
 

 

ADVENT 
 

ESTI DICSÉRET 
 

Istenem, jöjj segítségemre! 

Uram, segíts meg engem! 

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

 

HIMNUSZ 

 

 
Megszánva árva népedet, 
hogy halállal ne vesszen el, 
a bőnre hoztál gyógyulást,  
a fásult földnek újulást. 
 
A vak világnak éjjelén, 
mint nászterembıl vılegény, 
elhagytad áldott Szőzanyád 
méhének tiszta templomát. 
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Hatalmad elıtt, Krisztusunk, 
mindnyájan térdre borulunk; 
az égiek s a földiek 
készséggel hódolunk neked. 
Hozzád könyörgünk, Jézusunk, 
ki jössz, mint ítélı Urunk, 
ne érjen minket el soha 
az álnok ellenség nyila. 
 
Hálát adjunk az Istennek, 
Atya, Fiú, Szentléleknek, 
Három személy fölségének, 
az egylényegő Istennek. Amen. 

 
   
ZSOLTÁROZÁS 
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109. zsoltár 

Így szólt az Úr az én Uramhoz: † 

„Jobbom felıl foglalj helyet, *  

míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad 

alá.” 

Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: *  

„Ellenségeid közt uralkodjál!  

Születésed napjától tiéd a királyság † 

szentséges fényességben; * 

a hajnalcsillag elıtt szültelek téged.” 

Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza: *  

„Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje 

szerint.” 

Az Úr áll a te jobbod felıl, * 

és eltiporja a királyokat haragja napján.  

Patakból oltja útközben szomját, * 

és újra fölemeli a fejét. 

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

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna: Istenünk, ha felénk fordulsz, 
ujjáéledünk, és a te néped örvendezik benned. 
Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmadat, és üdvös-
ségedet add meg nékünk! 
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110. zsoltár 

 
Teljes szívembıl áldom az Urat, * 

az igazak tanácsában és közösségében. 

Nagyszerőek az Úr mővei * 

mindazok szemében, akik szeretik azokat. 

Minden cselekedete dicsıséges és fö "" ""nséges, * 

és igazságossága örökre megmarad.  

Csodatetteinek emléket állított, * 

a jóságos és irgalmas Úr.  

Az istenfélıknek eledelt adott; * 

szövetségérıl mindvégig megemlékezik. 

Hatalmas csodákat tett népe elıtt, † 

hogy nekik adja a pogányok birtokát; * 

hőség és igazság, amit keze mővelt.  
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Parancsai mind szilárdak, † 

megmaradnak örökre, * 

hőségre és igazságra épülnek.  

Népének szabadulást ho "" ""zott, * 

szövetséget kötött vele örökre.  

Az ı neve szent és tiszteletre méltó; * 

az Úr félelme a bölcsesség kezdete.  

Bölcsekké válnak, akik ıt félik; * 

Isten dicsısége megmarad örökre. 

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

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna: Íme, az ég felhıiben már közeledik az 
Úr, hatalommal felövezve, alleluja. 
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Kantikum Jel 19, 1-7 
 

Alleluja. Üdv, dicsıség és hatalom Istenünknek, * 

mert igazak és jóságosak ítéletei. Alleluja. 

Alleluja. Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái, * 

és akik félve tisztelitek ıt, kicsinyek és nagyok. 

Alleluja. 

Alleluja. Átvette uralmát Urunk, mindenható  

Istenünk, * 

örvendezzünk, ujjongjunk és dicsıítsük ıt! 

Alleluja. 

Alleluja. Elérkezett a Bárány menyegzıjének napja, * 

már fel is készült menyasszonya. Alleluja. 

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

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna: Szent és buzgó életet éljünk, így várjuk 
élı reménységben Urunk eljövetelét. 
 
RÖVID OLVASMÁNY    Fil 4,4-5 
 
Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt 
mondom, örüljetek. Jóságos emberségeteket is-
merje meg mindenki. Az Úr közel van. 
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RESPONZÓRIUM 
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  MAGNIFICAT-ANTIFÓNA 
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MAGNIFICAT 
 
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,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna:  Az ısi napoktól fogva hallottuk a prófé-
ták ajkáról, hogy ı az, aki eljövendı, a virágzó ág 
Jessze gyökerébıl, kinek országló hatalma fölötte 
áll a világ minden hatalmának. 
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FOHÁSZOK 
 
Kedves Testvéreim! Jézus Krisztus kiszabadított 
minket a bőn sötétségébıl. Kérjük alázattal és 
hívjuk bizalommal:  

Jöjj el, Urunk, Jézus!  

Győjtsd egybe, Urunk, a földkerekség minden népét,  
- és erısítsd meg velük örök szövetségedet!  

Isten Báránya, te egykor azért jöttél, hogy elvedd a 
világ bőneit,  
- vedd le rólunk a bőn minden terhét!  

Te azért jöttél, hogy visszaszerezd, ami veszendıbe 
ment,  
- amikor ismét eljössz, üdvözítsd, akiket 
megváltottál!  

Hitünkkel téged keresünk,  
- amikor eljössz, találjuk meg benned az örök 
boldogságot!  

Aki megítéled az élıket és a holtakat,  
- fogadd be jóságosan elhunyt testvéreinket a 
szentek seregébe!  

 
Mi Atyánk. 

 
Könyörgés 

 
Urunk, Istenünk, hallgasd meg kegyesen néped 
kérı imáját! Örvendezve várjuk Egyszülöttedet, 
aki emberi testben eljött közénk. Add, hogy ami-
kor dicsıségben újra eljön, elnyerjük tıle az örök 
élet jutalmát. Aki veled él és uralkodik a Szentlé-
lekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 
 
 


