
REGGELI DICSÉRET 
 

Istenem, jöjj segítségemre! 

Uram, segíts meg engem! 

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

 
HIMNUSZ       

 

 
Testet ölt benned, mit az összes szentek 
mondani, tenni, végbevinni tudtak, 
s mind, amit szívünk tüze lángolása 
vágyva szerethet. 
 
Tarts meg a hitben, te adj nekünk békét, 
gyógyítsd a gyengét, s feloldva a bőnöst 
add híveidnek apadatlan élted 
égi jutalmát. 
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Mennyei Fölség, Atyaisten áldunk, 
áldunk Megváltónk, örökös királyunk, 
Szentlélek Isten, nevedet örökké 
áldja az ég s föld. Amen. 

 

ZSOLTÁROZÁS 

 
41. zsoltár  

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre, * 
úgy áhít a lelkem, téged, Istenem.  

Isten után szomjazik a lelkem, az élı Isten után: * 
mikor mehetek, hogy megjelenjek az ı színe 
elıtt? 

Éjjel-nappal könny a kenyerem, * 
mert azt hallom naponta: „Hol a te Istened?”  

Csak arra gondolok, elmém azon mereng, * 
hogyan vonultam be a csodás hajlékba Isten 
házáig,  

miközben ujjongott és énekelt *  
az ünneplı sokaság. 
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Miért csüggedsz, lelkem, * 
miért vagy nyugtalan?  

Bízzál az Úrban: fogom még áldani * 
arcom szabadítóját, Istenemet. 

Szomorkodik bennem a lélek, † 
hozzád röpül ezért gondolatom * 
a Jordán és a Hermon távoli hegyes tájairól. 

Harsognak zuhatagjaid, örvény kiált az örvénynek; * 
minden kavargó hullámod átzuhog  
fölöttem. 

Árassza rám az Úr irgalmát naphosszat, †  
neki zeng éjjel háladalom, *  
és áldom éltetı Istenemet. 

Így szólok az Úrhoz: „Oltalmazóm vagy, † 
miért feledkeztél meg rólam? * 
Miért kell bánatban élnem, ellenségeimtıl 
gyötörten?”  

Keserőség marja bensımet, † 
amikor kínzóim gúnyolnak, * 
s naponta azt mondják: „Hol a te Istened?” 

Miért csüggedsz, lelkem, * 
miért vagy nyugtalan?  

Bízzál az Úrban: fogom még áldani * 
arcom szabadítóját, Istenemet. 

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

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna: Kérünk, Urunk, mutasd meg nékünk a te 
irgalmadnak  fényét. 
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Kantikum      Sir 36,1-7.13-16 
 

Könyörülj rajtunk, tekints ránk, mindenség Istene, * 

szereteted fényét mutasd meg nekünk! 

Bocsásd félelmedet a nemzetekre, *  

amelyek nem ismernek téged. 

Hadd tudják meg hogy rajtad kívül nincs más Isten, *  

és hirdessék nagy tetteidet. 

Emeld föl kezedet az idegen népek ellen, * 

hogy lássák hatalmadat.  

Amint szemük láttára szent voltál velünk, * 

úgy a mi szemünk láttára légy dicsı fölöttük,  

hogy úgy ismerjenek, ahogy mi ismerünk, * 

mert rajtad kívül, Urunk, nincs más Isten!  

Újítsd meg a jeleket, és tégy csodákat újból, * 

dicsıítsd meg kezedet, erıs karodat! 

Győjtsd össze Jákob minden törzsét, † 

hadd tudják meg, hogy rajtad kívül nincs 

más Isten,* 

és mondják el nagy tetteidet.  

Tekintsd ıket örökségednek, * 

mint a régmúlt idıkben. 

Könyörülj népeden, amelyet terólad neveztek el, *  

Izraelen, amelyet elsıszülöttednek tekintettél, 

és könyörülj szent városodon, * 

nyugalmad városán, Jeruzsálemen!
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Áraszd el Siont kimondhatatlan igéiddel,*  

és népedet dicsıségeddel!  

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

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna: Kérünk, Urunk, mutasd meg nékünk a te 
irgalmadnak fényét. 
 

18 A. zsoltár  

Isten dicsıségét hirdetik az egek, * 

kezének mővérıl vall a mennybolt.  

A nappalok ezt zengik egymásnak, * 

erre oktatja éj az éjszakát. 

Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, * 

hogy meg ne értenéd szavát.  

Minden földre elhat szózatuk,* 

a földkerekség végéig eljut igéjük. 

Az égen vert Isten sátort a napnak, † 

és az, mint nászházból kilépı vılegény,*  

mint ujjongó dalia fut neki útjának.  

Az ég egyik peremérıl indul, † 

és másik széléig ér a pályája: * 
tüze elıl rejtızni nem lehet. 

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

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 
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RÖVID OLVASMÁNY     Jer 15,16 

Ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem ıket; 
kedvem telt szavadban és öröme szívemnek. Mert 
a te nevedet viselem, Uram, Seregek Istene! 
 
RESPONZÓRIUM 
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BENEDICTUS-ANTIFÓNA 

 
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: 
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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, 

hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben 
és halálos homályban ülnek, * 

lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. 

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

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Benedictus-antifóna: Irgalmának mélységei által 
meglátogatott minket a magasságból támadó. 
 
FOHÁSZOK 
 
Üdvözítınk minket országává és papjaivá tett, 
hogy Istennek kedves áldozatokat mutassunk be. 
Szólítsuk ıt hálás szívvel:  
 

Urunk, ırizz meg bennünket szolgálatodban! 
 

Krisztus, örök fıpap, aki népedet szent papságban 
részesíted, 
- engedd, hogy mindenkor Istennek kedves lelki 
áldozatokat tudjunk bemutatni! 
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Ajándékozd nekünk jóságosan a Szentlélek gyü-
mölcseit: 
- a türelmet, a jószívőséget és a szelídséget! 

Add, hogy szeressünk és magunkénak mondhas-
sunk téged, mert te magad vagy a szeretet, 
- és segíts jót cselekednünk, hogy életünkkel 
is magasztaljunk téged! 

Add, hogy testvéreink javát keressük, 
- és így könnyebben elnyerjék az üdvösséget! 

 

Mi Atyánk. 
 

Könyörgés 
 
Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a 
neked szentelt nép hitét, amikor évrıl évre vissza-
tér Húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet 
megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megért-
sük, mily nagy dolog, hogy megtisztultunk a ke-
resztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekbıl, és 
elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. Aki ve-
led él. 


