedbıl a remény élteti népedet.
Kiáltsuk ezért hangos örömmel:
Te vagy, Urunk, néped reménysége!
Hálát adunk neked, Urunk, mert Krisztusban végtelen gazdagok lettünk
- minden igében és minden tudásban. Istenünk, kezedben van a hatalmasok szíve.
Bölcsességed irányítsa az államok vezetıit a kormányzásban,
- hogy a te forrásaidból merítsék elgondolásaikat, és tetszésed szerint munkálkodjanak!
Te adod meg a mővészeknek, hogy tehetségükkel
fényes ragyogásodat tükrözzék,
- munkájuk által sugározz a világra reményt
és örömet!
Te nem engeded, hogy nagyobb kísértés érjen,
mint amilyent el tudunk viselni;
- erısítsd a gyengéket, emeld fel az elesetteket!
Fiad által megígérted az embereknek, hogy az
utolsó napon életre támadnak,
- ne feledkezzél meg azokról, akik már kiköltöztek a testbıl!
Mi Atyánk
Könyörgés
Szálljon fel irgalmas színed elé, Istenünk, esti
imádságunk, és szálljon le reánk áldásod, hogy
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segítségeddel méltók legyünk az üdvösségre most
és mindörökké. A mi Urunk.

