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IMÁDSÁGRA HÍVÁS
Vers: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
Felelet: Hogy dicséretedet hirdesse szavam!
Antifóna: Urunkat, közelgő Királyunkat, jöjjetek, imádjuk!
94. zsoltár
Felhívás Isten dicséretére

Lelkesítsétek egymást mindennap, amíg a „ma" tart
(Zsid3, 13).
(Az antifónával kezdjük és megismételjük)
Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, *
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal, *
magasztaljuk őt hangos énekszóval!

Antifóna

Mert az Úr valóban nagy Isten, *
az összes isteneknél dicsőbb király.
A föld mélységei az ő kezében vannak, *
és övé a hegyek minden orma.
Övé a tenger, az ő műve, *
a szárazföld is az ő keze alkotása.

Antifóna

Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, *
hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt,
mert ő a mi Istenünk, *
mi meg háza népe és kezének nyája.

Antifóna

Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: *
Ne legyetek kemény szívűek,
mint Meribánál, Massza napján a pusztában, †
ahol atyáitok megkísértettek engem, *
és próbára tettek, bár látták számos csodámat.

Antifóna

Negyven évig terhemre volt ez a nemzedék, *
azt mondtam: Ez a nép tévelygő szívű.
Nem ismerték meg utaimat, †
ezért haragomban kimondtam eskümet: *
Nyugalmam helyére nem juthatnak el!"

Antifóna

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.

Antifóna
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HIMNUSZ
Harsanva szóló hang kiált,
szétoszlat már minden homályt,
elűzi messze álmaink;
az égből Krisztus fénye int.

Hogy majd ha fénye újra gyúl
s a földre félelem borul,
részünk ne büntetés legyen,
hanem jóságos védelem.

Serkenjen már a szennyesen,
kábultan alvó értelem:
új csillag fénylik odafenn,
hogy minden átkot elvegyen.

Atyának dicséret legyen
és Gyermekének győzelem,
s a boldog Lángot ővelük
örökre áldja énekünk. Ámen.

A Bárányt küldi már az Ég
leróni adósságaink:
mindnyájan bűnbocsánatért
kiáltozzunk könnyek között.

ZSOLTÁROZÁS
1. ant.: Mutasd meg hatalmadat, Urunk, és szabadíts meg minket!
79. zsoltár
Látogasd meg szőlődet, Uram!

Jöjj el, Uram, Jézus! (Jel 22, 20)
Figyelj ránk, Izrael pásztora, *
aki nyájadként vezeted József népét.
Aki a kerubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva *
Efraim, Benjámin és Manassze törzse előtt.
Mutasd meg hatalmadat, és jöjj, *
hogy megszabadíts minket.
Újíts meg minket, Istenünk, *
ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
Urunk, mindenható Isten, *
meddig haragszol még néped imádsága ellenére?
Könnyek kenyerével táplálsz minket, *
és italul könnyeink árját adtad nekünk.
Szomszédaink előtt csúffá lettünk, *
ellenségeink gúnyolódnak rajtunk.
Újíts meg minket, mindenható Isten, *
ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
Egyiptomból telepítetted át szőlődet, *
népeket űztél el, hogy elültethesd.
Helyét jól megtisztítottad, *
gyökeret vert, és betöltötte már a földet.
Beborítja árnyéka a hegyeket, *
ágai magasabbak a hatalmas cédrusoknál.
Indái a tengerig elértek, *
hajtásai meg a Folyamig.
Miért romboltad le kerítését, *
hogy akik arra járnak, mind leszüreteljék?
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Elpusztította az erdei vadkan, *
és a magános vad lelegelte.
Újíts meg minket, mindenható Isten, *
tekints le ránk,
lásd, és látogasd meg ezt a szőlőt!
Védd meg, amit jobbod ültetett, *
és az emberfiát, akit magadhoz emeltél.
Tűzzel égetik és feldúlják, *
de arcod feddésétől elpusztulnak.
Jobbod embere fölé tárd ki kezedet, *
az emberfia fölé, akit magadhoz emeltél.
Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, *
és mi segítségül hívjuk nevedet.
Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk, *
ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Ant.: Mutasd meg hatalmadat, Urunk, és szabadíts meg minket!
2. ant.: Nagyszerű, amit az Úr cselekedett, híreszteljétek az egész földön!
Kantikum Iz 12, 1-6
A megszabadított nép hálaéneke

Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! (Jn 7, 37)
Hálát adok neked, Uram,
mert megharagudtál ugyan reám, *
de elfordult haragod, és megvigasztaltál.
Íme, Isten az én szabadítóm, *
bizalom tölt el, és nem félek,
mert az Úr az én erőm és dicsőségem, *
ő lett nékem szabadulásom.
Víg örömmel merítetek vizet *
az üdvösség forrásaiból.
Így szóltok majd azon a napon: †
„Adjatok hálát az Úrnak, *
és magasztaljátok nevét!
Mondjátok el a népek közt tetteit, *
és hirdessétek, hogy az ő neve fölséges.
Zengjetek az Úrnak, mert nagyszerű,
amit cselekedett; *
híreszteljétek az egész földön.
Ujjongj, és mondj dicséretet, Sion népe, *
mert nagy közötted Izrael Szentje."
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Ant. Nagyszerű, amit az Úr cselekedett, híreszteljétek az egész földön!
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3. ant.: Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek! †
80. zsoltár
A szövetség ünnepélyes megújítása

Vigyázzatok, hogy ne legyen hitetlenségre hajló, gonosz a szívetek (Zsid 3, 12)
Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek, *
† ujjongjatok Jákob Istenének!
Csendüljön a zsoltár, hozzatok dobot, *
és lágy hangú hárfát citerával!
Fújjátok meg a harsonát újholdkor, *
és holdtöltekor, a mi nagy ünnepünkön!
Izraelben ez a törvény, *
ezt így rendelte Jákob Istene.
Ő hagyta meg ezt Józsefnek, *
amikor Egyiptom földjéről kivonult.
Beszédet hallottam, amit nem ismertem: †
„Válláról levettem a terhet, *
keze megszabadult a kosártól.
Gyötrelmedben segítségül hívtál, és megszabadítottalak, †
a vihar leple mögül meghallgattalak, *
próbára tettelek Meriba vizénél.
Népem, hallgass rám, hadd intselek, *
Izrael, bárcsak figyelnél szavamra:
Ne legyen soha más istened, *
ne imádj soha idegen istent!
Mert én vagyok a te Urad, Istened, †
aki kivezetett téged Egyiptomból, *
csak nyisd ki szádat, és én betöltöm.
De népem nem hallgatta meg szavamat, *
és nem figyelt rám Izrael.
Szívük keménységére hagytam őket, *
járjanak csak kedvteléseik szerint.
Bárcsak hallgatna rám népem, *
és Izrael követné utaimat,
ellenségeit hamarosan megaláznám, *
és gyötrőire emelném kezemet.
Akik gyűlölik az Urat, meghódolnának neki, *
és sorsuk örökké tartana.
Népemet pedig a búza legjavából táplálnám, *
és jóllakatnám őket mézzel a sziklából."
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Ant.: Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek!
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RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Halljátok az Úr szavát, ti nemzetek,
F. A föld végső határáig hirdessétek!
OLVASMÁNY- Iz 41,13-20
VÁLASZOS ÉNEK.
(Iz 26, 19; Dán 12, 2)
V. Ébredjetek föl, és ujjongjatok mind,
F: Mert a hajnali harmat az Úr érkezését jelzi.
V: Akik mindeddig aludtak, ébren virrasszanak.
F: Mert a hajnali harmat az Úr érkezését jelzi.
EVANGÉLIUM –Mt 11,11-15

RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Fölötted, Jeruzsálem, * Ott ragyog az Úr.
F: Fölötted, Jeruzsálem, * Ott ragyog az Úr.
V: És dicsősége megnyilvánul rajtad.
F: Ott ragyog az Úr.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
F: Fölötted, Jeruzsálem, * Ott ragyog az Úr.

Anitfóna: Megsegítettelek téged, mondja az Úr, és én vagyok a te Megváltód, a
választott nép szent Istene.
BENEDICTUS
Áldott az Úr, atyáink Istene,*
mert meglátogatta és megváltotta az ő népét;
Erős szabadítót támasztott minekünk *
szolgájának, Dávidnak családjából.
Amint szólott a szentek szájával, *
ősidők óta a próféták ajka által,
megszabadít az ellenség kezéből, *
mindazoktól, akik gyűlölettel 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 kezéből, *
neki szolgálatot teljesítsünk:
szentségben és igazságban járjunk előtte *
napról napra, amíg élünk.

6
Téged pedig, gyermek, †
a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, *
mert az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját;
az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, *
hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük
Istenünk irgalmas szívétől, *
amellyel meglátogat minket
felkelő Napunk a magasságból,
hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben
és halálos homályban ülnek,*
lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Ámen.
Anitfóna: Megsegítettelek téged, mondja az Úr, és én vagyok a te Megváltód, a
választott nép szent Istene.
FOHÁSZOK
Kedves Testvéreim! A mennyei Atya elküldte szent Fiát, hogy üdvözítse az embereket.
Forduljunk hozzá bizalommal:
Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!
Mennyei Atyánk, segíts meg jóságosán, hogy szent Fiadat, Jézus Krisztust ne csak szóval
magasztaljuk,
- hanem életünkkel is megdicsőítsük!
Aki Fiadat azért küldted, hogy üdvözítsen minket,
- enyhítsd a szenvedést hazánkban és az egész földkerekségen!
Szent Fiad eljövetele örömet árasztott a világra,
- add, hogy minél több ember érezze a megváltás boldogságát!
Add irgalmasan, hogy szentül és buzgón éljünk ezen a világon,
- míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és Krisztus Urunk dicsőséges eljövetelét.
Mi Atyánk . . .
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, lelkesítsd szívünket egyszülött Fiad útjának előkészítésére, hogy a vele való
találkozás által megtisztult lélekkel szolgáljunk téged. A mi Urunk.

