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V. Istenem, jöjj segítségemre!
F. Uram, segíts meg engem!
Dicsıség az Atyának. Miképpen. Alleluja.
HIMNUSZ

Terólad álmodjék szívünk,
érezze jelenlétedet,
zengjük, mihelyt felkelt a fény,
mindenkor dicsıségedet.
Adj hő és tiszta életet,
hozd vissza meleg fényedet:
a sötétlı, vak éjszakát
világosságod járja át.
Add meg ezt, jó Atyánk, nekünk,
Úr Krisztus által esdeklünk.
ki Veled és a Lélekkel
egy Urunk, örök Istenünk. Amen.
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ZSOLTÁROZÁS
4. zsoltár
Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem, *
szorult helyzetemben segíts meg engem.
Könyörülj rajtam, *
és hallgasd meg imámat!
Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? *
Miért szeretitek a haszontalanságot,
meddig törekedtek még hazugságra?
Tudjátok meg: az Úr csodásan megmenti hívét; *
meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek! †
Szálljatok magatokba szívbıl,*
nyugovóra térve teremtsetek csendet.
Igaz áldozatot hozzatok, *
és bízzatok az Úrban!
Azt mondják sokan: „Ki részesít jóban minket?” *
Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!
Szívembe nagyobb örömet öntöttél, *
mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg
borban!
Alig térek nyugovóra, békében elalszom, *
mert biztonságot egyedül te adsz nekem,
Uram.
Dicsıség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
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miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
133. zsoltár
Áldjátok az Urat mindnyájan, ti, az Úr szolgái, *
akik éjjelente az Úr házában álltok!
Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, *
és áldjátok az Urat!
Áldjon meg téged az Úr Sionból, *
aki az eget és a földet alkotta!
Dicsıség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
RÖVID OLVASMÁNY

MTörv 6, 4-7

Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr!
Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyébıl,
minden erıddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket
ma szabok neked, ırizd meg szívedben és vésd
gyermekeidnek is az eszébe; beszélj róluk, amikor
otthon tartózkodsz és amikor úton vagy, amikor
lefekszel s amikor fölkelsz!
VÁLASZOS ÉNEK
V. Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet. Uram.
F. Megváltottál minket, Urunk, hőséges Istenünk.
* Kezedbe ajánlom lelkemet. Dicsıség az Atyának.
Uram.
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Lk 2, 29-32

Bocsásd el most, Uram, szolgádat, *
szavaid szerint békességben,
hiszen már meglátták szemeim, *
akit küldtél, az Üdvözítıt.
İt adtad számunkra *
csodájára minden népnek,
hogy fényeskedjék az egész világnak, *
mint választott néped dicsısége.
Könyörgés
Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán,
hogy holnap reggel tıled erıt nyerve ébredjünk, és
Krisztus feltámadásának örvendhessünk. Aki él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
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