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Antifi 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. t 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 

harsogja himnuszunk az áldást. Antifóna 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, • 

a nagy Király az istenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, • 

övé a szárazföld: keze formálta. Antifóna 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
Hiszen ő a rni Istenünk, t 

mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. Antifóna 

Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, rnint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 
kilúvtak ellenük, pedig szemiéiték minden tettem. 

Antifóna 
Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 

és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." Antifóna 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 
rniképpen kezdetben, • most és mindörökké. 
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irgalmas . lstenünk szánakozó szívét, t 
··amely úgy hozta ét közénk, • 
mint ntagas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éj'ben, t 
a halál árnyékában ülnek_, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazí.tsa. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongJak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műv.eket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazda,got üresen küldi eL 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 
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BEVEZETŐ RÉSZ 





ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 

A sokféle imakönyv között, amit a nap megszentelé
sére keresztényeknek ajánlhatunk, legértékesebb a zso
lozsmáskönyv, amit az egyház, mint saját hivatalos na
pi imáját főleg szentírási szövegekből állított össze. Bár 
elsősorban papok és szerzetesek kezébe adta, minden 
hivőt bíztat - ma jobban mint a múltban valaha -, 
hogy ki-ki lehetáségei szerint egyénileg vagy közösség
ben kezébe vegye és használja. 

Ez a kötet tulajdonképpen kibővített zsoltároskönyv: 
az Ószövetség imádságos könyvét adja a hívek kezébe, 
éspedig abban a keretben, amelyen belül legmegfele
lőbb módon keresztény imádsággá és a mindennap 
megszentelésének eszközévé válhat. A zsinat utáni új 
Római Breviárium beosztását követve, a zsoltárokat az 
imaórák szerint négy hétre szétosztva közöljük más 
bibliai énekekkel, antifónákkal, rövid olvasmányokkal 
és imádságokkal együtt. Így a zsoltárok egyrészt a nap
szakok szerint elrendezve, másrészt az egész Szentírás 
összefüggésében jelennek meg. Különös fontosságú az 
újszövetségi énekek és rövid olvasmányok jelenléte a 
kötetben. Ezek segítik az imádkozót, hogy a zsoltárok 
keresztény értelmét fölfedezze és magáévá tegye. 

Az egyház napi liturgikus imája öt részből áll. Négy 
ezek közül meghatározott napszakokra vonatkozik, az 
ötödik tetszés szerint beiktatható a nap folyamán. A 
napi zsolozsma két pillére a Reggeli dicséret (Ad Lau
des) és az alkonyati Vecsernye (Ad Vesperas) . Az első 
reggeli ima, amit a hála, a dicséret, a természet és a fény 
reggeli megújulásának s ezen túl Krisztus hajnali föltá
madásának gondolata hat át. A Reggeli dicséret hangu
latát tehát az új nap új lehetőségeinek, mint isteni aján
déknak öröme és lendülete jellemzi. Mint minden imaó
rának, úgy ennek is, érzelmi-hangulati bevezetést a kez-
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deti himnusz ad. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a kö
zelmúltban megjelent Himnuszos könyv (Budapest, 
Szt. István Társulat, 1985) szövegeit is minden imaórá
hoz beillesszük. A napi liturgia második súlypontja, a 
Vecsernye hangulatilag jobban visszafogott. A befeje
zett munkanap, a leszálló alkonyat, a pihenést igénylő 
lélek és test témáira utalnak mind a himnuszok, mind a 
zsoltárok. A Vecsernyében is a hála a fő mondanivaló, 
de újra és újra hangot kap a vádoló lelkiismeret, a bo
csánatot kérő bűnbánat, a sötétedő világtól való szo
rongás, egyszóval: az alkonyodó vagy hanyatló élet 
hangulata. 

A Reggeli dicséret és a Vecsernye közötti idő valame
lyik órájába illik bele az ún. Napközi imádság, amely
nek szövegei aszerint módosulnak, hogy délelőtt, dél
ben vagy délután imádkozzuk őket. A régi latin liturgia 
a nappal ún. harmadik (Tertia), hatodik (Sexta) vagy 
kilencedik (Nona) órájára írt elő zsolozsmás imát, amit 
a középkori időbeosztás szerint kb. délelőtt 9, déli 12 il
letőleg délután 3 órakor kellett végezni. A mai liturgia 
ezek egyikének kiválasztására ad lehetőséget. A Napkö
zi imádságban a zsoltárok kiválasztása kevésbé követ 
jellegzetes témákat, de a himnuszok, olvasmányok és 
könyörgések különböznek az időpont kiválasztása sze
rint. Így például délelőtt a Szentlélek ajándékait említik 
(az első Pünkösd a "nap harmadik órájában" történt), 
délben Krisztus fölfeszítésére , délután halálára emlé
keznek . Nemegyszer a déli tikkasztó meleg vagy ragyo
gó napfény, esetleg a délutáni imaórában a munkában 
már-már elfáradó ember érzése jut kifejezésre. Vagy pl. 
utalást találunk Péter és János fölmenetelére a Temp
lomba, akik a "kilencedik órában" csodás gyógyulást 
eszközöltek ki (ApCsel 3,1-10) . Tehát a napközi imád
ságban is ószövetségi imák, újszövetségi utalások és a 
napszak jellegzetes szükségletei fonódnak össze. 

Rövid, lefekvés előtti ima célját szolgálja az Esti 
imádság (Completorium), amelynek szövege a hét nap
jai szerint változik, de minden héten azonos, és ezért a 
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négyhetes zsoltárfölosztás után kapott helyet. Mind 
zsoltárai, mind más elemei a nyugalmas pihenés és "az 
Isten szárnya árnyékában" talált biztonság vágyát és 
kérését tartalmazzák. 

Az ötödik imaóra, amely a négyhetes zsoltárbeosz
tásban mindig a soronlévő nap szövegeinek elején talál
ható, eredetileg a Matutinum (hajnali ima) vagy Vigili
ae (virrasztó imádság) nevet viselte. Nem egyszerzet ma 
is éjjel vagy kora hajnalban imádkozza. Az új breviári
um a mai általános életformához alkalmazkodva ezt az 
imaórát átalakította úgy, hogy a nap bármely szakához 
kapcsolódhassék. A himnusszal és három zsoltárral 
kezdődő imaóra végére olvasmányok tartoznak: a mai 
breviárium két olvasmányt szán ide, egyet a szentírás
ból, egy másikat régebbi vagy újabb, de mindenképpen 
aszó valamelyik értelmében "klasszikus" egyházi szer
zőtől. Ennek megfelelően ma ezt az imaórát 0/vasmá
nyos órának (Officium lectionis) nevezzük. A mai vilá
gi hívő számára mint lelkiolvasmányt ajánljuk, amely
nek szövegét tetszés szerint kiválaszthatja, esetleg ebbe 
a kötetbe beillesztheti, ha kisebb füzet alakú kiadást 
használ. Mindenesetre ebben a könyvben a Római Bre
viárium szentírási olvasmányainak lelőhelyeit közöljük 
az egyházi év egyes vasárnapjaináL 

Pár szót kell még szólnunk a zsolozsmázás teológiá
járól és a könyv gyakorlati beosztásáróL 

A zsolozsma Krisztus és az egyház imája, úgy, ahogy 
ez a két fogalom összetartozik: Krisztus imája tagjai
ban, bennünk, akik az egyházat alkotjuk. Krisztus sza
vát - a sugalmazott szentírási szövegeket - adja aj
kunkra. Általa Krisztus szól az Atyához, de egyszers
mind hozzánk is, mert egyszerre tanít bennünket és kö
nyörög értünk. Olyan lélekkel kell imádkoznunk, 
amely az Isten és ember közötti keresztény párbeszéd 
dialektikáját megérti: bár az Isten és az ember, mint Te
remtő és teremtmény a párbeszéd két különböző ala
nya, mégis Krisztusban, aki az isteni és emberi termé
szet személyes egysége, e két alany között az értés , a 
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gondolati és érzelmi azonosulás és a kegyelmileg meg
valósuló valóságos egyesülés széles skálája válik lehető
vé. Ahogy a mi sorsunk, keresztünk, szenvedésünk 
Krisztuséval egyesülhet, úgy történhet az is, hogy a mi 
imádságunkban ő kiált az Atyához. Mivel ő az Atya ki
nyilvánulásának teljessége és egyháza számára minden 
igazság forrása, a szent szövegeken át ő tanít, figyel
meztet, korhol és vigasztal minket. A zsolozsmában aj
kunkon folytatódik az, ami a megtestesült Igében el
kezdődött. Krisztus, aki földi életében a biblikus imád
ságokat él te és használta, s aki zsoltárszövegekkel az aj
kán halt meg a kereszten (vö. Mt 27,46 és Lk 23,46), 
folytatja imáját bennünk és általunk, nemcsak mint 
egyénekben, hanem mint egyházában: saját növekvő és 
bontakozó testében. Így még jobban megértjük a zso
lozsma szerves kapcsolatát a szentmisével. 

Formáját tekintve a zsolozsma a mise első részét, 
az "igeistentiszteletet" követi, valójában azt bontakoz
tatja ki és teríti szét a nap minden szakára. De kegyelmi 
valóságában sem tesz mást: Krisztus "dicsérő áldoza
tát", kereszthalálos odaadását és engedelmes készségét 
valósítja meg bennünk, hogy mi is "tiszta, szent és 
szeplőtelen áldozattá" (vö. az első misekánon szövegét) 
váljunk. Ezeket a gondolatokat kell magunkévá ten
nünk a zsolozsmázás gyakorlatában: az objektív isme
ret (biblikus és teológiai értés) és a szubjektív meglátá
sok (ihletettség és élmény) kettős szárnyán kell fölemel
kednünk, hogy lsten és egyháza párbeszédébe, a "Bá
rány menyegzőjébe" belekapcsolódjunk. A zsolozsma 
egész valójával egy nagyobb teljesség után kívánkozik: 
"a Lélek és a menyasszony hív: Jöjj el!. .. Aki minder
ről tanuskodik, kijelenti: Igen, hamarosan eljövök" 
(Jel 22,17.20). A párbeszédnek tehát eszkatológikus 
sodrása van, bár ugyanakkor a forgó és múló idő válto
zásai között valósul meg. A napszakok vissza
visszatérése állandó szimbolizmust biztosít, az egyházi 
év nagyobb körökben forgó folytonos ritmusa viszont 
az üdvösségtörténet egyszeri nagy tényeinek esemény-
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szerű valóságát és folytatódó érvényét, mindig mara
dandó megváltó jelenlétét tárja elénk. Mindezeken ke
resztül - a természet körforgása mellett - önmagába 
soha vissza nem térő egyvonalú történés képe jut kifeje
zésre. Az emberi lét a teremtéstől az utolsó ítéletig egy
etlen meg nem ismételhető történelmet formál, éppúgy, 
ahogy személyes életünk is csak egyszer megvalósuló 
földi történés, amelynek vége örök élet vagy örök halál. 
Ezért kapcsolódik össze a zsolozsma szövegeiben a 
visszatérő körforgás - a megújuló lehetőségek és ke
gyelmi alkalmak - gondolata az egyszer kapott élet
ajándék, a közelgő végső számadás, az ítélet és a vég
pont, a nagy Befejezés motívumaival. 

Könyvünk beosztása egyszerű . Először a négy hét
re elosztott zsoltároskönyvet hozzuk. A zsoltárokhoz 
címeket és - a Római Breviáriumot követve - a címek 
alá keresztény vezérgondolatokat fűztünk. A második 
rész a legrövidebb. Az esti imákat tartalmazza. A har
madik rész szemelvényes. Az egyházi év főbb szakaszai
ból illetve ünnepköreiből ragadtunk ki ún. változó ré
szeket, az egyházi év minden időszakára egyet. E har
madik rész végére beiktattuk az évközi vasárnapok 
Benedictus- illetőleg Magnificat-keretversét (antifóná
ját) és imádságát. Ugyanott jelöljük az egyes hétközna
pok szentirási olvasmányainak lelőhelyeit az Olvasmá
nyos imaóra számára. A negyedik rész a szentek ünne
pi zsolozsmáinak általános szövegét (Commune Sanc
torum) tartalmazza. Végül a Függelékben a Római Bre
viáriumhoz hasonlóan a halálveszélyben kiszolgáltatan
dó szentségek rövid formáját, áldások szövegét és né
hány imádságot közlünk. 

A fordítások nagyrészt a Zsoltároskönyv (Prugg 
Verlag, Eisenstadt, 1975) és a Himnuszok (Szt. István 
Társulat, Budapest, 1984) szövegeit követik. A rövid 
olvasmányok, antifónák és imádságok fordítását keve
sebb előkészület és megfontolás előzte meg: értéküket a 
használat alapján lehet majd megítélni. A szentírási 
szövegek fordítása nem egy esetben jelentett "fogas" 
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kérdést. Még kiváló bibliafordítások birtokában is is
mételten merőben új fordítási problémák bukkannak 
föl, hiszen az antifónák és olvasmányok csak egészen 
rövid idézetekből állnak, amelyek kiválasztásában nem 
egyszer játszott szerepet a Vulgáta szöveghagyománya 
(sokszor egy-egy ún. "lectio varians") vagy szóhaszná
lata. Fontos az ilyen fordításokban a józan pluralizmus 
elvét ismételten hangsúlyozni: különféle célok más és 
más fordítások születését teszik indokolttá. Az is két
ségtelen, hogy modern magyar liturgikus kiadványaink 
nyelvezete még alakulófélben van. Ez a könyv is akkor 
lesz igazán sikeres, ha későbbi, hasonló munkák tökéle
tesítik és túlszárnyalják. De legfontosabb célja mégis 
az, hogy a hívek minél szélesebb rétegeivel megismer
tesse a zsolozsmás ima szépségét és gazdagító örömét. 

P. Farkasfalvy Dénes OCist 
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EGYHÁZINAPTÁR 

Az itt következő Egyházi naptár, az év hónapjait és 
napjait követve, hármas tájékoztatást ad: 

l. A hónap melyik napján melyik szentet ünnepel
jük, illetve az egyházi évnek melyik, állandó dátumhoz 
kötött ünnepét üljük. Pl. augusztus 20: Szent István ki
rály, december 25 : Karácsony stb . A szentek neve után 
azt is jelezzük, hogy pápa, püspök, szerzetes, vértanú, 
egyházdoktor stb. volt. 

2. Az Egyházi naptárból azt is megtudhatjuk, hogy 
az egyes szentek zsolozsmájának végzésekor könyvünk 
IV. részéből (A zsolozsma változó részei a szentek ün
nepei szerint, Commune sanctorum) melyik általános 
zsolozsmát vegyük. Pl. a Lelkipásztorok ünnepein 
vagy pl. a Templomszentelés ünnepén címűt. Ezt min
dig dőlt betűkkel írtuk az Egyházi naptárba. Ha vala
melyik szent neve mellett nem szerepel erre utaló meg
jegyzés, akkor a Szentek ünnepén című communét 
vesszük. Nem egyszer a szent nevének megjelölése tar
talmazza a commune-szövegre történő utalást. Pl. 
Szent János APOSTOL. A püspökök, áldozópapok 
esetében vehetjük a Lelkipásztorok ünnepén című com
munét is vagy a Szentek ünnepein címűt. Ugyanezt a 
szöveget alkalmazhatjuk az angyalok, Szent József, 
Keresztelő Szent János ünnepein. Szűz Mária ünnepei
nél nem jelöltük külön, hogy a róla szóló általános szö
veget kell imádkoznunk . 

3. Végül az Egyházi naptár arról is tájékoztat , hogy 
az egyes ünnepeknek mi a rangja. Három eset lehetsé
ges : vagy főünnep vagy ünnep vagy emléknap. Hogy a 
különböző rangú ünnepek zsolozsmáját milyen ele
mekből állítjuk össze, arról könyvünk 922. oldalán ta
lálhatunk eligazítást. Ha valamelyik szent vagy ünnep 
neve mellett nincs utalás az ünnep rangjára (pl. január 
15: Remete Szent Pál stb.), aznap tetszés szerint vehet
jük akár az egyházi év időszakának hétköznapi zsolozs
máját , akár megemlékezhetünk a jelzett szentről. 
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JANUÁR 

KARÁCSONY NYOLCADA 
(KISKARÁCSONY) SZ!}~ MÁ-
RIA, ISTEN ANY JA (UJEV) Főünnep 

2 Nagy Szent Vazul és Nazianzi 
Szent Gergely püsi_lökök és egyház-
tanítók. LELKIFASZTOROK Emléknap 

3 
4 
5 
6 URUNK MEGJELENÉSE (VÍZ-

KERESZT) Főünnep 
7 Penyaforti Sze!lt Rajmund áldozó-

pap LELKIFASZTOR 
8 
9 

10 
ll 
12 
13 Szent Hiláriusz (Vidor) yüspök és 

egyháztanító LELKIFASZTOR 
14 
15 Remete Szent Pál 
16 
17 ~zent _An~ apát Emléknap 
18 ARPADHAZI SZENT MARGIT 

SZŰZ Ünnep 
19 
20 Szent F~bián pápa és Szent Sebes-

tyén ~RT AN(!_~ 
21 Szent Agnes SZUZ és VÉRTANÚ . Emléknap 
22 Szent Vince diakónus és VERTANU 
23 
24 Szalézi Szent Ferenc. püspök és egy-

háztanító LELKIFASZTOR Emléknap 
25 SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉ-

RÉSE (PÁL FORDULÁSA) Ünnep 
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26 Szent Timóteusz és Szent Titusz 
püspökök LELKIFÁSZr:_OROK Emléknap 

27 Merici Szent Angéla SZUZ 
28 Aquinói Szent Tamás áldozópap 

és egyháztanító Emléknap 
29 
30 
31 Bosco Sze,nt János áldozópap 

LELKIFASZTOR Emléknap 

Vasárnap január 6. után: URUNK MEGKERESZTEL
KEDÉSE Ünnep 

FEBRUÁR 
l 
2 URUNK BEMUJATÁSA (GYER-

TY ASZBNTELO BOLDOG-
ASSZONY) Ünnep 

3 Sz~nt Balázs püspök és VÉRTA-
NU, 
vagy Szent An~zgár (Oszkár) püs-
pök LELKIFASZTOR 

4 
5 Szent Ágota SZŰZ és VÉR_TANÚ Emléknap 
6 Miki Szent Pál és társai VERTA-

NÚK Emléknap 
7 
8 Emiliáni Szent Jeromos szerzetes 
9 

10 Szent Skolasztika SZŰZ Emléknap 
ll A lourdesi Boldogságos Szűz Mária 
12 
13 
14 SZENT CIRILL szerzetes és 

SZENT METÓD püspök, E_urópa 
társ-védőszentjei, LELKIFASZ-
TOROK Ünnep 

15 
16 
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17 A szervita rend hét szent alapítója 
18 
19 
20 
21 Damiáni Szent Péter pf!spök és 

egyháztaní~ó LELKIFASZTOR 
22 SZENT PETER APOSTOL 

SZÉKFOGLALÁSA Ünnep 
23 Sz~nt Polikárp püspök és VÉRTA-

NU Emléknap 
24 SZE NT MÁTYÁS APOSTOL Ünnep 
25 
26 
27 
28 

MÁRCIUS 
l 
2 
3 
4 Szent Kázmér 
5 
6 
7 Szent J>erpétua és Felicitász VÉR-

TANUK Emléknap 
8 Istenes Szent János szerzetes 
9 Római Szent Franciska szerzetesnő 

10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 Szent Patrik püspök LELK/P. 

Győr: A győri Könnyező Szűz Mária 
18 Jeruzsálemi Szent Ciril~ püspök és 

egyháztanító LELKIFASZTOR 
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19 SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁ-
GOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE Főünnep 

20 
21 
22 
23 Mongrovejói ~zent Turibiusz püs-

pök LELKIFASZTOR 
24 
25 URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍ-

RÜLADÁSA(GYÜMÖLCSOLTÓ 
BOLDOGASSZONY) Fő ünnep 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

ÁPRILIS 
l 
2 Paolai Szent Ferenc remete 
3 
4 Szent Izidor püspök és egyháztaní-

tó LELKIFASZTOR 
5 Ferrer Sze_nt Vince áldozópap_ 

LELKIFASZTOR 
6 
7 De la Sal!~ Szent János áldozópap 

LELKIFASZTOR Emléknap 
8 
9 

10 
ll Szent ?zaniszló püspök és VÉR-

TANU Emléknap 
12 
!3 Sze nt I. Márton pápa és VÉR T A-

NÚ 
14 
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15 
16 Soubirous Szent Bernadette SZŰZ 
17 
18 
19 
20 
21 Szent Anzelm püspök és egyházta-

nító 
22 
23 Sz~nt Adalbert püspök és VÉRTA-

NU 
Esztergom: A FŐEGYHÁZME-

Emléknap 

GYE VÉDŐSZENTJE Főünnep 
24 Szent György VÉRTANÚ 

vagy Sigmarin~eni Sze!)t Fidél ál-
dozópap és_ VERTANU 

Ünnep 25 SZE NT MARK EV AN GÉLIST A 
26 
27 
28 Chanel Szent Péter áldozópap és 

VÉRTANÚ 
29 Sienai Szent Katalin SZŰZ Emléknap 
30 Szent V. Piusz pápa 

MÁJUS 
l A munkás Szent József 
2 Szent Atanáz J?ÜSpök és egyházta-

nító LELKIFASZTOR Emléknap 
3 SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JA-

KAB APOSTOLOK Ünnep 
4 Szent Flórián VÉR TANÚ 
5 
6 
7 Boldog Gizella királyné 

Eger: _A BAZILIKA FELSZEN-
Ünnep TELESE 

8 
9 
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10 
ll 
12 Szent Néreusz és Szent Achilleusz 

VÉRTANÚK 
vagy Sze nt Pongrác VÉR TANÚ 

13 
14 
15 
16 Nepomuki Szent János VÉRTANÚ 
17 
18 Szent I. János pápa és VÉRTANÚ 
19 
20 Sienai Szent Bernardin szerzetes-

pap LELKIPÁSZTOR 
21 
22 Szent Rita özvegy 
23 
24 Szűz Mária, a keresztények segítsége 
25 Tiszteletreméltó Szent Béda szerze-

tespap és egyháztanító 
vagy Szent VII. Gergely pápa, 
vagy Pazzi Szent Magdolna SZŰZ 

26 Néri ~zent Fülöp szerzetespap LEL-
KIPASZTOR 

27 Canterbury Szent Ágoston püspök 
LELKIFASZTOR 

28 
29 
30 Szent István király ereklyéinek átvitele 
31 

Pünk. u. vas: 
SZENTHÁROMSÁG 

Sztháromság u. vas: 
ÚRNAPJA 

Pünk . u. 2. vas. u. pént: 

Emléknap 

Emléknap 

Fő ünnep 

Fő ünnep 

JÉZUS SZÍVE Főünnep 
Pünk u. 2. vas. u . szomb: SZ. MÁRIA Sf:EPL. SZÍVE 
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JÚNIUS 

l Szent Jusztínusz VÉRTANÚ Emléknap 
2 Szent Marcellínusz és Szent Péter 

VÉRTANÚK 
3 Lwan~a Szt Károly és társai VÉR-

TANUK Emléknap 
4 Szombath~ly: Sze~t Kvirinusz püs-

pök és VERTANU Emléknap 
5 Szent Bonifác püspök és VÉRTA-

NÚ Emléknap 
6 Szent Norbert rendalapító püspök 
7 
8 Prágai Boldog Ágnes SZŰZ 
9 Szent Efrém diakónus és egyházta-

nító 
10 
ll Szt Barnabás APOSTOL Emléknap 
12 
13 Páduai Szent Antal sze;zetespap és 

egyháztanító LELK~PASZTOR Emléknap 
14 Sz9mbathely: A SZE~ESEGY-

HAZ FELSZENTELESE Ünnep 
15 Árpádházi Boldog Jolán szerzetes-

nő Emléknap 
16 Szombathely: Szent Márton püs-

pök ereklyéinek átvitele 
17 
18 
19 Szt Romuáld apát 
20 
21 Gonzága Szent Alajos szerzetes Emléknap 
22 Nolai Szent Paulínusz püspök 

vagy Fisher Szent János püspök és 
Morus Szent Tamás VÉRTANÚK 
Pécs: A SZÉKESEGYHÁZ FEL-
SZENTELÉSE Ünnep 

23 
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24 KERESZTELŐ SZENT JÁNOS 
SZÜLETÉSE Fő ünnep 

25 
26 Alexandriai Szent Cirill püspök és 

egyháztanító 
27 SZENT LÁSZLÓ KIRÁL Y 

Nagyvárad: AZ EGYHÁZMEGYE 
Ünnep 

VÉDŐSZENT JE Fő ünnep 
28 Szt:nt Iréneusz püspök és VÉRT A-

NU Emléknap 
29 SZE NT PÉTER ÉS SZE NT P ÁL 

APOSTOLOK Főünnep 
Pécs: SZENT PÉTER, AZ EGY-
HÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE Fő ünnep 

30 A ró~ai egyház első Szent VÉR-
TANUI 

JÚLIUS 

l 
2 SZŰZ MÁRIA LÁTOGAT ÁSA 

ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOL-
DOG ASSZONY) Ünnep 

3 SZENT TAMÁS APOSTOL Ünnep 
4 Portugáliai Szent Erzsébet királyné 
5 Zaccaria Szent Antal Mária áldo-

zópap 
6 Goretti Szent Mária SZŰZ és 

VÉRTANÚ 
7 
8 Nagyvárad: A S_ZÉKESEGYHÁZ 

FELSZENTELESE Ünnep 
9 

10 
ll Szent Benedek apát, Európa fővé-

dőszentje Emléknap 
12 
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13 Szent Henrik császár 
14 Lellisi Szent Kamill szerzetespap 

LELKIPÁSZTOR 
15 Szent Bonaventúra püspök és egy-

háztanító Emléknap 
16 Kármelhegyi Boldogasszony 
17 Szent András-Zoerard és Benedek 

remeték 
18 Boldog Hedvig királyné Emléknap 
19 
20 
21 Brindisi Szt Lőrinc áldozópap és 

egyháztanító 
22 Szent Mária Magdolna Emléknap 
23 ~zent Brigitta szerzetesnő 
24 Arpádházi Boldog Kinga SZŰZ 
25 SZENT JAKAB APOSTOL Ünnep 
26 Szent Joákim és Szent Anna, a 

Boldogságos Szűz Mária szülei Emléknap 
Veszpré!TI: SZENT ~N~, AZ 

Ünnep EGYHAZMEGYE VEDOSZENT JE 
27 
28 
29 Szent Márta Emléknap 
30 Aranyszavú (Krizologosz) Szent 

Péter püspök és egyháztanító 
31 Loyolai Szent Ignác szerzetespap Emléknap 

AUGUSZTUS 

Liguori Szent Alfonz Mária püs-
pök és egyháztanító Emléknap 

2 Vercelli Szent Özséb püspök 
3 
4 Vianney Szent János Mária áldo-

zópap LELKIPÁSZTOR Emléknap 
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5 Szűz Mária római főtemplomának 
felszentelése (Havas Boldog-
asszony) 

6 URUNK SZÍNEV ÁL TűZÁSA Ünnep 
7 Sz~nt Il. S~ixtusz pápa és társai 

VERTANUK 
vagy Szent Kajetán szerzetespap 

8 Szent Domonkos szerzetespap Emléknap 
9 

10 SZENT LŐRINC DIAKÓNUS és 
VÉRTANÚ Ünnep 

ll Szent Klára SZŰZ Emléknap 
12 
13 Boldog XI. Ince pápa Emléknap 

vagy Szent Ponciánusz pápa _és 
Szent Hippolit áldozópap VERTA-
NÚK 

14 Szent Kolbe Maximilián Mária 
VÉRTANÚ Emléknap 

15 SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTE-
LE (NAGYBOLDOGASSZONY) 
Gy_őr és Székesfepér:-:ár: AZ EGY-
HAZMEGYE VEDOSZENT JE Főünnep 

16 
17 
18 Vác: A SZÉKESEGYHÁZ FEL-

SZENTELÉSE Ünnep 
19 Szent Bernát apát és e&yháztanító Emléknap 
20 SZENT ISTVAN KI RAL Y, MA-

GY ARORSZÁG FŐ VÉDŐ-
SZENTJE 
Kalocsa: A FŐEGYHÁZMEGYE 
VÉDŐSZENT JE Főünnep 

21 Szent X. Piusz pápa LELK/PÁSZ-
TOR Emléknap 

22 Boldogságos Szűz Má~!a Királynő Emléknap 
23 Limai Szent Róza SZUZ 
24 SZENT BERTALAN APOSTOL Ünnep 
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25 Szent Lajos király 
Kalazanci Szel!~ Jó~sef szerzetes~ap 
Kalocsa: A FOSZEKESEGYHAZ 
FELSZENTELÉSE Ünnep 

26 
27 Szent rytónika özvegy Emléknap 
28 Szent Agoston püspök és egyház-

tanító Emléknap 
29 Keresztelő Szent János vértanúsá-

ga Emléknap 
30 
31 Esztergom: A F9SZÉKESEGYHÁZ 

FELSZENTELESE Ünnep 

SZEPTEMBER 

l 
2 
3 Nagy Szent Gergely pápa és egyházta-

rútó Ernléknap 
4 
5 
6 
7 Boldog Márk, István ~ Meny~ért, ál-

doz9papo~, kassai J:'!iRT1NUK Ernléknap 
8 SZUZ MARIA SZULETESE (KIS-

BOLDOGASSZONY) Ünnep 
9 

10 
ll 
12 Szűz Mária neve Emléknap 
13 Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent 

János püspö~ és egyházt~nító Emléknap 
Győr: A S~EKESEGYHAZ FEL-

Ünnep SZENTELESE 
14 A SZENT KERESZT FELMA-

GASZTALÁSA Ünnep 
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15 A fájdalmas Szűzanya Emléknap 
16 Szent Kornél pápa és ~zent Cipri-

án püspök VERTANUK Emléknap 
17 Bellarmin Szent Róbert püspök és 

egyháztanító 
18 
19 Szent !anuáriusz püspök és VÉR-

TANU 
20 
21 SZE NT MÁTÉ APOSTOL ÉS 

EV AN GÉLIST A Ünnep 
22 
23 
24 SZENT GELLÉRT PÜSPÖK és 

VÉRTANÚ 
Szeged-<;:saJ2ád: AZ EGYHÁZME-

Ünnep 

GYE VEDOSZENTJE Főünnep 

25 
26 Szent Kozma és Damján VÉRTA-

NÚK 
27 Páli Szent Vince, szerzete~pap Emléknap 
28 Szent Vencel VERTANU 
29 SZENT MIHÁLY, SZENT GÁBOR 

ÉS SZENT RÁFÁEL FŐANGYA-
LOK Ünnep 
Vác: SZENT MIHÁLY FŐAN-
GYAL, AZ EGYHÁZMEGYE VÉ-
DŐSZENTJE Ünnep 

30 Szent Jeromos áldozópap és egyház-
tanító Emléknap 

OKTÓBER 

A Gyermek Jézusr~! nevezett (Lisieu-
xi) Szent Teréz SZUZ Emléknap 

2 Szent Őrzőangyalok Emléknap 
3 
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4 Assisi Szent Ferenc Emléknap 
5 Veszprém: A BAZILIKA-

SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTE-
LÉSE Ünnep 

6 Szent Brúnó szerzetespap 
7 Ró~~afűz~r Királynője Emléknap 
8 SZUZ MARIA, MAGYAROK 

NAGY ASSZONY A, MAGYAR-
ORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA Főünnep 

9 Szent Dénes püspök és társai 
VÉRTANÚK 
vagy Leonardi Szent János szerze-
tespap 

10 
ll 
12 
13 
14 Szent. I. Kallixtusz pápa és VÉR-

TANÚ 
15 Avilai (Nagy) Szent Teréz SZŰZ 

és egyháztanító Emléknap 
16 Szent Hedvig szerzetesnő 

Ala~oque Szent Margit Mária 
szuz 

17 A~tióchiai _Szent Ignác püspök és 
VERTANU Emléknap 

18 SZENT LUKÁCS EV AN GÉLIST A Ünnep 
19 Brébeuf Szent János és Jogues 

Sz~nt Izsá~ áldozópapok és társaik 
VERTANUK 
vagy Keresztes Szent Pál szerzetes-
pap 

20 
21 
22 A SAJÁ T TEMPLOM FELSZEN-

TELÉSÉNEK ÜNNEPE (amennyi-
ben annak napja nem ismeretes) Fő ünnep 

23 Kapisztrán Szent János szerzetespap Emléknap 
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24 Claret Sient Antal Má_ria püspök 
Sz~ged-Csanád: A SZ~KESEGY-

Ünnep HAZ FELSZENTELESE 
25 Boldog Mór püspö~ Emléknap 

Pécs: BOLDOG MOR, AZ EGY-
HÁZMEGYE TÁRS-VÉDŐ 
SZENTJE Ünnep 

26 
27 
28 SZENT SIMON ÉS SZENT JÚ-

DÁS APOSTOLOK Ünnep 
29 
30 
31 

NOVEMBER 

l MINDENSZENTEK Főünnep 
2 HALOTTAK NAPJA Ünnep 
3 Porres Szent Márton szerzetes 
4 Borromeo Szent Károly püspök Emléknap 
5 SZENT IMRE HERCEG Ünnep 
6 
7 
8 
9 A LATERÁNI BAZILIKA FEL-

SZENTELÉSE Ünnep 
10 Nagy Szent Leó pápa és egyházta-

nító Emléknap 
ll Toursi Szent Márton püs~ök Emléknap 

Szomba!hely: AZ EGYHAZME-
GYE VEDOSZENTJE Főünnep 

12 Szent Jozafát püspök és VÉRTA-
NÚ Emléknap 

13 Magyar szentek és boldogok 
14 
15 Nagy Szent Albert püspök és egy-

háztanító 
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16 Skóciai Szent Margit kir~lyné 
17 Nagy Szent Gertrúd SZUZ 
18 A Szent Péter- és Szent Pál-

bazilikák FELSZENTELÉSE 
19 ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET Ünnep 
20 
21 A Boldogságos Szűz Mária bemu-

tatása a templom!?an Emléknap 
22 Szent Cecilia SZUZ és VÉRTANÚ Emléknap 
23 Szent l. Kelemen pápa és VÉRTA-

NÚ 
vagy Szent Kolumbán apát 

24 
25 Székesfehérvár: A BAZILIKA 

FELSZENTELÉSE Ünnep 
26 
27 
28 Szeged-Csanád és Nagyvárad: 

Márkai Szent Jakab áldozópap Emléknap 
29 
30 SZENT ANDRÁS APOSTOL Ünnep 

Utolsó évközi vasárnap: 
KRISZTUS KIRÁL Y Főünnep 

DECEMBER 

l 
2 
3 Xavéri Szent Ferenc áldozópap Emléknap 
4 Damaszkuszi Szent János szerze-

tespap és egyháztanító 
5 
6 Szent Miklós püspök 
7 Szent Ambrus püspök és egyházta-

n í tó Emléknap 
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8 A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁ-
RIA SZEPLŐTELEN FOGAN-
TATÁSA Főünnep 

9 
10 
ll Szent I. Damazusz pápa 
12 Chantal Szent Johanna Franciska 

szerzetesnő 
13 Szent Lúcia SZŰZ és VÉRTANÚ Emléknap 
14 Keresztes Szent János szerzetespap 

és egyháztanító Emléknap 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 Kaniziusz Szent Péter szerzetespap 

és egyháztanító 
22 
23 Kenty Szent János áldozópap 
24 
25 URUNK SZÜLETÉSE: KARÁ-

CSON Y Főünnep 

26 SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTA-
NÚ Ünnep 

27 SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS 
EV AN GÉLIST A Ünnep 
E&er: .A FŐEGYHÁZMEGYE 

Ünnep VEDOSZBNT JE 
28 APRÓSZENTEK, VÉRTANÚK Ünnep 
29 Be~ket Sze~t Tamás püspök és 

VERTANU 
Esztergom: Becket Szent Tamás Emléknap 

30 
31 Szent I. Szilveszter pápa 
Karácsony nyolcada alatt} vasárnap: 

Ünnep A SZENT CSALAD 
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AZIMAÓRÁKSZERKEZETE 

I. AZ IMAÓRÁK BEVEZETÉSE 

Imádságra hívás 
Mindennap az elsőként imádkozott zsolozsmás órát 

vezeti be. Azt az imaórát, amely előtt az Imádságra hí
vást végezzük, bevezető imádságok nélkül, nyomban a 
HIMNUSSZAL kezdjük. Az Imádságra hívás rendje a 
következő: 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy ajkam dicsőségedet hirdesse. 
Ezt követi a 94. zsoltár ún. antifónás imádkozása. 

Az antifónát vasárnap és köznapokon a négyhetes zsol
tárbeosztás megfelelő napjának szövegei között talál
juk, ünnepnapokon az esedékes ünnep saját szövegei 
között. A 94. zsoltárt a négyhetes zsoltárbeosztás min
den egyes napjánál megtaláljuk. 

Minden olyan imaóra elején, amelyet nem közvetle
nül az Imádságra hívás után végzünk, az egyes imaórák 
elején található Bevezető imákat mondjuk. 

Il. AZ IMAÓRÁK BEFEJEZÉSE 

Az Olvasmányos óra és a Napközi imádság végén a 
következő Befejező imát mondjuk: 

V: Mondjunk áldást az Úrnak . 
F: lstennek legyen hála. 

A Reggeli imádság és a Vecsernye befejezésének 
rendje több helyütt megtalálható a négyhetes zsoltár
elosztásban, pl. a 26. oldalon. 
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III. AZ EGYES IMAÓRÁK FELÉPÍTÉSE 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap első imaórájaként végezzük, akkor az 
Imádságra hívással, egyébként a BEVEZETŐ IMÁK
KAL kezdjük. 

Ezt követi a HIMNUSZ, majd három ZSOL T ÁR, 
amelyek mindegyikét antifóna előzi meg és követi. 
Minden zsoltár végén minden imaórában a következő 
két verset mondjuk: 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • 

és a Szentléleknek. 
Miképpen kezdetben, • 

most és mindörökké . Ámen . 
A harmadik zsoltár után VERS (V:) és FELELET 

(F:) következik. Ezt követően a Római Breviárium 
KÉT OLVASMÁNYT ír elő, egyet a Szentírásból, a 
másikat pedig egyházi írótól. Az olvasmányokat V Á
LASZOS ÉNEK követi, ennek szövegét azonban e kö
tet nem tartalmazza. Az olvasmányokat vasárnap és 
nagyobb ünnepeken a TE DEUM himnusz követi (lásd 
két helyen: az l. és Ill. héten, a 17. és 395. oldalon). 

Ezután (köznapokon és kisebb ünnepeke? pedig köz
vetlenül az olvasmányok után) az IMADSAG követke
zik. Ennek szövegét a hét vasárnapjáról (lásd 793-919. 
oldal)vagy az ünnepről vesszük . Az imaórát a megfele
lő BEFEJEZŐ IMÁK zárják (lásd XXX. oldal). 

Reggeli dicséret 
Ha a nap első imaórájaként mondjuk, az Imádságra 

hívással kezdjük, egyébként a szokott BEVEZETŐ 
IMÁKKAL, amelyeket minden reggeli dicséret elején 
megtalálhatunk. Ezt követően a HIMNUSZT imádkoz
zuk, majd három ZSOLTÁRT ANTIFÓNÁKKAL. 
Ezt rövid szentírási OLVASMÁNY követi, amelyet a 
hét esedékes napjának vagy az ünnepnapnak szövegei 
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között találunk meg. Ezután következik a V ÁLASZOS 
ÉNEK, amelynek szövegét és imádkozási módját min
denütt megadjuk (lásd pl. a 8. oldalon). Ezt követi ZA
KARIÁS ÉNEKE (Lk l ,68-79), latin nevén a BENE
DICTUS, amit ANTIFÓNA előz meg és követ. Ezek 
szövegét az egyes napok és ünnepek szövegeiben hoz
zuk. Az antifóna megismétlése után a KÉRÉSEK kö
vetkeznek . Ezek a négyhetes zsoltárelosztásban vagy az 
egyes ünnepek szövegei között találhatók. Ezután a 
MIATY ÁNKOT mondjuk, majd az esedékes hétköz
nap, a soron következő vasárnap vagy az egyes ünne
pek IMÁDSÁGÁ T. Ezt követik a BEFEJEZŐ IMÁK. 

Napközi imádság 
A bevezető imákat HIMNUSZ követi, amelyet a 

napszak szerint választunk ki. A himnuszokat a négy
hetes beosztáson belül mindenütt közöljük. Ezután há
rom ZSOLTÁRT imádkozunk antifónával, majd 
szentírási OLVASMÁNY, VERS és FELELET, végül 
az imaórának megfelelő (vagy az ünnep szövegei közt 
található) IMÁDSÁG következik. Az imaórát a befeje-
ző imák zárják . · 

Vecsernye 
Szerkezete mindenben megegyezik a Reggeli dicséret 

felépítésé~el. Egyetlen kivétel: Zakariás éneke helyett 
SZUZ MARIA ENEKÉT (Lk l ,46-55; latinul: MAG
NIFICAT) mondjuk, ugyancsak ANTIFÓNÁVAL. Az 
antifónák és a Magnificat szövege a négyhetes zsoltáre
losztásban, illetve az egyes vasárnapoknál és ünnepek
nél található. 

Vasárnapokon, ünnepeken és főünnepeken a napi 
zsolozsma az Első vecsernyével, az előestén kezdődik és 
a Második vecsernye utáni Esti imádsággal záródik. A 
hétköznapok zsolozsmájában csak egy vecsernyét mon
dunk. 
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Esti imádság 
Felépítését lásd a 760. oldalon. 



I. 
A ZSOLTÁROK NÉGYHETES 

BEOSZTÁSA 





ELSŐ HÉT 3 

VASÁRNAP 

Első vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad 

HIMNUSZ 

Világ teremtő Istene, 
a mindenség vezére vagy, 
a nappalt fénybe burkolod 
s éjjel nyugalmas enyhet adsz. 

Megtört testünk újítsa meg 
munkára éji pihenés, 
a fáradt észt könnyítse meg, 
oszlasson aggályt, bánatot. 

Elmúlt a nap, leszáll az éj, 
hozzád kiált kérő imánk, 
hogy vétkeinkből felsegíts, 
himnusszal hozzád fordulunk. 

Téged dicsőítsen szívünk, 
Hozzád szálljon zengő szavunk 
szeressen tiszta érzelem, 
imádjon józan értelem. 

Felsovalyi
Cross-Out

Felsovalyi
Cross-Out
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Hogy majd ha mindent elborít 
az éj sötétlő fellege, 
a hit ne ismerjen homályt, 
az éjt a hit ragyogja be. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. hét 

l. Ant. Úgy szálljon eléd, Uram, imádságom, mint a 
tömjénillat. 

140. zsoltár, 1-9 

Imádság ve zedelemben 

A tömjénáldozat füstje a szentek imádságával fölszállt 
az angyal kezéből lsten színe elé. (Jel 8,4) 

Uram, kiáltok hozzád, jöjj sietve, • 
hangomat vedd füledbe, 
mikor hozzád kiáltok. 

Úgy fogadd ezt az imádságot, • 
mint tömjénillatot. 

Kezem magasba emelése • 
olyan legyen, mint esti áldozat. 

Ó, Uram, fékre fogd a szám, • 
te őrködj, Magasságos, ajkam ajtaján. 

Ne hagyd szívem a rossz szóra hajolni, t 
a gonoszokkal sürögni-forogni. • 
Gonosztevőkkel nem ülök le ínyenc lako
mákhoz. 
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Sújtson le rám az Igazságos, t 
a Jóságos büntessen, • 
ha hagyom dús olajuk fejemre csurognil 

Nem ám! Ott lesz imám • 
ocsmányságaik ellen. 

Bíráik essenek aSziklaszál vermébe! • 
Majd meglátjuk, hogy tetszik-e szavaik 

édessége! 

De én, akár a föld ölén, t 
fekszem tépázottan, halálra váltan, • 

szétszórva csontjaim az Alvilág szájában. 

Úristen, mégis rajtad függ szemem, • 
benned bízom, te védd meg életem! 

A csapdától, amit ellenem állítottak, • 
te óvj nyilaitól az álnokoknak. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • 
és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, • 
most és mindörökké. Ámen. 

5 

Minden z oltár és bibliai ének végén elmondjuk a Di
csöséget. 

Ant. Úgy szálljon eléd, Uram, imádságom, mint a 
tömjénillat . 

2. Ant. Te vagy menedékem, Uram, és osztályrészem 
az élök földjén. 
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141 . zsoltár 

Te vagy menedékem 

Mindez az Úrban szenvedése idején megva/ósu/t. 
(Szent Hiláriusz) 

Hangosan hívom az Urat, * 
Az Úr irgalmát hangos szóval kérem. 

Eléje öntöm kínomat, * 
eléje tárom vergődésem. 

A lélek bennem már-már elapad. * 
Te ismered az utamat. 

Ösvényemre, amelyen járok, * 
csapdát tettek, hogy dbuktassanak. 

Nézhetsz jobboldaladra, * 
lásd, egy sincs, aki felismerne. 

Menekülésnek se híre, se hamva: * 
nincs senki, aki gondjaiba venne. 

Hozzád kiáltok, én Uram, * 
mondom: "Te vagy a menedékem, 
az élők földjén osztályrészem." 

Figyelj kiáltásomra, lsten: * 
mélyre süllyedtem, 

Szabadíts meg: hajszolnak-űznek, * 
és mind erősebb nálam. 

Vezesd ki a Tömlöcből életem, * 
hogy a Te neved áldjam. 

Szenteid köre fogadjon magához, * 
Te vagy a pártfogóm, ó Magasságos! 

An r. Te vagy menedékem, Uram, és osztályrészem az 
élők földjén. 
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3. Ant. Az Úr Jézus megalázta magát, s ezért az Isten 
fölmagasztalta őt örökre. 

Bibliai ének 

Krisztus: az Isten szolgája 
Krisztus Jézus t 

az isteni lét állapotában • 

Fil 2,6-11 

lstennel való egyenlőségét nem úgy tekintette, 
mint féltett zsákmányt, 
hanem kifosztotta önmagát, • 

s vállalta a rabszolga létét, 
emberekhez lett hasonló, • 

külsőleg közönséges ember. 
Megalázta magát, t 

és engedelmes lett a halálig, • 
kereszthalálig. 
Ezért az lsten is felmagasztalta t 

és megajándékozta olyan névvel, • 
mely minden név fölött áll. 
Hogy Jézus nevére t 

mindenki boruljon térdre • 
az égben, a földön , az alvilágban, 

s nyelvükkel valahányan t 
Urnak vallják Jézus Krisztust • 
az Atyaisten dicsőségére. 

Ant. Az Úr Jézus megalázta magát, s ezért az lsten 
fölmagasztalta őt örökre . 

OL VASMÁ Y Róm ll ,33-36 

ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és isme
retének mélysége! Mennyire beláthatatlanok az ő 
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ítéletei és kifürkészhetetlenek az ő útjai. Mert ki is
merte az Úr elméjét és ki adott tanácsot neki? Ki 
adott neki kölcsön, hogy visszakövetelhetné tőle? 
Mivelhogy tőle és általa és érte van minden: legyen 
neki dicsőség minden időre. Ámen. 

VÁLASZOS É EK 

Mennyire fölségesek: • A te műveid, Uram. 
Megismételj ük 
V: Mind bölcsességben jött létre. • A te műveid, 

Uram. Dicsőség ... Mennyire ... 

SZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 
Ant. Az esedékes vasárnapról vagy i.lnnepről. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 
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Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 

Megismételjük az antifónát. 

KÉRÉSEK 

9 

Az egy Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szent
léleknek dicséretet mondva, alázattal könyörög
jünk: 

Urunk, állj néped me/lé! 
Szentséges Urunk, mindenható Atyánk, add, hogy 

földünkön igazság sarjadjon 
-és néped a béke szépségében éljen. 
Add, hogy minden nép országodba térjen, 
- és így minden nemzet eljusson az üdvösségre. 
Segítsd a házastársakat, hogy a te békédben és 
akaratodban megmaradjanak, 
- s így mindenkor kölcsönös szeretetben éljenek. 
Viszonozd, Urunk, mindazok jóságát, akik velünk 
jót tettek, 
- adj nekik örök életet. 
Irgalommal tekints azokra, akiket gyűlölet és há
ború pusztított el: 
- vedd fel őket a mennyei nyugalomba. 
Miatyánk ... 

I 1ÁDS . G 

Az e edékes a árnapról agy ünnepről. 

B FEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 
V: Az Úr legyen veletek. 
1-: És a te lelkeddel. 
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V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

F: Ámen. 
V: Menjetek békével. Húsvéti időben hozzáfűzzük: 

Allelúja, allelúja. 
F: lstennek legyen hála. (Allelúja, allelúja .) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap, diakónus veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. F: Amen. 

Imádságra hívás 

Mindig a nap el ő z oloz má óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

Ezt követően, az egyes napra vagy ünnepre megadott 
antifónát használva a 94. zsoltárt imádkozzuk. Ha kö
zö égben mondjuk, akkor előimádkozó olvassa a zsol
tán, és az egye szakaszok után mindenki megismétli az 
antifónát: 

94. z oltár 

Felhí ás lsten dicséretére 
"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart". (Zsid 3 ,13) 

Ant. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak, daloljunk 
üdvösségünk Istenének. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Am. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak, daloljunk 

üdvösségünk Istenének. 
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Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, * 
a nagy Király az istenek fölött. 

Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, * 
övéi mind a hegytetők. 

Övé a tenger, az ő alkotása, * 
övé a szárazföld: keze formálta. 

ll 

Ant. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak, daloljunk 
üdvösségünk Istenének. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, * 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
Hiszen ő ami Istenünk, t 

mi pedig mezejének népe, * 
földjének legelésző nyája. 
Ant. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak, daloljunk 

üdvösségünk Istenének. 
Bár hallgatnátok ma az ő szavára: * 

"Ne keményítsétek meg szívetek, 
ne úgy, mint Meribánál és Masszánál * 

a sivatagban cselekedtetek. 
Ott ősatyáitok próbára tettek engem, * 

kihívtak ellenük, pedig szemiéiték · minden tettem. 
Ant. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak, daloljunk 

üdvösségünk Istenének. 
Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 

és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, * 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: * 
nem látják meg nyugalmam földjét." 
Ant. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak, daloljunk 

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

Ámen. Ant. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak ... 



12 Vasárnap Olvasmányos óra I. hét 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap első imaórájaként mondjuk, az Imádságra hi
vást közvetlenül követi a megfelelő HIMNUSZ, majd 
az imaóra többi része . Ha nem a nap első imaórájaként 
szerepel, akkor a következő Bevezető imák előzik meg: 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram , segíts sietve. Dicsőség az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Al
lelúja. agyböjtben az Allelúja elmarad. 

HIM USZ éjjel vagy hajnalban 

Ma, minden nap legelsején 
a világ műve készen áll, 
és feltámadva győztesen 
megvált bennünket alkotónk. 
Most tűnjön minden tespedés, 
keljünk serényen talpra mind, 
éjjel keresve jó Urunk, 
miképp a zsoltár szava int. 
Hallgassa meg kérő imánk, 
áldó jobbját terjessze ránk, 
lemosva mind a vétkeket 
az égben adjon lakhelyet. 
Hogy most, e szentséges napon, 
a pihenés óráiban, 
kik őt zsoltárral áldjuk itt, 
vegyük boldog kegyelmeit. 
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Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

vagy: 
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HIM USZ a nap folyamán 

A nyolcadik nap és a kor, 
mit hirdet, szentségben ragyog: 
benned, Jézus, ki újra élsz 
s az új élet zsengéje vagy. 

Lelkünk magaddal egyesítsd, 
új életedben részesítsd, 
s a testnek adj feltámadást, 
melynek halál többé nem ·árt. 

Vitessünk, Krisztus, teeléd, 
ha felhők közt a földre szállsz, 
és veled éljünk szüntelen, 
ki élet vagy s föltámadás. 

Látván tündöklő arcodat, 
hozzád hasonlóvá leszünk 
és úgy, ahogy vagy, lát szemünk, 
valódi fény és szent öröm. 

Vezess Atyádhoz: hétszeres 
Kenetje lelkünk hassa át, 
és boldogsággal töltse be 
az egylényegű Háromság. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant.Az élet fája az Úr keresZljében lett nyilvánva
lóvá. 

l. zsoltár 

A kétféle életút 

Boldogok, akik a keresztben bízva, a vízbe merültek. 
(Il. századi szerző) 

Boldog, aki a gonoszok tanácsát elkerülte, t 
a bűnösök gyűlésén nem jelent meg, • 
a káromlók közé nem ült le. 

De örömét az Úr törvényében leli, • 
éjjel-nappal csak azt rebesgeti. 

Fa lesz, amelyet átültetnek folyóvíz mentébe, • 
gyümölcsöt hoz, ha itt az ideje, 

nem hervad levele • 
és jó minden termése. 

Nem így a gonoszok: olyanok, mint a polyva, • 
a szél azokat elsodorja. 

Nem állnak helyt a gonoszok a törvényszék előtt, • 
a bűnösök az igazak között. 

Az igazak közösségét az Úr megőrzi, • 
a gonoszok gyűlését pusztulás emészti. 

Ant. Az élet fája az Úr keresztjében lett nyilván-
valóvá. 

2. Ant. Engem királlyá telt Sion hegyén. 
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2. zsoltár 
A Messiás: győztes király 

"Valóban összegyűltek Jézus, a Te fölkent szalgád el
len." (ApCsel 4,27) 
A népek miért gyülekeznek? • 

Hadait mért számlálja minden nemzet? 
A föld királyai mért tömörülnek? t 

Mért fognak össze mind a fejedelmek • 
az Úr ellen s felkent királya ellen? 

"Tépjük szét kötelékük! • 
igájuk rázzuk le magunkról!" 

Nevet rajtuk, aki az égben trónol, • 
az Úr gúnyt űz belőlük. 

Majd hadnagyaikat dühében messze űzi, • 
haragjában szétszórja őket. 

De engem felkent Királyává ő tett • 
Sionban, szent hegyén. 

Az Úr rendelkezett: hadd hirdetem meg én. t 
Így szólt: "Te a fiam vagy, • · 
a mai nap nemzettelek. 

Kérj gazdagságot, meg nem tagadom, t 
örökségedül minden nemzetet, • 
s a föld határát birtokul adom. 

Vasvesszővel törd össze őket, • 
pozdorjává zúzd, mint a cserepet." 

Királyok, legyetek most bölcsek. • 
Okuljatok, ti urai a földnek. 

Szolgáljatok az Úrnak hódolattal, • 
reszketve éljetek, halandó emberek! 

Nehogy dühétől nyomban elpusztuljon • 
az összegyűlt sereg. 
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Mivel haragja könnyen fellobog. • 
Kik benne bíznak, boldogok! 

Ant. Engem királlyá tett Sion hegyén. 

l. hét 

3. Ant. Uram, te vezérem vagy, és feltartod fejem. 

3. zsoltár 
Az Úr az én vezérem 

,.Elszenderedett, elaludt és életre kelt, mert az Úr vi
gyázott rá." (Szent lréneusz)ó Uram, ellenségem 
mennyi! • 

Jaj, hányan törnek ellenem! 
Szemük fürkészi életem:· • "Az lsten ezt már meg 
nem menti!" 
De te, Uram, vezérem, amíg élek, • 

dicsőségem, te feltartod fejem. 
Ha hangos szóval hívom az Urat, • 
ő szent hegyéről feleletet ad. 

Ha elpihenve álom hull rám, • 
megvirradok, vigyáz az Úr rám. 

Nem rettegem az emberek nyilát, • 
mit mindenünnen rám szegeznek. 

ó Uram, kelj fel, lsten szabadíts meg! t 
Bár ellenségem állát összetörnéd, * 
s a gonoszok fogát kivernéd! 

Uram, tetőled a megváltás! • 
Népedre szálljon áldás. 

Ant. Uram, te vezérem vagy, és feltartod fejem. 

V: Krisztus szava lakjon bennetek bőséggel. 
F: Minden bölcsességgel adjatok egymásnak 

tanítást. 
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OLVASMÁ Y 

A Római Breviárium két olvasmányt ír elő: az elsőt a 
szemírá ból, a másodikat egyházi írótól (ez utóbbi ter
jedelme értelemszerűen 1-2 oldal). A szemírási olvas
mányok helyét lásd az esedékes vasárnapoknál az ol
va mányok jegyzékében. Az Olvasmányok után a Vála
szos ének (Re pon orium) helyett rövid elméikedé ben 
gondoljunk vissza az elolvasott szöveg fő mondanivaló
jára. 

TE DEUM 
C ak vasárnap és nagyobb ünnepeken mondjuk, nagy-

böjt kivételével. 

Téged dicsérünk, lsten, • Urunknak vallunk téged. 
Örök Atyánk, előtted • hódol a földön minden. 
Neked zeng minden angyal, • neked az ég és min-

den ereje, 
kerubok és szeráfok serege • dalol véget nem érő 

dallal: 
"Szent vagy, szent vagy, szent vagy, • mindenség 

Ura Istene! 
Dicsőségednek fölségével • az ég és föld tele!" 
Téged magasztal • apostolok dicsőséges kara, 
téged dicsőít • próféták számtalan hada, 
fehérbe öltözötten téged • a vértanúk dicsérnek, 
és szerte a világon át • téged szent egyházad vall és 

imád. 
Atyánk, Fölséged, t és imádatra méltó egy Fiad, • 

s téged, vigasztaló Szentlélek. 
Krisztus, te vagy • a dicsőség királya! 
Te, az Atyának • örök Fia! 
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Te megváltásunkért emberré válva • a Szűz méhé
től vissza nem riadtáL 

A halál fullánkját legyőzted, • és híveidnek 
mennyországot adtál. 

Te lsten jobbján ülsz Atyád dicsőségében, • s ítélni 
jössz bírói széken. 

Ezért most így könyörgünk hozzád: t vedd oltal
madba minden szolgád, • kiket megváltott drá
ga véred, 

és add, hogy szenteid sorában • meglássuk dicső
séged. 

Vidd üdvösségre, Urunk, népedet, • és áldd meg 
örökséged, 

te légy vezére, • és magasztald jel mindörökre. 
Mi pedig nap-nap után áldunk, t dicsérjük szent 

neved • örök időkre szüntelen. 
Kérünk, Urunk, kegyelmed e napon • őrizzen bűn

telen. 
Irgalmazz, Urunk, légy irgalmas hozzánk, • 

Urunk, áraszd fölénk irgalmad: • beléd vetünk 
minden bizalmat. 

Benned van, én Uram, minden reményem, • ne ér
jen soha szégyen! 

IMÁDSÁG 

Az esedékes vasárnapról vagy ünnepről. 
Ha a Reggeli dicsérettől elválasztva végezzük, így fejez
zük be az Ol a mányo órát: 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imádságra hivást 
nyomban a HIMNUSZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIMNUSZT. 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
ei marad . 

HIMNUSZ 

Világteremtő örök Úr, 
ki éjt-napot kormányozol, 
időnk időre megszabod, 
hogy lanyhaságunk lelkesítsd. 
Már szól a hajnal hírnöke, 
sötétlő éjben éberen 
éj vándorára fényt derít, 
elválaszt éjtől éjszakát. 
Felkél ettől a Fényhozó, 
s eloszlat minden felleget, 
elhagyja bűnös útjait 
az éjben tévelygő sereg. 
Hajós ettől erőre kap, 
csitulnak ettől a habok, 
ettől az Egyház talpköve 
bűnét lemosva zokogott. 
Ó Jézus, nézi ránk! Elveszünk! 
Irányítsen tekinteted! 
Tekints le ránk, s a bűn bukik, 
a könny leoldja vétkeink. 
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Érzékeinket fénybe vond, 
a lélek álmát űzzed el! 
Tehozzád száll első szavunk, 
leróva hű szolgálatunk. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

J. hél 

l. nt. Istenem, hajnalban kelve téged kívánlak, 
hogy lássam hatalmadat, allelúja. 

62. z oltár, 2-9 

lélek i temágya 

Istenre virrad, aki az éj cselekedeteit elveti! 

ó, lsten, Istenem, kívánlak! • 
Lelkem úgy szomjazik utánad! 

Rád vágyik testem is epedve, • 
jobban, mint száraz rög a harmatcseppre. 

Szentélyedben hadd lássalak, • 
szemiéijem hatalmad és dicsőséged. 

Mennyivel édesebb jóságod, mint az élet, • 
mint ajkam íze, amikor dicsérlek! 

Míg élek, áldjalak, • 
egek felé kitárva karomat! 

Ott nálad, dúslakodva tejben-vajban, • 
elégüljön ki vágyam, 
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szám zengjen örömkiáltásban, • 
dicsérjen ajkam. 

Rád gondolok az ágyamon pihenve, • 
ha virrasztok, Te jutsz eszembe. 

Te légy a segítségem! t 
És menedékem hadd találjam • 
szárnyaid árnyékában. 

Lelkem hozzád tapadjon, • 
beléd kapaszkodjék a jobbom. 
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Ant. Istenem, hajnalban kelve téged kívánlak, hogy 
lássam hatalmadat, allelúja. 

2. Ant. Hárman egyszerre kiáltották a tüzes kemen
céből az éneket: Áldott legyen az lsten, allelúja. 

Bibliai ének Dán 
3,57-88.56 

A teremtett világ dic érő éneke 

"Dicsérjétek az Urat, minden szolgái!"(Jel 19,5) 

Ti mindnyájan, az Úrnak művei, t 
áldjátok az Urat, • 
zengjétek, magasztaljátok örökre. 

Ti mindnyájan, angyalai az Úrnak, t 
áldjátok az Urat, • 
zengjétek, magasztaljátok örökre. 

Egek, áldjátok az Urat, t 
vizek, az égi boltozat felett, • 
áldjátok az Urat. 

Mindnyájan, hadai az Úrnak, • 
áldjátok az Urat, 

nap és hold, áldjátok az Urat, • 
ég csillagai, áldjátok az Urat. 
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Minden permet és harmat, • 
áldjátok az Urat, 

ti szelek, valamennyien • 
áldjátok az Urat. 

Tűz és hőség, áldjátok az Urat, • 
fagy és hideg, áldjátok az Urat. 

Harmat és eső, ti ismind t 
áldjátok az Urat, • 
jég és hideg, áldjátok az Urat. 

Napok és éjszakák, áldjátok az Urat, t 
fény és sötétség, áldjátok az Urat, • 
fény és villámok, áldjátok az Urat. 

A föld áldást mondjon az Úrnak, • 
dicsérje, magasztalja mindörökre. • 

Hegyek és halmok, áldjátok az Urat, t 
ami a földből sarjad, • 
mind áldja az Urat. 

Ti források, áldjátok az Urat, t 
tengerek és folyók, áldjátok az Urat, • 

l. hét 

ti cethalak és víziszörnyek, áldjátok az Urat. 

Mindnyájan égi madarak, áldjátok az Urat, t 
ti mindnyájan, vadak és igás barmok, • 
áldjátok az Urat. 

Emberi lények, • 
áldjátok az Urat. 

Izrael áldja az Urat , • 
zengje, magasztalja örökre. 

Mindnyájan, papjai az Úrnak, • 
áldjátok az Urat. 
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Ti szellemek, igazak lelkei, • 
áldjátok az Urat, 

ti szentek, ti alázatos szívek, • 
áldjátok az Urat. 

Ananja, Azarja és Misael, t 
áldjátok az Urat, • 
zengjétek, magasztaljátok örökre. 

Áldjuk az Atyát, a Fiút és Szentlelket, • 
zengjük, magasztaljuk örökre. 

Áldott az Úr az égbolt magasán, t 
dicsőség, áldás zengje • 
és magasztalás mindörökre. 
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Ant. Hárman egyszerre kiáltották a tüzes kemencé
ből az éneket: Áldott legyen az lsten, allelúja. 

3. Ant. Sion sok gyermeke örvendjen királyának, al
lelúja. 

149. zsoltár 

A szemek ujjongása 

"Az egyház fiai, egy új nép gyermekei, örvendezzenek 
királyuknak, Krisztusnak. " (Heszikiusz) 

Az Úrnak új dal zengjen, • 
dicsérjék szentjei gyülekezetben. 

Örüljön Izrael teremtő nagy Urának, • 
Sion sok gyermeke örvendjen Királyának. 

Nevét dicsérje táncok üteme, • 
hárfával, dobbal zengjen a zene. 

Mert népében az Úr gyönyörködik, • 
az alázatost feldíszíti diadallal. 
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A dicsőség Urát ujjongják szentjei, • 
vigadjanak sátrukban nótaszóval. 

lsten dicséretét harsogja torkuk, • 
kétélű kardjukat szorítsa markuk. 

A népeken, hogy bosszút álljanak, • 
a nemzeteknek visszavágjanak. 

Királyaikat láncra fűzzék, • 
főuraikat vasra verjék. 

l. hét 

A végzést, amely írva van, így hajtsák végre: • 
ez legyen szentjeinek dicsősége. 

Ant. Sion sok gyermeke örvendjen királyának, alle
Júja. 

OLVASMÁ Y Jel7,10.12 
Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a Bárány

nak. Áldás és dicsőség, bölcsesség, hála és tiszte
let, hatalom és erősség Istenünknek örökkön
örökké. Ámen. 

VÁLASZOS É EK 

Krisztus, az élő lsten Fia: • Könyörülj rajtunk. 
Megismételjük 
V: Aki az Atya jobbján ülsz: • Könyörülj rajtunk. 
Dicsőség ... Krisztus, az élő ... 

Z K RIÁSÉ EKE Lk 1,68-79 

ntifóna az e edéke va árnapról vagy ünnepről. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 
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Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöL 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas lstenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

Megi;mételj uk az Antifónát 

KÉRÉ EK 
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Az Úr Krisztust, fényes napunkat, aki minden 
embert megvilágosít és sosem ér alkonyt, dicsér
jük hangos szóval: 
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Urunk, te életünk és üdvösségünk vagy! 
Jó lelked vezessen ma minket, hogy tetszésed 

szerint cselekedjünk, 
- és Bölcsességed legyen vezérünk mindig. 
Add, hogy örömmel vegyünk részt a keresztény kö-

zösség vasárnapi összejövetelén, 
- ahol szavad és tested asztala vár. 
Lelkünk hálával fordul hozzád, 
- köszöni megszámlálhatatlan adományodaL 
Miatyánk ... 

IMÁDSÁG 
Az esedékes vasárnapról vagy ünnepről. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

F: Ámen. 
V: Menjetek békével. Húsvéti időben hozzáfűzzük: 

Allelúja, allelúja. 
F: lstennek legyen hála . (Allelúja, allelúja.) 

Magánimádkozásnál, agy ha nem pap, diakónus veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 
DÉLELŐTTRE (TERTIA) 

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérünk, töltse be 
kegyelmed égi ereje. 
Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 
Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általad Fiát, 
s ki mindkettőjük Lelke vagy, 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

DÉLRE (SEXTA) 

Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a lét rendjét ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 
oltsd el minden viszály tüzét, 
szüntesd a rossz vágyak hevét, 
a testet egészséggel áldd, 
szívünket békéd járja át. 
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Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

DÉLUTÁNRA (NO A) 

Világfenntartó Hatalom, 
Te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
időszakonként megszabod, 
világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsőségedbe vígy. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. hét 

J. Ant. Jó az Úrhoz menekülni, mert kegyelme örök
kévaló, allelúja . 

l J 7. z oltár 

Győzelmi ujjongá 

"Ez akó, amit ti, építők, e/vetettetek, de az épület szeg
letk6vévé lett." (ApCsel 4,11) 

, I. 
Az Urnak hálát zengjetek, mert jó, • 

kegyelme örökkévaló. 

Hadd mondja Izrael: • 
kegyelme örökkévaló. 



l. hét Vasárnap Napközi imádság 

És Áron háza is hadd mondja el: • 
kegyelme örökkévaló. 

Csak mondja mind, ki féli az Urat: • 
kegyelme örökkévaló. 

Szorongásomban hívtam az Urat, • 
s ő széles birodalmából felelt nekem: 

Az Úr velem, nem félek, • 
ember mit tehet ellenem? 

Az Úr velem, hatalmas harcosom, • 
az ellenséget én kinevetem. 

Mert jobb az Úrhoz menekülni, • 
mint emberekben bízni, 

mert jobb az Úrhoz menekülni, • 
mint fejedelmekben remélni. 
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Ant. Jó az Úrhoz menekülni, mert kegyelme örökké
való, allelúja. 

2. Ant. Erőm és dicsérő dalom az Úr, allelúja. 

II. 
A népek körém jöttek, • 

az Úr nevében felkoncoltam őket. 
Körém tódultak, körém özönlöttek, • 

az Úr nevében felkoncoltam őket. 
Körém tódultak, mint a méhek, t 

mint tűzön égő tüske, sisteregtek • 
az Úr nevében felkoncoltam őket. 

Fellöktek, úgy, hogy mélyre essek, • 
az Úr mégiscsak felsegített. 

Az Úr erődöm, dicsérő dalom, • 
ő lett diadalom. 
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Zengik a diadalt vidám dalokban • 
a győztes sátorokban. 

A váltságot az Úr jobbja szerezte, t 
az Úr jobbját dicsővé tette, • 
a váltságot az Úr jobbja szerezte. 

Nem estem el, megvédte életem, • 
hogy az Úr műveit hirdesse énekem. 

Az Úr sok kínra juttatott, • 
de a Halál kezére nem adott. 

Ant. Erőm és dicsérő dalom az Úr, allelúja. 

I. hét 

3. Ant. Hálát adok, Urain, mert meghallgattál, allelúja. 

lll. 
A győzelem kapuit nyissátok ki, • 

megyek az Úrhoz hálát adni. 
Ez az Úr kapuja! • 

A győztes lépjen be oda! 
Hálát adok, mert diadalt szereztél, • 

mert győzelmern te lettél! 
A kő, amit az építkezők elvetettek, • 

sarkköve lett az épületnek. 
Mindez az Úré, az ő műve, • 

csodálatos ami szemünkben. 
Ez az a nap: az Úr cselekedett! • 

Nagy örömmel vígadjunk benne. 
Urunk, hozd el győzelmedet, • 

Urunk, hadd élvezzük bőséged 
Áldott, ki jön az Úr nevében! • 

Az Ur házából áldunk titeket. 
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Az Úristen hozott ránk fényességet: t 
lombos ágakkal fedjétek a szentélyt, • 
az oltár szarvát díszítsétek. 

Te vagy én Istenem: hálát adok, • 
ó Istenem, ujjongva hódolok. 

Az Úrnak hálát zengjetek, mert jó • 
kegyelme örökkévaló. 
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Ant. Hálát adok, Uram, mert meghallgattál, allelú
ja. 

OLVASMÁNYOK 

Délelőtt l Jn 4,16 
Megismertük a szeretetet, amellyel lsten szeret 

bennünket, és hittünk benne. Szeretet az Isten: aki 
szeretetben él, lstenben él és lsten őbenne. 

V: Istenem, add, hogy szívem rendeléseidet tartsa. 
F: Utadon járva leljek életet. 

Délben Gal6,8 
Amit az ember vet, azt aratja. Ezért aki teste 

szerint vet, test szerint arat romlást; aki lélek sze
rint vet, lélek szerint arat örök életet. 

V: Örökre megmarad, Uram, a te szavad. 
F: Nemzedékről nemzedékre a te igazságod. 

Délután Gai6,9-IO 
Ne fáradjunk bele a jótettbe, mert ha bele nem 

fáradunk, akkor aratni is fogunk a maga idejében. 
Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképp 
hittestvéreinkkel. 

V: Egész szívvel kiáltok hozzád: Uram, hallgass 
meg. 

F: Megtartom parancsaidat. 
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IMÁDSÁG 

Az e edékes vasárnapról vagy ünnepről. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

~ásodik vecsernye 

l. hét 

Felépíté e mindenben megegyezik a Reggeli dic éretle!. 
Egyetlen kivétel: Zakariá éneke (Benedictus) helyett 
Szüz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónáját va ár- é ünnepnap a aját zövegek közölt 

találj uk. 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

Fény alkotója, jó Urunk, 
ki minden napra fényt hozol, 
s az új fény első hajnalán 
adtál a létnek kezdetet, 
reggelt estével összefogsz 
s belőlük alkotsz egy napot 
sötét káosz szakad le ránk, 
halld meg hozzád síró imánk. 
Kit vétek súlya földre ver, 
az életet ne játssza el, 
míg csak mulandón jár esze 
s béklyózza számtalan bűne. 
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Ég ajtaját hadd verje meg, 
élet jutalmát nyerje meg! 
Kerüljük messze a gonoszt, 
tisztítsunk mindent, ami rossz! 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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1. Ant. Az Úr Sionból messze nyújtja jogarát és ural
kodik mindörökké, allelúja. 

109. zsoltár, 1-5.7 

Az én Uram király és főpap 

"Neki uralkodnia kell, míg ellenségeit mind lába alá 
nem veti." (l Kor 15,25) 

Uramhoz szólt az Úr: • 
"Jobbom felől foglald el széked. 

S én addig minden ellenséged • 
lábadhoz vetem zsámolyul." 

Az Úr Sionból messze nyújtja jogarod: • 
"Uralkodj ellenségeid felett!" 

"Tiéd a hatalom: győzelmed napján t 
szentséges fényben, mint a harmatot, • 
a hajnalcsillag előtt szültelek." 

Megesküdött az Úr, nem bánja meg: • 
te pap vagy mindörökre, mint Melkizedek." 

Az Úr áll jobbodon, • 
s királyokra lesújt, ha kél haragja. 
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Patakból iszik útján, • 
ezért szegi fejét magasra. 

l. hét 

Ant. Az Úr Sionból messze nyújtja jogarát és uralko
dik mindörökké, allelúja. 

2. Ant. Az Úr előtt megremegett a föld, allelúja. 

113 (A) . zsoltár 

Kivonulás Egyiptomból 

"Vegyétek észbe, hogy ti is kivonultatok Egyiptomból, 
amikor e világnak ellene f!IOndtatok. "(Szent Ágoston) 

Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, • 
Jákob háza a barbároktól, 

ő szentélyévé Júdát tette, • 
Izraelt birtokába vette. 

Látta a tenger, mesze futott, • 
hátrálni kezdett a J or dán. 

Ugráltak a hegyek, mint a bakok, • 
a dombok, akár a bárány. 

Tenger, minek futsz, mi bajod? • 
Mi késztet hátrálni, Jordán? 

Hegyek, mit ugráltok, mint a bakok, • 
ti dombok, akár a bárány? 

Az Úr előtt remegj, te föld, • 
Jákob Urának színe előtt. 

Nyomán sziklából víz fakad, • 
szikrázó kőből zuhogó patak . 

Ant. Az Úr előtt megremegett a föld, allelúja. 
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3. Ant. Király az Úr, a mindenható Isten, allelúja. 
Bibliai ének Jel 19,1-7 

A Bárány menyegzője 

Allelúja! 
Az üdvösség, a dicsőség, az erő Istenünké, • 
ítéletei mind helyesek, igazak. 

Allelúja! 
lstennek dicséretet mondjatok, t 
szolgái mindahányan, • 
akik őt félitek, kicsinyek és nagyok. 

Allelúja! 
Király az Úr, amindenható lsten. t 
Ujjongjunk víg örömben • 
és dicsőítsük őt. 

Allelúja! 
Elérkezett a Bárány menyegzője, • 
menyasszonya felöltözött. 

Allelúja! 
Ant. Király az Úr, a mindenhat6 Isten, allelúja. 

OLVASMÁNY 2 Kor l ,3-4 
Áldott legyen az lsten, Urunk Jézus Krisztus 

Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Iste
ne. Ő vigasztal meg minket minden szomorúsá
gunkban, hogy mi is megvigasztaihassunk máso
kat szomorúságukban azzal a vigasztalással, a
mellyel lsten maga vigasztal meg minket. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Áldott vagy Urunk: • Az égbolt magasán. 
Megismételjük 
V: Dicséret és magasztalás övezzen mindörökre. 
• Az égbolt magasán. Dicsőség .. . Áldott vagy ... 
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SZŰZ MÁRIA ÉNEKE Lk 1,46-55 

Ant. Az esedékes vasárnapról vagy ünnepről. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Arnint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 

Megismételjük az Antifónát. 

KÉRÉSEK 

Az Úr Krisztust imádjuk, aki a fő s akinek mi tag
jai vagyunk, és ujjongva zengjük: 

Jöjjön el a te országod, Urunk! 
Üdvözítőnk, tedd, hogy egyházad az emberi nem 

egységét szentségi jelként minél élőbb módon 
megvalósítsa, 
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- és hathatós módon minden nép számára az üd
vösség titkának jele legyen. 

Jelenléteddel áldd meg a püspökök testületét, akik 
a pápával egységben vannak, 

- add meg nekik az egység, szeretet és béke aján
dékait. 

Add, hogy a keresztények szerosabban egyesülje-
nek veled, az isteni Fővel, 

- és országodat életük példájával hirdessék. 
Adj kegyesen békét a világnak, 
- hogy mindenütt biztonság és nyugalom ural

kodjék. 
Add meg halottainknak a végső feltámadás dicső

ségét, 
- és hogy boldogságukban mi is részesüljünk. 

Miatyánk ... 

IMÁDSÁG Az esedékes vasárnapról vagy ünnepről 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az Imat: 

V: Úr legyen veletek . - F: És a te lelkeddel. 
V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 

Atya, a Fiú és a Szentléiek. - F: Ámen. 
V: Menjetek békével. Húsvéti időben hozzáfűzzük: Al
lelúja, allelúja . 

F: lstennek legyen hála . (Allelúja, allelúja. ) 

Magánimádkozásnál, agy ha nem pap vezeti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. - F: Ámen. 
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ELSŐ HÉT 

HÉTFŐ 

Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

Ezt követően, az egyes napra vagy ünnepre megadott 
antifónát használva a 94. zsoltárt imádkozzuk . Ha kö
zösségben mondjuk, akkor előimádkozó olvassa a zsol
tárt, és egy-egy jelzett szakasz után mindenki megismét
li az antifónát: 

94. zsoltár 
Felhívás Isten dicséretére 

"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap ' 
tart." (Zsid 3,13) 

Ant. Lépjünk dicsérettel az Úr színe elé. 

Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, * 
ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 

Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, * 
harsogja himnuszunk az áldást. 

Ant. Lépjünk dicsérettel az Úr színe elé. 

Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, * 
a nagy Király az istenek fölött. 

Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, * 
övéi mind a hegytetők. 

Övé a tenger, az ő alkotása, • 
övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Lépjünk dicsérettel az Úr színe elé. 
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Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 
Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 

Hiszen ő ami Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 

Ant. Lépjünk dicsérettel az Úr színe elé. 

Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 
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kihívtak ellenük, pedig szernlélték rninden tettem. 

Ant. Lépjünk dicsérettel az Úr színe elé. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam .földjét." 

Ant. Lépjünk dicsérettel az Úr színe elé. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 
rniképpen kezdetben, • most és rnindörökké. Ámen. 

Ant. Lépjünk dicsérettel az Úr színe elé. 

Olvasmányos imaóra 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Al
lelúja. Nagyböjtben az ABelúja elmarad . 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Alvásban frissült már a test 
otthagyva álmunk felkelünk. 
Atyánk, hozzád szól énekünk, 
esengve kérünk, légy velünk. 
Szóljon hozzád első szavunk, 
hozzád a szív első heve, 
hogy minden tettnek azután, 
Szent Úr, te légy a kezdete. 
A fény az éjt szüntesse már, 
sötét homályt a napsugár. 
Az éjben búvó bűnöket 
a napfény semmisítse meg. 
Imánk tehozzád esdekel: 
a rossz hatalmát űzzed el, 
és zengjen ajkunk teneked 
meg nem szűnő dicséretet. 
Add meg kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

HIM USZ a nap folyamán 

Istenség, örök égi Fény, 
egységbe forrt három személy! 
Törékeny lényünk téged áld, 
kérő szóval hozzád kiált. 
Benned hiszünk, legfőbb Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
kiket a Lélek mint örök 
szeretet kapcsa összeköt. 
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Igazság, izzó szerelem, 
boldogság, végső, végtelen! 
Remélni, hinni lelkesíts, 
szeretni vágyót célba vígy! 
Te, létünk célja, kezdete, 
te, dolgok első kútfeje, 
lelkünk egyetlen ereje, 
biztos remény ígérete! 
Te minden alkotója vagy 
s betöltesz mindent egymagad, 
te mindenekre fényt hozol, 
reményünkben jutalmazoL 
A Krisztust kérjük s az Atyát, 
s a Lelket, aki egy velük: 
hallgass meg hármas hatalom, 
egyetlen, örök Istenünk. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Uram, kegyességedben szabadíts meg . 

6. z oltár 

Imád ág te ti szen edé ben 
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"Most a lelkem megrendült . .. Atyám, szabadíts meg et
tól az órától!" (Jn 12,27) 

Uram, ne támadj rám indulatodban, • 
ne büntess haragodban. 

Könyörülj, Uram, erőm elapad, • 
gyógyíts, Uram, kín gyötri csontomat. 

És lelkem is nagyon gyötrődik. • 
De te, Uram!- de te még meddig ... ? 

Uram, térj vissza, életemet mentsd meg, • 
kegyességedben szabadíts meg. 
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A halálból nem gondol senki rád. • 
Az Alvilágból van-e, aki áld? 

A zokogástól lelkem bágyad, t 
éjente könnyem öntözi az ágyat, • 
sírás füröszti fekhelyem. 

Szemern homályba vonja bánat, • 
az aggódástól megrokkant szívem. 

Gonosztevők, el innen, hagyjatok! • 
Az Úr síró szavamra hallgatott. 

Az Úr kérésem meghallgatta, • 
az Úr imámat elfogadta. 

Borítsa őket szégyen, • . 
és rendüljön meg minden ellenségem. 

Hanyatt-homlok vonuljon vissza • 
s a szégyen végképp elborítsa. 

Ant. Uram, kegyességedben szabadíts meg. 

l. hét 

2. Ant. Az Úr a szegény menedéke lett szorongattatá
sában. 

9 (A) . zsoltár 

"Ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat." 

I. 

Szívem minden erejével, Uram, hálát mondok • 
és csodatetteidet hirdetem, 

örvendek benned és ujjongok, • 
neved, Magasságos, dicséri énekem. 

Bizony meghátrál minden ellenségem, • 
mert haragoddal sújtod és lerontod. 

Te védj, te fogd a pártomat, • 
Igazságos Bíró, foglald el trónod! 
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Csatázz pogányokkal, a rosszat rontsd le, • 
töröld el nevük mindörökre. 

Döntsd meg az ellenséget: romlást hozz rá, • 
és tedd örökre romhalmazzá. 

Pusztítsd el isteneiket egészen, • 
hogy emlékük is elenyésszen. 

Nézd, országol az Úr öröktől fogva, • 
trónját ítélőszékül állította. 

Igazságban kormányozza a földet, • 
méltányossággal ítél minden népet. 

Erő az Úr az elnyomásban szenvedőnek, • 
erős vár ő, nehéz napok ha jönnek. 

Ki neved szereti, bizalma legyen benned, t 
mert nem hagyod el azokat, • 
akik téged keresnek. 
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Ant. Az Úr a szegény menedéke lett szorongattatásában. 

3. Ant. Hadd zengem dicséretedet. Sion lányának ud
varában. 

Il. 

Fel dalra hát, zengjétek az Urat, Sion királyát! • 
Hirdessétek a népek közt minden csodáját. 

Gondot visel a gyászolóra, t 
emlékszik minden panaszszóra, • 
és nem felejti szenvedők sírását. 

Gondolj rám, én Uram, irgalmazz nékem, • 
nézd, mennyi kínt hozott rám ellenségem. 

A Halál Tornácából hozz ki engem, t 
dicséreted hadd zengem • 
Sion lányának udvarában! 
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Hadd ujjongok neved diadalábani t 
Hadd hulljanak saját vermükbe a pogányok, • 
rejtett hálójuk gáncsolja el saját lábuk. 

Mutassa meg magát az Úr ítéletében, • 
a rosszak tőrbe essenek az ő kezében. 

Így végül is a gonoszok zuhanjanak az Alvilágra, • 
akik az Istent feledik, a pusztulásba. 

Örökös feledés nem borul a szegényre, • 
nem oszlik semmivé a szenvedők reménye. 

Jöjj hát, Uram, ne hagyd az embert pöffeszkedni!* 
Itéleted hallják a nemzetek. 

Köss rájuk, Uram, zabolát, • 
lássák , hogy ők csak emberek. 

Ant. Hadd zengem dicséretedet Sion lányának udva
rában. 

V: Adj értést, hogy törvényed tartsam. 
F: Szolgáljam egész szívvel. 

OLVASMÁ Y 

Szemírási olvasmány: lá d az e edéke va árnap után . 

IMÁDSÁG 

Az előző va árnapról 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imádságra hivást 
nyomban a HIMNUSZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIMNUSZT. 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad . 

HIMNUSZ 

Ó fény visszfénye, az Atya 
dicsőségének sugara, 
fényből patakzó fénysugár, 
napfényt derítő napvilág! 
Igaz Nap, örök fényedet 
ragyogtasd tündökölve ránk, 
dcrítsd érzékeink fölé · 
a Lélek tiszta sugarát. 
Most esdve kérjük jó Atyánk, 
az örök dicsőség Urát, 
kegyelmek és erő Urát, 
tisztítsa szennyes bűneink. 
Öntsön szívünkbe tetterőt, 
"a Gonosz fogát verje ki!" 
Emeljen fel, ha elbukunk, 
legyen kegyelme támaszunk. 
Vezesse elménk: tiszta test 
vezére, őre Ő legyen. 
A hit lobogjon, mint a láng, 
ne mérgezhesse csalfaság. 
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A Krisztus legyen ételünk 
és italunk a hit legyen; . 
igyuk magunkba boldogan 
a Lélek józan mámorát. 
Örömben teljék így a nap: 
szemérmünk, mint a pirkadat, 
a hit, mint déli napsugár, -
s ne érje lelkünk éjhomály! 
Már száll a hajnal sebesen. 
Már teljességgel megjelen: 
Atyjában teljes egy Fia, 
Igében Atyja teljesen. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. hét 

l. Ant. Imádságomat, Uram, hozzád tárom: halld a 
hangom virradatkor. 

5. zsoltár, 2-10.12-13 

Reggeli imádság: könyörgés segítségért 

Akik az Igét befogadták, mindörökre örvendeznek, 
mert Ő lakik bennük. 

ó Uram, hangom hadd jusson füledbe, • 
vedd szavam figyelembe. 

Halld hangomat, mikor hozzád kiáltok, t 
én Istenem, királyom, • 
imádságomat, Uram, hozzád tárom. 

Ó halld a hangom virradatkor, t 
ügyemmel virradatkor előállok: • 
feléd tekintek akkor. 

A bálványisten öröme a rossz, • 
de hozzád be nem térhet a gonosz. 
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Hetvenkedők előtted meg nem állnak. • 
Én gyűlölöm a rosszakat. • 
Pusztuljon minden álnok! 

Ki bálványszobrok elé leborul, • 
azt elveti az Úr. 

De engem a te irgalmas szerelmed • 
házad körébe enged. 

S én hódolok szent templomodban, • 
azok közt, Uram, kikben félelmed van. 

Vezess el dús meződre! t 
Irigyeim miatt • 
vigyázva egyengesd előttem utamat. 

Szájukban semmi meg nem áll, • 
bendőjükből üresség tátog, 

kitárult sír, ha nyitják szájuk, • 
torkukból árad a halál. 

Pusztítsd el őket, ó nagy lsten, • 
gáncsold el őket cselvetéseikben1 

Gaztetteik miatt taszítsd el őket, • 
hisz ellened szegültek. 

De ujjongnak, kik hozzád menekülnek, • 
örökre vigadozva énekelnek, 

s tenálad lakhelyet találnak, t 
hogy akik szeretik neved, • 
tebenned dicsekedjenek. 

Mert áldás jön a jókra, Uram, tőled, • 
s kegyelmed pajzsa körülveszi őket. 
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Ant. Imádságomat, Uram, hozzád tárom: halld a 
hangom virradatkor. 
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2. Ant. Istenünk, dicsérjük fölséges neved. 

Bibliai ének J Krón 29, J 0-13 

"Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atyja." 
(Ef l ,3) 

Uram, Izrael atyánk Istene, t 
áldott légy * 
öröktől fogva és örökkön. 

Tied a nagyság és erő, t 
dicsőség, győzelem és fölség, * 
minden tied az égben és a földön . 

Tied a királyság, Uram, * 
minden fölött te trónolsz magasan, 

gazdagság, pompa tetőled ered, * 
te uralkodsz a mindenség felett, 

uralom és erő van a kezedben, * 
tőled kap nagyságot, hatalmat minden. 

Hadd zengjünk hálát, Istenünk, neked, * 
most hadd dicsérjük fölséges neved. 

Ant. Istenünk, dicsérjük fölséges neved. 

3. Ant. Imádjátok az Urat szentséges hajlékában. 

28. zsoltár 

Az Úr hangjának szózata 

"Íme szózat hallatszott az égből: Ez az én szerelett Fi
am. " (Mt 3, J 7) 

Hozzatok az Úrnak, istenek, * 
hozzatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet, 

Hozzátok az Úrnak neve dicséretét, t 
földig boruljatok, * 
ha feltűnik az Úr, a Szentség. 
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Az Úr hangja a nagy vizek fölött, t 
a dicsőség Istene mennydörög, • 
az Úr a végtelen vizek fölött. 

Az Úr hangja erősség, • 
az Úr hangja fénylő ragyogás, 

az Úr hangja a cédrusokat rázza, • 
az Úr a Libanon cédrusait tépázza. 

Az Úr hangja mint tűzsugár hasít át, t 
megugrasztja Libanont, mint a borjút, • 
és Sziriont, mint fiatal bikát. 

Az Úr hangja megrendíti a pusztát, • 
az Úr Kádes pusztáját rengeti, 

az Úr hangja a szarvastehenet megelleti, • 
letépi az erdők lombját. 

És közben egész templomát bejárja • 
a Dicsőséges látomása. 

Özönvizek fölébe az Úr trónjára száll, • 
örök időktől trónol és király. 

És győzelemre viszi az Úr népét, • 
az Úr népének áldást ad és békét. 

Ant. Imádjátok az Urat szentséges hajlékában. 
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OLVASMÁ Y 2 Te z3,10b-13 

Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Hallottuk 
ugyanis, hogy némelyek rendetlenül élnek, nem 
dolgoznak semmit, hanem haszontalanságra fe
csérlik idejüket. Az ilyeneknek meghagyjuk és 
buzdítjuk őket az Úr Jézus Krisztusban, hogy nyu
godt munkával keressék kenyerüket. Ti pedig, 
testvérek, ne fáradjatok el a jócselekedetekben. 
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V ÁLASZOS ÉNEK 

Áldott az Úr: • Öröktől fogva és örökké. 
Megismételjük 

l. hét 

V: Egyedül ő tesz csodákat. • Öröktől fogva és ... 
Dicsőség ... Áldott. .. 

ZAKARIÁS ÉNEKE 

Ant. Áldott az Úr , ami Istenünk. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

Lk 1,68-79 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
. hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 
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üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

Ant. Áldott az Úr, a mi Istenünk. 

KÉRÉSEK 
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Magasztaljuk Krisztust: benne van a kegyelem és a 
Lélek teljessége. Bizakodva könyörögjünk hozzá: 

Add nekünk, Urunk, a te Lelkedet! 
Engedd, hogy a mai nap örvendetes, békés és bűn

telen legyen, 
- ha elérkezik az. este, vígan és tiszta szívvel di-

csérhessünk téged. 
Fényed ragyogjon ránk egész nap, 
- és kezünk munkáját te vezesd. 
Ragyogtasd ránk arcodat, vezess a jóra békességben, 
- hogy ma is erős kezed oltalmát élvezzük. 
Tekints kegyesen mindazokra, akik imáink segítsé-

gében bíznak, 
- a test és lélek minden javával töltsd el őket. 
Miatyánk . .. 

Imádság 
Tetteinket, kérünk, Urunk, előzze meg sugalla

tod és kövesse nyomon segítséged, hogy minden 
munkánk tőled vehesse kezdetét és kezedben lelje 
sikeres végét. A mi Urunk ... Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

DÉLELŐTTRE(TERTIA) 

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérünk, töltse be 
kegyelmed égi e'reje. 

Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 

Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általad Fiát, 
s ki mindkettőjük Lelke vagy, 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

DÉLRE (SEXTA) 
Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a lét rendjét, ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 

oltsd el minden viszály tüzét, 
szüntesd a rossz vágyak hevét, 
a testet egészséggel áldd, 
szívünket békéd járja át. 
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Add meg kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

DÉLUTÁNRA (NONA) 

Világfenntartó Hatalom, 
Te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
időszakonként megszabod, 

világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsőségedbe vígy. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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l. Ant. Az Úr törvénye szívünknek örömöt, sze
münknek fényt ad. 

18. (B). zsoltár 
A törvényt adó lsten dicsőítése 

"Legyetek tökéletesek, ahogy mennyei Atyátok tökéle
tes!" (Mt 5,48) 

Tökéletes az Úr törvénye, • 
lelkemet megújítja, 

szilárdan áll az Úr rendelkezése, • 
eszem bölcsességre tanítja. 
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Az Úr határozata egyenes, • 
szívem felujjong benne, 

az Úr parancsa ragyogó, • 
fényt sugároz szememre. 

Az Úr szabálya tiszta, • 
örökre megmarad, 

az Úr ítéletei helyesek • 
és egytől egyig igazságosak. 

Vonzóbbak az aranynál, színaranynál, • 
méznél, a lépesméznél édesebbek. 

Szolgád számáramennyi fényt szereznek, • 
és megtartásuk bő jutalmul szolgál. 

A tévedéseket ki érti meg? • 
Bocsásd meg minden tévelygésemeL 

Főképp a gőgösektől őrizd szolgád, • 
úrrá fölöttem ne lehessenek. 

Én akkor ártatlan leszek, • 
·és nem emel rám senki súlyos vádat. 

ó add, hogy minden szó az ajkamon • 
kövesse kívánságod. 

Szívemben minden gondolat t 
neked szolgáljon, • 
Uram, kősziklám és Megváltóm. 
Ant. Az Úr törvénye szívünknek örömöt, szemünk

nek fényt ad . 
2. Ant. Az Úr felkel és megítéli a népeket igazsággal. 

7. zsoltár 
Az ártatlanul üldözött igaz ember imája 

"A Bíró már itt áll a kapu előu!" (Jak 5,9) 
I. 

Tebenned bíztam, Uram lsten! • 
Ne hagyd, hogy üldözőm elérjen. 
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Ments meg, oroszlánként hogy szét ne tépjen: • 
feltépi torkom, s nincs, aki megmentsen. 

Úristenem, ha rosszat cselekedtem, • 
ha bűnnel mocskoltam kezem, 

ha elárultam szövetségesem, t 
ha hitvány szóval tönkre tettem lelkét, • 
hát jöjjön, érjen utol az ellenség. 

Tapossa szívemet az alvilágba, • 
süllyessze életem a sárba. 

ó kelj fel, Uram, haragodban, • 
serkenj fel ellenségem gőgje ellen! 

Serkenj fel, Isten! • 
Hirdess ítéletet! 

Vegyen körül a népek serege, t 
s Te, Magasságos, • 
foglald el székedet. 

A népeket az Úr ítélje mind! t 
Uram, ítélj meg igazságod, • 
Fölséges, ártatlanságom szerint! 

Büntesd a cselszövőt, a hazugot, t 
s az igaz ember biztonságra leljen. • 
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Te a szív mélységeit kutatod, ó igazságos lsten! 

Ant. Az Úr felkel és megítéli a népeket igazsággal. 
3. Ant. Az Isten igazságos és hatalmas Bíró: meg-

menti az igaz szívet. 

Il. 
A magasságos Úr az én vezérem, • 

megmenti az igaz szívet. 
Igazságos uralkodó az Isten, • 
ő mindenért majd megfizet. 
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Kardját a Győztes bárcsak élesítené, • 
íját felajzaná a cél felé! 

ó bárcsak felvenné halálos fegyverét, • 
s nyilát lángcsóvaként röpítenél 

Nézd, hogy fogamzik gonoszsága t 
álnok szándékkal viselős • 
és aljas tettet hoz világra. 

Csapdát ásott, belé esett, • 
verembe hullt, mit maga készített. 

Gonoszsága fejére hull, • 
gazsága tarkójára tornyosul. 

És én az Úr igazságát hálával hirdetem, • 
a Magasságos Úr nevét dicséri énekem. 

l. hét 

Ant. Az Isten igazságos és hatalmas Bíró: megmenti 
az igaz szívet. 

OLVASMÁ YOK 

Délelőtt Róm 13,8. 10 
Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak azzal, 

hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat sze
reti, teljesítette a törvényt. A szeretet nem cselek
szik rosszat a felebarátnak. Ezért a szeretet a tör
vény teljessége. 

Y: Légy segítségem: ne vess el engem. 
F: Üdvömnek Istene, el ne hagyj. 

Imád ág 
Istenünk, jóságos Atyánk, te úgy szabtad meg 

az emberi munkát, hogy egymást kölcsönösen tá
mogatva magasabb szintre jussunk. Kérünk, add, 
hogy odaadóan munkálkodjunk, irántad gyermeki 
lelkülettel, egymás iránt pedig testvéri szeretettel 
legyünk. Krisztus, ami Urunk által. Ámen. 
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Délben Jak l, 19-20.26 
Legyen minden ember készséges a hallgatásra, 

de meggondolt a beszédben és nehezen haragvó. 
Az emberi harag ugyanis nem az Isten igazságát 
hajtja végre. Aki magát vallásosnak tartja, de nem 
fékezi nyelvét, hanem önmagát áltatja, annak 
semmit sem ér a vallásossága. 

V: Az Urat áldom minden időben. 
F: Számban dicsérete mindenkor megmarad. 

Imádság 

Istenünk, te vagy az aratás és a szőlőskert Ura és 
őrzője. Tőled kapja mindenki feladatait és érde
mei jutalmát. Add, hogy a nap terhét úgy viseljük, 
hogy rendelkezéseid ellen sose panaszkodjunk. 
Krisztus, ami Urunk által. Ámen. 

Délután l Pt l 17-19 
Szent félelemmel éljetek vándorlásotok idején, 

hiszen tudjátok, hogy nem mulandó dolog, ezüst 
vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen élet
módotokból, hanem Krisztusnak,a szeplőtelen Bá
ránynak drága vére. 

V: Válts meg, Uram, és irgalmazz nekem. 
F: Az egyház közösségében áldom az Urat. 

Imádság 

Istenünk, te minket abban az órában, amelyben 
az apostolok a Templomba mentek fel, imádkozni 
hívsz. Add, hogy ez az imádság, amit Jézus nevé
ben őszinte szívvel eléd tárunk, mindazok számá
ra, akik nevét segítségül hívják, üdvösséget hoz
zon. Krisztus, ami Urunk által. Ámen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen · hála. 
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Vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad 

HIMNUSZ 

Ég Alkotója, Végtelen, 
szétválasztván a vizeket, 
határt szabtál, válaszfalui 
az égboltot jelölve meg. 

Az ég s a föld folyóinak 
te adtál állandó helyet, 
hogy hűsítsék a nap hevét 
s megóvják így a föld színét. 

Most, jó Urunk, áraszd fölénk 
örök kegyelmed özönét: 
új bűnbe lelkünk ne vigye 
a régi rontás ereje. 

A hit találjon tiszta fényt, 
világosságát hintse szét, 
hívságot űzzön messzire, 
s a hazugság ne rontsa le. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

l . Ant. Az Úr szeme kutatva kémlel: szegényeire néz. 

10. zsoltár 

Az Úr ítélő tekintete 

"Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, 
mert kielégülést nyernek. " (Mt 5,6) 

Az Úrhoz menekültem: t 
hogy próbálhattok tőrbe csalni engem, * 
s üldözni, mint vadász a madarat? 

Mert nézd, a gonoszok feszítik íjuk, t 
vesszőt helyez a húrra ujjuk, * 
hogy lesből lelőjék az igazat. 

Ha romlás támad idelent, * 
vajon cselekszik-e a Szent? 

Az Úr: szentséges templomában, * 
az Úr: trónján az égi magasságban. 

Szeme kutatva kémlel, * 
a pillantása embereket mér fel. 

Az Úr, a Szent * 
ítél, mikor a gonoszokra rátekint. 

Aki a rosszban örömét leli, * 
önmagát gyűlöli. 

Zúduljon a gonoszra t 
zsarátnok, tűz és kéneső, * 
és forró szélvész legyen sorsa. 

Igaz és Szent az Úr: t 
örömét igaz tettekben találja, * 
a jók előtt arcát feltárja. 

Ant . Az Úr szeme kutatva kémlel : szegényeire néz. 
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2. Ant. Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az 
Istent. 

14. zsoltár 

Az igaz ember életszabálya 
"Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő lsten városához. " 

(Zsid 12,22) 

Uram, sátradban vendég ki lehet? • 
Ki kaphat szent hegyeden lakhelyet? 

Ki becsületben, igazságban él, • 
ki szíve szerint igazat beszél, 

ki saját nyelvén át nem botlik, • 
ki másnak rosszat nem cselekszik, 

ki társát vádakkal nem illeti, t 
jelenlétében aljas embert nem tűr, • 
az istenfélőt megvendégeli, 

eláll a rossztól esküvel s meg nem szegi, t 
ha kölcsönöz, kamatot nem szab, • 
az éhezőt nem uzsorázza ki. 

Ki így cselekszik, • 
az soha el nem bukhat. 

Ant. Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Is
tent. 

3. Ant. Isten kiválasztott minket Fiában, hogy gyer
mekeivé fogadjon . 

Bibliai ének Ef l ,3-10 

Egy fő alan Krisztu ban 

Áldott legyen az lsten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, t 
aki minden lelki áldással az egekből • 
Krisztusban megáldott minket. 



I. hét Hétfő Vecsernye 

Már a világ teremtése előtt • 
kiválasztott minket Őbenne, 

azért, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk • 
színe előtt szeretetben. 

Előre arra rendelt, t 
hogy fiakká fogadjon Jézus Krisztus által • 
akaratának tetszése szerint, 

hogy magasztaljuk kegyelme dicsőségét, • 
amellyel a szeretett Fiúban kegyébe fogadott. 

Benne van megváltásunk vére által, • 
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bűneink bocsánata kegyelme gazdagsága szerint, 
amelyet minden bölcsességgel és tudással • 

kiárasztott ránk. 
Tudtunkra adta akarata titkát tetszése szerint, t 

amit előre elhatározott • 
s az idők teljességében véghezvinni szánt: 

hogy Krisztusban egy fő alatt mindent egységbe 
összefog, • 
ami az égben és a földön létezik. 

Ant. lsten kiválasztott minket Fiában, hogy gyerme
keivé fogadjon. 

OLVASMÁNY Koll ,9b-ll 

Akaratának ismerete minden lelki bölcsességgel 
és okosság~al váljék teljessé bennetek. Mert így 
tudtok az Urhoz méltón élni rnindenben tetszését 
keresve, minden jótettben gyümölcsözve és lsten 
ismeretében gyarapodva. Erősítsen meg nagy erő
vel fönséges hatalmából minden türelemben és áll
hatatosságban. 
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V ÁLASZOS ÉNEK 

Gyógyítsd meg lelkemet:•Mert vétettem ellened. 
Megismételj ük 
V: Így szóltam: Uram, irgalmazz nekem.•Mert... 
Dicsőség ... Gyógyítsd meg ... 

SZŰZ MÁRIA ÉNEKE Lk l ,46-55 

Ant. Lelkem az Urat magasztalja, mert Isten rátekin
tett kicsinységemre. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 

Ant. Lelkem az Urat magasztalja, mert Isten rátekin
tett kicsinységemre. 
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KÉRÉSEK 
Isten örök szövetséget kötött népével és továbbra 

is szüntelenül elhalmozza jótéteményeivel. Ad
junk hálát neki és bizakodó lélekkel könyö
rögjünk hozzá: 

Uram, részesítsd népedet jótéteményeidben! 
Mentsd meg, Uram, a te néped: 
- és add áldásod örökségedre. 
Egyesítsd azokat, akik magukat keresztényeknek 

vallják: 
- hogy a világ higyjen Krisztusban, akit te küld

tél. 
Részesítsd kegyelmeidben minden barátunkat és 

ismerősünket: 
- és add, hogy Krisztus jóhírét mindenütt ter
jesszék. 
Mutasd meg szeretetedet a haldoklóknak, 
- add, hogy szemük meglássa üdvösségedet. 
Légy irgalommal az elhúnytak i.ránt, 
- egyesítsd őket mindazokkal, akik Krisztus bé

kéjében nyugodnak. 
Miatyánk ... 

Imádság 

Urunk, téged magasztaljon szolgálatunk meg
vallása. Te a mi üdvösségünkért Szűz Mária aláza
tos kicsinységére rátekintettéL Emelj fel minket is 
a megváltás teljességére. Ami Urunk, Jézus Krisz
tus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, lsten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK Lásd a 37. oldalon 
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ELSŐ HÉT 

KEDD 

Imádságra hívás 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 
Felhivás lsten dicséretére 

"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart." (Zsid 3,13) 

Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat: jöjjetek, 
imádjuk. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 
harsogja himnuszunk az áldást. 

Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat: jöjjetek, 
imádjuk. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, • 

a nagy Király az istenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, • 

övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat: jöjjetek, 

imádjuk. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
Hiszen ő ami Istenünk, t 

mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 
Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat: jöjjetek, 

imádjuk. 
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Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 
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kihívtak ellenük, pedig szemiéiték minden tettem. 
Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat: jöjjetek, 

imádjuk. 
Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 

és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 
Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat: jöjjetek, 

imádjuk. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, • most és mindörökké. 
Ámen. 
Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat: jöjjetek, 

imádjuk. 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap elsö imaórájaként mondjuk, az Imád ágra hí
ást közvetlenül követi a megfelelö HIM USZ, majd 

az imaóra többi ré ze. Ha nem a nap el ö imaórájaként 
szerepel, akkor a következö Bevezetö imák elözik meg: 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyá-nak, 
a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdet
ben, most és mindörökké. Amen. AJlelúja. 

agyböjtben az Allelúja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Atyával egyesült Sugár 
Fény Fényessége, napvilág: 
az éjből ébred énekünk, 
esengve kéri: légy velünk! 

Oszlasd a lelki éjszakát, 
szórd szét az ördögök hadát: 
űzz minden álmot messzire, 
a lomha észt ne győzze le. 

Krisztus, mi híveid vagyunk 
és irgalmadhoz fordulunk. 
Legyen ma zs.oltárunk dala 
oltalmad biztos záloga, 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

HIMNUSZ a nap folyamán 

Szentséges, hármas Hatalom, 
mindent Te alkotsz s rendbe raksz: 
munkára szánod a napot 
és éjjel nyugtot, enyhet adsz. 

Hajnalban, este egyaránt 
s éjjel-nappal zengünk neked: 
dicsőségedben szüntelen 
tartson meg őriző kezed. 

Rád nézünk, hozzád fordulunk, 
imádva eléd borulunk: 
néped buzgó kéréseit 
szentek dalával egyesítsd. 
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Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Az Úr igazsággal ítél szegényei ügyében. 

9 (B). zsoltár 
Isten szegényeinek panasza 
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"Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az lsten 
országa" (Lk 6,20) 

l. 

Uram, miért maradsz a messzeségben? • 
miért rejtőzöl el nehéz időkben? 

Az álnok szívek gyötrésünkre terveket koholnak, • 
lihegve egyre-másra fáradoznak. 

A gonosz büszke: hajtja mohó vágya, • 
a rabló kapzsi ösztönét imádja. 

A gonosz az Úristent megveti: "' 
"Nem gerjed fel, bosszút nem áll a Magasságbeli!" 

Az ő tervét nem húzza át, • 
örökre élvezheti vagyonát. 

Felség, törvényed messze tőle, • 
és semmibe veszi egész szívével, 

magában így beszél: "Nem botlom én el, • 
élem világom mindörökre." 

Erőszak ömlik szájából, csalás és átok, • 
a nyelve bűnt takar és gonoszságot. 

Nyílt utcán lesben áll, t 
az ártatlant titkon leszúrja, • 
rejtekből tör a nyomorultra. 
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Settenkedik, mint leshelyén oroszlán, t 
lesi a meggyötörtet, felragadja, • 
a meggyötörtet felragadja s elrabolja. 

Hálója elnyeli az elnyomottat, • 
a nyomorultak csapdájába buknak. 

Így szól magában: "lsten elfelejti, • 
nem is néz ránk, arcát végképp elrejti." 

Ant. Az Úr igazsággal ítél szegényei ügyében. 

l. hét 

2. Ant. Te, Uram, látod a nyomorult és az árva szen
vedését. 

. ll. 

Úristen, kelj fel és karod emeld fel, • 
az elnyomottat ne felejtsd el! 

Hát megvetik a gonoszok Istent örökre? • 
Magukban azt mondják: "Bosszút nem állsz!" 

ó mennyi kín és bánat! • 
De kezedből is jön-e más? 

Terád hagyatkozik a nyomorult, az árva, • 
oltalmát tőled várja. 

Törd össze karját a gonosznak, t 
csak sújtsa bosszúd álnokságukat. • 
Még mindig nem látod, hogy milyen rosszak? 

Az Úr király vég nélkül és öröktől, • 
pusztuljanak a pogányok e földről. 

ó halld, Uram, a szegény panaszát, • 
hajolj hozzá, figyeld szavát. 

Ha megvéded az árvát s elnyomottat, t 
a kevélyek már senkit a világon • 
megfélemlíteni nem tudnak. 
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Ant. Te, Uram, látod az elnyomott és az árva szenve
déseit. 

3. Ant. Az Úr beszéde tiszta, ötvözetlen: olyan mint 
tűzben próbált színezüst. 

ll. zsoltár 

Segélykiáltás kevélykedökkel szemben 

"Az Atya jóságában értünk, szegényekért, saját Fiát 
küldte el. " (Szent Ágoston) 

Segíts, Uram, fogytán a jámbor, • 
kivész a hűség a világból! 

Egymást áltatják hamis hittel, • 
hazug ajakkal és kétszínű szívvel. 

Az Úr végezzen a hazug ajakkal, • 
minden nyelvvel, mely csalfa szóra szólal. 

Hencegnek: nyelvünk oly hatalmas, t 
ajkunk a fegyverünk, • · 
ki bír velünk? 

"Szegények zokogása, t 
szűkölködők siránkozása • 
felkelni késztet" - szél az Úr - "segítségem 
megkapja, aki várja." 

Az Úr beszéde tiszta, ötvözetlen, t 
mint színezüst • 
salaktól hétszer megtisztított tégelyekben. 

Urunk, megóvtál minket, • 
őrzö! kezdettől fogva, örök lsten. 

A gonosz áskálódik mindenünnen, • 
kelepcét ás az embereknek. 
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Ant. Az Úr beszéde tiszta, ötvözetlen: olyan mint 
tűzben próbált színezüst. 

V: Az Úr ítélete irányítja a szelídeket. 
F: Az alázatosakat útjaira tanítja. 

OLVASMÁNY 

A szentírási olvasmányt lásd az esedékes vasárnap 
után . 

IMÁDSÁG 

Az előző vasárnapról 

BEFEJEZŐ IMÁK 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 

F: lstennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imádságra hívást 
nyomban a HIMNUSZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIMNUSZT. 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram , segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja . Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad . 

HIM USZ 

Örömhírt hoz a virradat, 
dárdáit szórja már a Nap, 
mindent ezernyi színbe v.on 
s eláraszt fénnyel ragyogón. 
Ki minden koron átragyogsz, 
ó Krisztus, éltető Napunk, 
dalunkkal, hozzád fordulunk, 
benned keressük örömünk. 
Atyád tudása, Szava vagy, 
az örök Ige: általad 
minden csodás rendben ragyog 
s az emberészt elbűvöli . 

Add, hogy mint fényed fiai 
serényen járjuk útjaid, 
s Atyád kegyelme erejét 
hirdesse tiszta életünk. 



72 Kedd Reggeli dicséret 

Ajkunkról folyjon tiszta szó, 
őszinte és igaz beszéd, 
hogy élvezhessük boldogan 
az igazságnak örömét. 
Áldjon, Krisztus, kegyes király 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. hét 

l . Ant. Az ártatlan kezű s a tiszta szívű megy föl az 
Úr hegyére. · 

23. zsoltár 

Az Úr templomába érkezik 

"Krisztusnak kinyíltak az ég kapui, amikor testileg 
mennybe ment." (Szent Iréneusz) 

A Föld az Úré, övé teljessége, • 
a nagyvilág és minden népe. 

Ő állította tengerekre, • 
örvénylő óceán fölébe ő helyezte. 

Ki fog az Úr hegyére hágni • 
és szent helyén megállni? 

Ártatlan szív és tiszta kéz, t 
ki bálványokhoz lelkét nem emelte, • 
s nem esküszik a hamis istenekre. 

Kiárad rá az Úr áldása, • 
az üdvözítő lsten igazsága. 

Keressétek az Örökkévalót, • 
kik Jákob Urát kívánjátok, a Jelenvalót. 
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Kapuk, emeljétek fel fejetek! t 
Fel, örök lsten kapui, magasba! • 
A Dicsőség Királya közeleg! 

Ki ő, a Dicsőség Királya? t 
Az Úr, a nagyhatalmú és erős, • 
az Úr, csatákon nagyhatalmú hős. 

Kapuk, emeljétek fel fejetek! t 
Fel, örök lsten kapui, magasba! • 
A Dicsőség Királya közeleg. 

Ki ő, a Dicsőség Királya? t 
J áh vé, Hadúr, ez ő, • 
mert ő a Dicsőség Királya! 
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Ant. Az ártatlan kezű sa tisztaszívű megy föl az Úr 
hegyére. 

2. Ant. Tetteitekkel dicsérjétek az örök Királyt. 

Bibliai ének Tób 13,1-10 

Az Úr ostoroz és meg.vált 

,,Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus 
Atyja, aki nagy irgalmasságával újjászü/t minket. " 

(l Pt 1,3) 

Áldott legyen az élő lsten mindörökké, • 
legyen uralma áldott. 

Mert ostoroz és kegyelemmel áraszt, t 
halálba süllyeszt és feltámaszt, • 
nem menekül el senki hatalmától. 

Izrael népe, zeng d dicséretét a nemzetek előtt! t 
Szétszórt közöttük minket, • 
hogy még itt is nagyságát hirdesd. 
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Minden élő előtt ujjongva áldd, t 
mert ő ami Urunk, mert ő az lsten, • 
atyánk örök időkön át. 

Mikor vétkeztünk, ránk verte az ostort, • 
de ismét könyörül, 

és összegyűjt a nemzetek közül, • 
akik közt szétszórt. 

Ha hozzá fordul egész szívetek, • 
ha lelketek szándéka csak igazság, 

akkor ő is hozzátok fordul, • 
nem rejti többé arcát. 

Vedd észbe, mit tett veletek, t 
teli torokkal zengjetek, • 
és áldjátok az igazság Urát, 

magasztaljátok: király ő • 
örök időkön át. 

Őt zengem én a számkivetés földjén, t 
egy bűnös nép előtt meghirdetem • 
erejét és hatalmát. 

ó térjetek meg, bűnösök, • 
és igazságban éljetek színe előtt. 

Ki tudja, hátha irgalmaz még • 
és kinyilvánítja kegyelmét. 

Istenemet hadd magasztalom én, • 
lelkem az ég királyát vígan zengi, 

az ő nagyságát dicsérje mindenki, • 
őt áldja Jeruzsálem közepén. 

Ant. Tetteitekkel dicsérjétek az örök Királyt. 

3. Ant. A jámborokhoz illik a dicséret. 

l. hét 
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32. zsoltár 

A gondviselő Isten dicsérete 

"Minden őáltala lett." (Jn l ,3) 

Az Úrban ujjongjatok, igazak, t 
a Fölséges dicséretében, jámborok. • 
Hárfával dicsérjétek az Urat. 

Boldog dalt zengjetek tízhúrú lanton, t 
új éneket daloljatok, • 
vidám zenével, édes hangon. 

Csupa őszinteség az Úr szava, • 
igazságban ragyognak tettei. 

Derék és igaz tetteinket szereti. • 
Az Úr jósága betölti a földet. 

Egek az Úr szavára létesültek, t 
ajka fuvallatára lettek • 
a csillagseregek. 

Felhők felett a tengerek vizét t 
korsókba önti. • 
Gyűjti a mélység özönét és tárházakba tölti. 

Hódoljon hát az Úr előtt a föld, • 
tisztelje a világ minden lakója. 

Így történt: szólt, és létrejött, • 
valóra vált, ahogy kimondta. 

Kudarcba fuilasztja pogányok terveit az Úr, • 
a nemzetek szándékait lerontja. 

Lám, Isten terve • 
szilárdan áll öröktől fogva. 

Minden szándéka • 
megmarad nemzedékről nemzedékre. 

Nincs nemzet boldogabb, • 
mint amelyiknek Istene az Úr, 
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a nép, amelyet áldással eláraszt, • 
melyet magának örökrészül választ. 

Örök honából az Úr letekint, • 
az embereket látja mind. 

Pillája rajtunk, úgy ül trónján, • 
szeme a föld minden lakóján. 

Rájuk tekintve kémleli szándékukat • 
az Alkotó, vizsgálja minden dolgukat. 

Sajátmagától nem győz a király, • 
bármekkora is serege, 

a harcos meg nem menti önmagát, • 
akármilyen nagy er.eje. 

Téved, ki győzelmét lovától várja, • 
mentségét erejében nem találja. 

Urunk szeme, jegyezd meg, azokon van, • 
kik félik őt és bíznak jóságában, 

kimenti őket a halálból, • 
megőrzi életüket a FalánktóL 

Várunk az Úrra egyre • 
mert harcosunk és pajzsunk, 

szívünk felujjong benne, • 
és szent nevében van bizalmunk. 

Záporozd ránk, Uram, kegyelmed, • 
hiszen minden reményünk benned. 
Ant. A jámborokhoz illik a dicséret. 

I. hét 

OLVASMÁNY Róm 13,llb.12-13a 

Itt az óra, hogy felkeljetek az álomból. Az éj to
vatűnt, a nappal elérkezett. Vessük le hát a sötét
ség tetteit és vegyük magunkra a fény fegyverzetét. 
Ahogy napközben illik, éljünk tisztességesen. 
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V ÁLASZOS ÉNEK 

Istenem, ő az én segítőm: • Benne bízom én. 
Megismételjük 
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V: Menedékem ő és szabadítóm. • Benne bízom én. 
Dicsőség ... Istenem, ... 

ZAKARIÁS ÉNEKE Lk l ,68-79 

Ant. Az Úr az üdvösség szarvát felállította, amint 
megmondta szent prófétái ajka által. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek-, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 
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üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas lstenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

l. hét 

Ant. Az Úr az üdvösség szarvát felállította, amint 
megmondta szent prófétái ajka által. 

KÉRÉSEK 

Szeretett testvérek, mennyei hivatásnak lettünk 
részesei. Jézust, hitvallásunk főpapját áldva kiáltsuk: 
Urunk, lstenünk és Üdvözítőnk vagy! 
Mindenható Király: te a keresztség által királyi 

papságot ruháztál ránk, 
- add, hogy a dicséret áldozatát folytonosan be

mutassuk neked. 
Add, hogy parancsaidat megtartsuk, 
- és így a Szentlélek által benned maradjunk és te 

mibennünk. 
Örök bölcsességedet add meg nekünk: 
- legyen velünk és munkálkodjék bennünk a mai 

napon. 
Engedd, hogy ma senkit meg ne szomorítsunk, 
- hanem mindenkinek, akivel csak együtt va

gyunk, örömöt okozzunk. 

Miatyánk ... 
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Imádság 

Reggeli imával fordulunk hozzád, Urunk: te
kints kegyesen könyörgéseinkre. Hatoljon be jósá
god ereje a szív rejtett mélységébe, hogy akiket a 
mennyei kegyelem fénye meggyógyított, azokon 
sötét vágyak ne legyenek úrrá. Ami Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMAK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 
Y: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 
Y: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
F: Ámen. 

Y: Menjetek békével. Húsvéti időben hozzáfűzzük: 
Allelúja, allelúja. 

F: lstennek legyen hála . (Ailel~ja, allelúja. ) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap, diakónus veze
ti az imát: 

Y: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre . 

F: Ámen . 
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Napközi imádság 

V: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az ABelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

DÉLELÖTTRE(TERTIA) 
Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérünk, töltse be 
kegyelmed égi Úeje. 

Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 

Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általad Fiát, 
s ki mindkettőjük Lelke vagy, 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

DÉLRE (SEXTA) 
Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a lét rendjét, ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 

oltsd el minden viszály tüzét, 
szüntesd a rossz vágyak hevét, 
a testet egészséggel áldd, 
szívünket békéd járja át. 
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Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

DÉLUTÁNRA (NO A) 

Világfenntartó Hatalom, 
Te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
időszakonként megszabod, 
világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsőségedbe vígy. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Boldog, aki az Úr törvényét követi. 

118. zsoltár, 1-8 
l . (Aieph) 

Elmélkedés lsten törvényéről 
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"lsten szeretete abban áll, hogy megtartjuk törvé
nyeit." {l Jn 5,3) 

Az boldog, kinek útja bűntelen • 
s az Úr törvényeit követi. 

Az boldog, aki rendeléseit megtartja szüntelen • 
és őt egész szívével keresi. 
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Aki elkerül minden rosszat • 
s ösvényeiden megmarad. 

Azt határoztad, • 
hogy tartsuk meg minden parancsodat. 

Adj irányt lépteimnek, • 
hogy végzéseid szerint éljek. 

Akkor nem érhet szégyen, • 
ha mindig rendelkezéseid nézem. 

Áldom jó szívedet, • 
amikor felfogom igaz ítéleted. 

l. hét 

Amit végzésed kíván, megteszem készséggel, • 
ó örök Nagyúr, ne feledj el! 

Ant. Boldog, aki az Úr törvényét követi. 

2. Ant. Ujjong a szívem megváltó hatalmadban. 

12. zsoltár 

Panasz és remény 

"A remény Istene töltsön el titeket minden örömmel. " 
(Róm 15,13) 

Uram, még meddig? Elfelejtesz végképp? • 
Még meddig fordítod el arcod tőlem? 

Még meddig lakja lelkemet a kétség, t 
meddig csüggeszti szívem? • 
Még meddig ujjong rajtam ellenségem? 

Nézz rám, felelj, Úristen! • 
Deríts szememre fényt, halálos álom el ne lepjen. 

Ne hirdethesse ellenségem: "Íme győztem!" • 
Ellenfelern ne örvendjen, ha földre buktam. 
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De én jóságodban remélek: t 
hadd ujjongjon szívem megváltó hatalmadban. • 
Én zengem az Urat, mert jótevőm lett. 

Ant. Ujjong a szívem megváltó hatalmadban. 

3. Ant. Isten mindenkit a bűn alá vetett, hogy min
denkin könyörüljön. 

13. zsoltár 

A tévelygő emberiség 

"Ahol a bűn megsokasodott, ott túláradt a kegyelem. " 
(Róm 5,20) · 

Az esztelen magában így beszél: "Nincs lsten!" t 
Ocsmány, gyalázatos dolgokra vetemednek, • 
és jót ki tenne, nincs közöttük egy sem. 

Az Úr az égből letekint, t 
az embereket figyeli, • 
van-e, ki töpreng és kutat, vari-e, ki Istent keresi. 

Megátalkodott mindegyik, • 
a rossz után jár tévelyegve. 

Mert nincs, aki a jóra törekednék, • 
egyetlen egy se. 

Vajon a gonoszok nem értik, t 
hogy akik az Ő népét elemésztik, • 
felemésztik az Úr vetését, pedig nem ők szedték 
a kévét? 

Nézd, bandába verődnek, • 
de Isten a jók oldalára állt. 

a szegények szövetsége legyőzi őket, • 
mivel az Úrban támaszra talált. 
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Sionból jönne már megváltás Izraelnek! t 
Az Úr népének kincseit ha visszahozza, • 
ujjongjon Jákob, Izrael örüljön vigadozva. 

Ant. lsten mindenkit a bűn alá vetett, hogy minden-
kin könyörüljön. 

OLVASMÁNYOK 

Délelőtt Jer 17,7-8 
Áldott az ember, aki az Úrban bízik és az Úrban 

van reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett 
fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jő 
a hőség, nem kell félnie: lombja zöldelini fog. Szá
razság idején sem kell aggódnia: akkor sem szűnik 
meg gyümölcsöt teremni. 

V: Az Úr nem hagyja nélkülözni azt, aki ártat
lan szívvel él. 

F: Seregek Ura, boldog, aki benned bízik. 

Imád ág 

Mindenható örök lsten, te Vigasztaló Lelkedet 
az apostolokra a nap harmadik órájában árasztot
tad ki. Bocsásd le ránk is a szeretet Lelkét, hogy 
minden ember előtt hűséggel tegyünk tanúságot 
rólad. Krisztus, ami Urunk által. Ámen. 

Délben Péld 3,13-15 

Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsessé
get és okosságra tett szert. Ezt birtokolni jobb, 
mint ezüstöt gyűjteni, jobb az aranynál ennek gyü
mölcse. A korallénál is nagyobb az értéke, nem ve
tekszik vele semmi drágaság. 

V: Uram, a szív igazsága előtted kedves. 
F: És titkos bölcsességedet kinyilatkoztattad nekem. 
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Imádság 

Istenünk, te Szent Péternek kinyilvánítottad a 
pogány népek üdvözítésének tervét. Add meg jó
ságosan, hogy tetteink előtted kedvesek legyenek 
ésszereteted üdvözítő szándékát szolgálják. Krisz
tus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délután Jób 5,17-18 

Boldog az az ember, akit az lsten megfenyít. 
Ezért ne vesd meg az Úr feddő szavát. Ha sebet üt, 
bekötözi, amit összezúz, kezével meggyógyítja. 

V: Uram, légy irgalommal szolgád iránt. 
F: Törvényeidre taníts engem. 

Imádság 

Istenünk, te Kornéliusz századoshoz angyalodat 
küldted, hogy az üdvösség útját megmutassa neki. 
Segíts minket, hogy mindenki üdvössége érdeké
ben fáradozzunk és így velük együtt egyházad kö
zösségében e!,jussunk hozzád. Krisztus, a mi 
Urunk által. Amen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 
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Vecsernye 

V: lsten, siess segítségemre. 

F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú
nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az ABelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

Világteremtő Hatalom, 
Te vontad ki a föld színét 
a zúgó tengerár alól, 
s így meg nem rendül soha már. 
Sarjat fakaszt, sok jó növényt 
és viruló virágokat, 
gyümölcsöt hoz bőségesen, 
jóízű táplálékot ad. 
Tisztítsa égi kegyelem 
kiégett lelkünk sok sebét, 
hogy tetteit könny mossa meg 
s törjön le átkos szenvedélyt. 
Parancsaidhoz hű legyen, 
a rosszban része ne legyen, 
csak jóban lelje örömét 
s ne lássa halál erejét. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant. Az Úr győzelmet adott Fölkentjének. 

19. zsoltár 
Adjon az Úr győzelmet a királynak 

"Aki csak az Úr nevét segítségül hívja, üdvözül. " 
(ApCsel 2,21) 

Az Úr győzelmet adjon, t 
ha ostromolnak, • 
nevével Jákob Istene legyen oltalmad. 

Szent templomából nyújtson segítséget, • 
karoljon fel Sionból, 

emlékezzék meg ajándékaidról, * 
találja égő áldozataidat bőkezűnek . 

Töltse be minden vágyad * 
és terveid valóra váljanak. 

Ujjongjunk diadalmad örömében, t 
és lobogóid lstenünk nevében * 
magasra szálljanak. 

Hallgassa meg az Úr minden imádat. t 
Most már tudom: * 
az Úr Felkentjét megmentette, 

szentséges égi hajlékából t 
győztessé tette: * 
várából jobbja győzelemre vitte. 

Ezeknek harci szekerek, azoknak hadi mének, * 
nekünk az úristen neve ad erősséget. 

Azok lerogynak, földre buknak, * 
mi büszke fővel, egyenesen állunk. 

Az Úrtól diadalt kapott királyunk, * 
mert győzelemre visz, mikor hozzá kiáltunk. 
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Ant. Az Úr győzelmet adott Fölkentjének. 
2. Ant. Dalolunk és erősségedet dícsérjük. 

20. zsoltár, 2-8 .14 
A győztes Király dicsősége 

l. hét 

"Amikor föltámadt, életet kapott és hosszú napok ide
jét mindörökké. " (Szent Iréneusz) 

Uram, győzelmed a királyt örömmel tölti el, • 
és diadalmadon ujjongva ünnepel. 

Mert szíve vágyát te megadtad • 
és ajka kérését meg nem tagadtad, 

a jólét minden áldását terítetted eléje, • 
aranyból tettél koronát fejére. 

Az élet teljét kérte: az övé lett, • 
hosszú napok, vég nélkül, örök élet. 

Te győzelmeddei megdicsőítetted, • 
fenséggel, fényességgel körülvetted . 

Mert áldásod rá rnindörökké ontod, • 
szemlélni fogja boldogságban arcod. 

Mivel a király bizalma az Úr, 
a Magasságos hűségétől el nem tántorul. 
Balod győzött az ellenség felett , • 

jobbod leverte gyűlölőidet. 
Tüzes kohódba hulltak, • 

mikor haragod, Uram, lángra gyulladt. 
Dühében mind elnyelte, • 

tüzében őket mind elemésztette. 
A föld színéről kiirtottad őket, • 

az emberek között írmagjuk sem maradt. 
Mert ellened lázadni készülődtek, • 

de álnok tervük megbukott. 
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Kétvállra lábad elé estek, • 
mikor nyiladat arcukra szegezted. 

Ujjongj, Uram, élvezd a győzelmet, • 
dallal dicsérjük erősségedet. 

Ant. Dalolunk és erősségedet dícsérjük. 
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3. Ant. Urunk, teminket országgá és papokká tettél 
Istenünknek . 

Bibliai ének 

A megváltottak éneke 

Méltó vagy, Urunk, Istenünk, t 
hogy átvedd a dicsőséget, • 
a hódolatot és a hatalmat. 

Mert mindent te teremtettél, • 
akaratod alkotta, hozta létre őket. 

Jel 4,11; 
5,9.10.12 

Méltó vagy, Urunk, hogy átvedd a könyvet • 
és pecsétjeit feltörjed, 

mivel megöltek, • . 
és Istennek megváltottál minket véreddel. 

Minden törzsből és nyelvből, • 
népből és nemzetből, 

lstenünknek t 
országgá és papokká tettél, • 
hogy urai legyünk a földnek. 

Méltó a Bárány, kit megöltek, • 
hogy a hatalmat ráruházzák, 

a gazdagságot, bölcsességet, hódolatot, • 
a dicsőséget és az áldást. 

Ant. Urunk, teminket országgá és papokká tettél Is
tenünknek. 
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OLVASMÁNY l Jn 3,1a.2 

Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irán
tunk az Atya: Isten fiainak hívnak, és azok is va
gyunk. Szeretteim, most lsten fiai vagyunk, de 
még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Tudjuk, 
hogy mikor megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, 
mert látni fogjuk őt úgy, amint van. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Mindörökké Urunk: • A te szavad megmarad. 
Megismételjük 
V: Mindörökkön örökké a te igazságod. • A te ... 
Dicsőség ... Mindörökké Urunk ... 

SZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 

Ant. Ujjongjon lelkem megváltó Istenemben. 
Hadd magasztaljam az Urat! • 

Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 
Mert szegény cselédjére rátekintett: t 

mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 
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Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 
Ant. Ujjongjon lelkem megváltó Istenemben. 

KÉRÉSEK 
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Az Úr Krisztust, aki közöttünk él, mi az ő meg
váltott népe, dicsőítsük és esedezve kérjük: 
Uram, a te dicsőségedért, hallgass meg minket! 
Urunk, te a nemzetek királya és uralkodója vagy. 

Jelenléteddel ajándékozd meg a népeket s azo
kat, akik hatalmat gyakorolnak felettünk: 

- add, hogy törvényed szerint egyetértésben a 
közjó érdekét szolgálják. 

Te rabságunkat rabigába törted, 
- add meg az Isten gyermekeinek szabadságát 

minden testvérünknek, akik a test vagy a lélek 
rabságában sínylődnek. 

Fiataljaink törekedjenek arra, hogy előtted min
denben feddhetetlenek legyenek 

-és hívó szavadnak nagylelkűen engedelmesked
jenek. 

Add, hogy a gyermekek példádat kövessék, 
- s így bölcsességben és kedvességben mindig nö-

vekedjenek. 
Az elhúnytakat vedd föl örök országodba, 
- ahol reményünk szerint veled fogunk uralkodni. 
Miatyánk . .. 

Imádság 

Hálát adunk neked, mindenható Úristen, mert 
megadtad, hogy ezt az esti órát megérjük. Esedez
ve kérünk, hogy kezünk imára emelése legyen szí
ned előtt elfogadásra méltó áldozat. A rni Urunk ... 
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ELSŐ HÉT 

SZERDA 

Imádságra hivás 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 
Felhívás Isten dicséretére 

"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart" (Zsid 3, 13) 

Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 
harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 

Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, • 
a nagy Király az istenek fölött. 

Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 
övéi mind a hegytetők. 

Övé a tenger, az ő alkotása, • 
övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 

Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 
Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 

Hiszen ő ami Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 
Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 
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Bár hallgatnátok ma az ő szavára: * 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál * 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 
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kihívtak ellenük, pedig szemiéiték minden tettem. 
Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: * 
nem látják meg nyugalmam földjét." 
Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, • most és mindörökké. 
Ámen. 
Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap első imaórájaként mondjuk, az Imádságra hi
vást közvetlenül követi a megfelelő HIM USZ, majd 
az imaóra többi része. Ha nem a nap első imaórájaként 
szerepel, akkor a következő Bevezető imák előzik meg: 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen . Al
lelúja. 
Nagyböjtben az Allelúja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Világteremtő jó Urunk, 
nézz ránk, vezérlő támaszunk! 
Akiknek alvás enyhet ad, 
bűnben tespedni sose hagyd. 
Ó Krisztus, kérünk tégedet, 
bocsásd meg mind a vétkeket: 
virrasztva éjjel felkelünk, 
hogy magasztaljon énekünk. 
Feléd tárjuk szívünk, kezünk, 
amint parancsot minekünk 
a prófétai szó adott 
és Pál példája buzdított. 
Te minden bűnünket tudod: 
minden titkát kitárva most 
a szív zokogva, esdve kér 
és könyörög bocsánatért. 
Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

HIMNUSZ a nap folyamán 

Áldjon, minden tudás ura, 
a szív ujjongó himnusza! 
Te lelkünk mélyét ismered, 
s kegyelmeddel melengeted. 
A jót, jó Pásztor, őrized 
s a tévelygőt megkeresed: 
termékeny legelőiden 
nyájadban adj nekünk helyet. 
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Örök bíró, félelmetes, 
vétkes kosok közé ne vess, 
de juhaid közé fogadj 
s örök meződön helyet adj. 

Neked, Megváltó, háladal, 
dicsőség, áldás, diadal! 
Te uralkodol mindenen 
örök időkre szüntelen! Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Uram , szeretlek: te vagy az én erőm. 

17. zsoltár, 2-30 

Hálaének a szabadító és diadalmas Úrhoz 

" Abban az órában nagy földrengés támadt. " 
(Jelll,l3) 

l. 

Szeretlek, Uram, én erőm. • 
Az Úr az én sziklám és váram, 

az Isten az én szabadítóm, • 
hegycsúcs, amelyen menhelyet találtam. 

Üdvömnek szarva, védőpajzsom, • 
erődöm, áldás magasztaljon. 

Az Úrhoz kiáltottam • 
és ellenségemtől megszabadultam. 

Halál hullámai körém tódultak, • 
Beliál árja átcsapott fölöttem, 

az alvilág béklyói körülfontak, • 
a halál kelepcéjébe kerültem. 
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Szorongásomban hívtam az Urat, * 
kértem az Istentől oltalmamat. 

És templomába szavam eljutott, • 
kiáltozásern füléig hatott. 

Ant. Uram, szeretlek: te vagy az én erőm. 

2. Ant. Az Úr megmentett, mert szeretett. 

Il. 

Az alvilág megingott, rengett, t 
a hegyek alja megrendült a mélyben, * 
megrendült tajtékzó dühében. 

Füst tört elő az orrlyukából, t 
emésztő tűz csapott ki torkán, • 
izzó parazsat hányt magából. 

Az eget szétnyitotta és lejött, * 
viharfelhőn pihent a lába, 

kerubra ült és úgy repült, * 
száguldott szárnyait kitárva. 

Sötétség borította, * 
beburkolta a fergeteg, 

fénye elől a fellegek futottak, • 
és jégeső és villogó tüzek. 

Dörögve szólt az Úr szava, • 
felzengett a Felséges szózata. 

Nyilat kovácsolt és a földre szórta, * 
lángcsóváit ontotta záporozva. 

Forrásait a tenger kitakarta, * 
és feltárult a világ ősalapja, 

Uram, mennydörgésed szavától, * 
orrod fuvallatátóL 

l. hét 
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A magasból lenyúlt és megfogott, • 
a vizek mélységéből kihozott. 

Hatalmas ellenségemtől megmentett, • 
ellenféltől, amely erősebb nálam. 

Vezéremül szegődött a halálban, • 
áz Úr pásztorhotom lett. 

A kietlenségből kivezetett, • 
megszabadított, mivel szeretett. 

nt. Az Úr megmentett, mert szeretett. 
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3. nt. Uram, lámpásom te vagy: sötétségemben te 
gyújtasz világot. 

l I l. 

Mert hű voltam, az Úr jutalma ért, • 
és megjutalmazott ártatlanságomért. 

Mert mindig az Úr útján volt szemem, • 
s nem estem bűnbe, Istenem, 

mert ügyeltem minden ítéletére, * 
törvényeit sosem vetettem félre, 

előtte szívemet kitártam, * 
megtettem mindent, csakhogy meg ne bántsam, 

mert hű voltam, az Úr jutalma ért, * 
és megjutalmazott ártatlanságomért. 

Hűséges vagy a hűségessel • 
és őszinte az őszintével, 

az egyenessel egyenes, * 
de a ravasznak túljársz az eszén. 

Igen, te vagy a Nagyhatalmú, t 
nálad mentséget talál a szegény, • 
s a nagyralátót megalázod. 
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Sugárzik tőled rám a fény, t 
hiszen lámpásom lett az Úr, • 
sötétségemben ő gyújtott világot. 

Te izmosítod tagjaim. • 
lstennel túljutok minden falon. 

l. hét 

Ant. Uram, lámpásom te vagy: sötétségemben te 
gyújtasz világot. 

Y: Mindnyájan elcsodálkoztak a kegyelmet hir
dető szavakon. 

F: Amelyek ajkáról fakadtak. 

OLVASMÁ Y 

A szentírá i olvasmányt lásd az e edéke vasárnapnáL 

IMÁDSÁG 

Az előző va árnapról 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imádságra hivást 
nyomban a HIMNUSZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIMNUSZT. 

V: lster , siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben , most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

Sötétség, felleg, éjszaka, 
sajgó világnak vihara, 
- a fény kigyúl, az ég ragyog, 
a Krisztus jön: -távozzatok! 

A föld homálya fölhasad: 
dárdával döfte át a Nap, 
már mindent ismét színbe von 
a fény tündöklő csillaga. 

Bennünk is oszlik már az éj, 
a szívben búvó bűntudat: 
a felleg fátyla felszakad, 
s az Úr uralma visszatér. 

Egyetlen Úr, Krisztus, te vagy! 
Az egyszerű és tiszta szív 
esengve most eléd borul, 
könnyel dalolni így tanul. 

Tekintsd testünk érzékeit, 
lásd életünk egész sorát: 
mit elborított annyi szenny, 
tisztító fényed járja át. 
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Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

Z OtlAROI\: 

L hét 

Ant. Istenünk, meződön meglátjuk világosságod. 

35. zsoltár 

Bűn é. kegyelem 

"Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem meg
kapja az élet világosságát." (Jn 8,12) 

Álnokság önt sugallatot a rossz ember szívébe, • 
lsten félelme nem ötlik szemébe. 

Ám lsten pillantása nyomban leteríti, • 
mihelyt utálatos rágalmát kideríti. 

Ajkán csak bűn, csak hazugság terem, t 
mert lelke eldurvult a bölcsességhez, • 
ahhoz, hogy jót tegyen. 

Ágyában fekve is gazságot tervez, t 
s ahogy rálép a bűn útjára, • 
kész minden gonoszságra. 

Jóságod, Uram, nagyobb az egeknél, • 
a felhőkön túlér hűséged, 

irgalmad mint a hatalmas hegységek, t 
gondoskodásod mérhetetlen mélység, • 
élettel áldasz embert, állatot. 

Uram, jóságod oly csodálatos! t 
Istenek, emberek tehozzád menekülnek, • 
elrejtik őket szárnyaid. 
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Gazdagságodból dúsan töltekeznek, t 
és örömeid csorgó patakjából • 
te inni adsz nekik. 

Igen, az élet forrása tenálad! • 
Meződön meglátjuk világosságod. 

Élvezze egyre jóságod az, aki ismer, • 
bőkezűségedet az igaz ember. 

Kevélyek lába ne érjen utol, • 
gonoszok karja ne terítsen földre. 
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Az álnok, nézd, hogy omlik össze, pusztulásba hull, • 
és fel nem támad mindörökre. 

nt. Istenünk, meződön meglátjuk világosságod. 

2. Ant. Nagy vagy, Urunk: hatalmad túltesz mindenen. 

Rihl iai ének Jud 16,2-3. 
15-19 

"ilág Teremtője megvédi népét 

"Új éneket éneke/tek." (Jel 5,9) 

Pergő dobokkal dicsérjétek Istenem, • 
az Úrnak lanton zengjetek zenét, 

új éneket daloljatok neki, • 
magasztaljátok, hívjátok nevét. 

Új ének áldja Istenem: t 
"Nagy vagy, Uram, és dicsőséges, • 
csodás hatalmad túltesz mindenen." 

Minden teremtményed szolgáljon, • 
szóltál, és létrejöttek, 

lelked kiáradt, s megalkotta őket, • 
nincs lény, amely szavadnak ellenálljon. 



102 Szerda Reggeli dicséret 

A hegyek alapjai és a tengerek • 
megrengenek, 

a sziklák teelőtted, • 
akár a viasz, megolvadnak, 

de akik tisztelettel félnek, • 
azokhoz irgalmas vagy. 

I. hét 

Ant. Nagy vagy, Urunk: hatalmad túltesz mindenen. 

3. Ant. Istennek ujjongással zengjetek. 

46. zsoltár 

Az Úr a mindenség királya 

"Az Atya jobbján ül, és országának nem lesz vége." 

Tapsoljatok, Hatalmasságok, • 
Istennek ujjongással zengjetek. 

Félelmetes az Úr, a Magasságos, • 
felséges nagy király a föld felett. 

Alánk alázott népeket, • 
lábunk elé sok nemzetet, 

kiválasztotta országunkat, • 
és Jákob szemefényét, amit szeretett. 

lsten felhág: felzúg az ének, • 
az Úr felszáll, a trombiták zenélnek. 

Zengjetek Istennek, zengjetek, • 
zengjen Királyunknak, zengjen dicséret. 

Mert ő az egész föld királya, • 
Istent legszebb dalotok áldja. 

Isten király a nemzetek felett, t 
helyet foglalt szentséges trónusán: • 
ti népek nagyjai, köréje gyüljetek. 
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Ábrahám Istene, ő a hatalmas, t 
valóban Isten, ő vezérli a világot, • 
legyen Fölsége áldott. 

Ant. lstennek ujjongással zengjetek. 
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OLVASMÁNY Tób 4,16-17. 19-20 

Amit magadnak nem szeretnél, másnak se tedd! 
Oszd meg kenyeredet az éhezőkkel és ruhádat a 
rongyosokkal! Mindig bölcsektől kérj tanácsot! 
Minden időben magasztald Istent, kérd tőle, hogy 
útjaid irányítsa és szándékaid mindig akaratát kö
vessék. 

V ÁLASZOS É EK 

Istenem, irányítsd szívem: • Rendelkezéseid sze
rint. Megismételjük 
Y: Adj nekem életet utadon járva. • Rendelkezése
id szerint. Dicsőség ... Istenem, irányítsd ... 

ZAKARIÁS É EKE Lk 1,68-79 

Ant. Urunk, tégy velünk irgalmad szerint és emlékez
zél meg szent szövetségedről. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 
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Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas lstenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

I. hét 

nl. Urunk, tégy velünk irgalmad szerint és emlé
kezzél meg szent szövetségedről. 

K . R EK 

Adjunk hálát Krisztusnak és mindenkor dicsőít
sük őt, mert nem átallja testvéreinek nevezni azo
kat, akiket megszentel. Ezért esedezzünk hozzá: 
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Szenteld meg testvéreidet, Urunk! 
Add, hogy e nap kezdetét tisztaszívvel föltámadá

sod tiszteletére neked szenteljük, 
- és hogy az egész napot a megszentelődés tettei-

vel előtted kedvessé tegyük. 
Te szereteted jeleként üdvösségünkre és örömünk
re ismét fölénk derítetted a világosságot. 
-Újíts meg bennünket núndennap a te dicsőségedre. 
Taníts minket , hogy ma mindenben felismerjük je-

lenlétedet, 
- s hogy téged a szomorkodókban, főképp a sze-

gényekben mindig megleljünk. 
Add, hogy ma mindenkivel békében éljünk , 
- és rosszért senkinek se fizessünk rosszal. 
Miatyánk ... 

Imád ág 

Hallgass meg minket, Üdvözítő Istenünk: tégy 
minket a fény követőivé és az igazság munkásaivá. 
A világosság gyermekeiként tőled születtünk. Hadd 
legyünk tanúid az emberek előtt. A mi... 

BEFEJ ZŐ IMÁK 

V: Az Úr legyen veletek. - F: És a te lelkeddel. 

: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen . 

: Menjetek békével. (Allelúja , allelúja) 
F: lstennek legyen hála. (Allelúja, allelúja) 

Magánimádkozá nál, vag) ha nem pap \ezeti az imát: 

: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. - F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az ABelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

DÉLELŐTTRE(TERTIA) 
Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérünk, töltse be 
kegyelmed égi ereje. 

Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 

Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általad Fiát, 
s ki mindkettőjük Lelke vagy, 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

DÉLRE (SEXTA) 

Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a lét rendjét, ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 

oltsd el minden viszály tüzét, 
szüntesd a rossz vágyak hevét, 
a testet egészséggel áldd, 
szívünket békéd járja át. 
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Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

DÉLUTÁNRA (NONA) 

Világfenntartó Hatalom, 
Te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
időszakonként megszabod, 

világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsőségedbe vígy. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király-. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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l. Ant. Neked , Urunk, áldás zengjen: tanítsd meg 
végzéseidet. 

118. z oltár, 9-16 

Il. (Beth) 

Bún nélkül ifjú ember hogy marad? • 
Ha útját figyeli és követi szavad. 

Buzgó szívem kívánva keres téged, • 
rendelkezéseidtől el ne térjek. 
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Bensőmben kincsként őrizem ígéreted, • 
ne engedd, hogy vétkezzem ellened. 

Bő áldás zengjen, Uram, teneked: • 
tanítsd meg nekem végzéseideL 

Beszédes nyelvemen • 
ajkad ítéleteit hirdetem. 

Bevallom: rendeléseidben több öröm van, • 
mint minden földi gazdagságban. 

Bárcsak parancsaidat fontolgatná elmém, • 
és mindenkor ösvényeid figyelnémi 

Boldogságat lelek végzéseidben, • 
szavaid nem felejtem. 

I. hét 

Ant. Neked, Urunk, áldás zengjen: tanítsd meg vég
zéseideL 

2. nt. Ne engedj ösvényeidről letérni, Uram! 

16. zsoltár 

Az ártatlan segí t égért kiált 

"Testi élete során ... amikor esedezett, meghallgatásra 
talált." (Zsid 5, 7) 

l. 
ó Uram, halld meg igaz ügyemet, • 

kiáltó szavam figyelembe vedd, 
imámat hallgasd, • 

pusztítsd az álnok ajkat. 
Igazságom előtted felragyogjon, • 

szem l éld ártatlan voltom. 
Vizsgáld szívem, fürkészd az éjben, t 

próbára tedd tűzön: • 
meglátod: bálványokhoz nincs közöm. 
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Szám nem vétett kezed művei ellen, • 
ajkad szavát követtem. 

Göröngyös utaidon megmaradtam, • 
ösvényeidtől el nem tántorodtam. 

Hozzád kiáltok! • 
ó Isten, válaszodra várok! 

Fordítsd felém figyelmed • 
és szavam halld meg. 
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Sújts arra, Megváltóm, aki bemocskol téged, • 
jobboddal vess a támadókra féket. 

Mint szemed bogarát, úgy őrizz, • 
hadd bújjak szárnyad árnyékába. 

Ant. Ne engedj ösvényeidről letérni, Uram. 

3. Ant. Kelj fel, Uram, és mentsd meg életem. 

ll. 

Széttép a gonoszok dühöngő sokasága, • 
a gyilkos ellenség körülvesz. 

Mozdulni alig hagyja őket hájuk, • 
csupa fennhéjázás a szájuk. 

Megroggyan lábam: körülvettek, t 
tekintetükkel rám merednek, • 
már-már a Pusztulás Honába vetnek! 

Mint oroszlán, ha zsákmányra vár, • 
mint oroszlánkölyök, ha lesben áll. 

Ó kelj fel, Uram, szállj szembe dühükkel, • 
porig alázzad őket! 

A gonoszoktól mentsd meg életem, • 
azoktól, akik ellened csatáznak. 
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Emészd el őket, Uram, önkezeddel, t 
a földről mind emészd el, • 
az élők közül irtsd ki mind! 

De a Te féltve őrzött kincseid, • 
híveid mind jóllakjanak, 

fiaik bővelkedjenek, • 
s utódaikra vagyont hagyjanak. 

Én pedig, mikor ítél igazságod, • 
arcodra függesztem szemem, 

fölébred életem • 
és csordultig betölt látásod. 

Ant. Kelj fel, Uram, és mentsd meg életem! 

OLVASMÁNYOK 

l. hét 

Délelőtt l Pt 1,13-14 
Készüljetek föl tehát lélekben, legyetek józanok 

és bízzatok teljesen abban a kegyelemben, amelyet 
Jézus Krisztus megjelenésekor fogtok kapni. En
gedelmes gyermekként ne engedjetek a korábbi tu
datlanságból származó vágyaitoknak. 

V: Útjaidat, Uram, mutasd meg nekem. 
F: És ösvényeidre taníts meg. 

Imádság 

Urunk, szentséges Atyánk, hűséges Istenünk, Te 
a megígért Lelket elküldted, hogy az embereket, 
akiket a bűn szétszórt, ismét összegyűjtsed. Add, 
hogy e világban az egység és béke ügyét hathatósan 
szolgáljuk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
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Délben l Pt 1,15-16 

A Szenthez méltóan, aki titeket meghívott, ma
gatok is váljatok szentté egész életmódotok ban. Ír
va van ugyanis: "Szentek legyetek, mert én szent 
vagyok". 

V: Papjaid öltözzenek igazságba. 
F: És szentjeid ujjongjanak. 

Imádság 

Mindenható és irgalmas lsten, te a nap közepén 
felüdítesz minket. Tekints kegyesen megkezdett 
munkánkra, javítsd ki a hibákat és add, hogy tet
szésed szerint legyünk képesek azt befejezni. Krisz
tus, a mi Urunk által. Amen. 

Délután Jak 4,7-8a. 10 

Vessétek alá magatokat az Istennek. Álljatok el
len az ördögnek, akkor majd elfut tőletek . Köze
ledjetek Istenhez, s majd ő is közeledik hozzátok. 
Alázkodjatok meg az Úr előtt, s ő akkor fölma-
gasztal titeket. · 

V: Az Úr szeme azokon nyugszik, akik őt félik. 
F: Azokon, akik bíznak irgalmában. 

Imádság 

Urunk, Jézus Krisztus, te a kereszten kitártad 
kezedet az emberek megváltására. Engedd, hogy 
tetteink elnyerjék tetszésed és megváltásod művét 
hathatósan hirdessék a világban. Aki élsz és ural
kodol, mindörökké. Ámen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála. 



112 Szertla Vecsernye l. hét 

Vecsernye 

h:lépíté c mindenbcn megeg}ezik a Reggeli di csérc!!cl. 
Egyetlen k1vétcl: / akana\ éneke (Bened ictu ) hcl)'ctt 

zu; :-.aria Lllekét (1\lagni ficat) imádkozz uk . 

\ : lsten, siess segítségemre. 
l · Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Alleluja 
LimaJad. 

H l \1. CS/ 

Egek szentséges Istene, 
a mennybolt fényes közepét 
tüzes sugárral színezed, 
szépségét (énnyel növeled. 
A negyedik nap így adod 
a napnak izzó kerekét: 
mellé a hold s a csillagok 
járását rendben megszabod. 
Ekként az éj s a napvilág 
határát és az évszakok 
s az összes hónap elejét 
jólismert jellel mutatod. 
Emberszívekre fényt deríts, 
a szennytőllelkünk szabadítsd: 
törd szét a bűn bilincseit 
és vedd el vétkünk terheit. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 
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ZSOLT ROK 

l. nt. Az Úr világosságom és üdvösségem: kitől fél
jek? 

26 . zsoltár 

z Úr bá tyám, az Úr háza laká om 

"Nézd, ez az lsten hajléka az emberek között." 
(Jel 21,3) 

l. 

Az Úr világosságom, üdvösségem. • 
Kitől kell félnem? 

Az Úr bástyája életemnek. • 
Kitől remegjek? 

Mikor a gonoszok megostromolnak, • 
hogy felfalják a testem, 

a támadóim, minden ellenségem • 
elbuknak, porba hullnak. 

Rohanjon rám egész sereg, • 
szívem meg nem remeg. 

Vonuljanak fel ellenem hadak, • 
bizalmarn megmarad. 

Csak egyet, százszor kértem egyet, • 
és, Uram, most is arra vágyom: 

az Ú r házában hadd legyen lakásom • 
mindegyik napján életemnek. 

Az Úr gyönyörűségét lássam, • 
ha felvirradok templomában. 

Mert mint a kincset őriz lakhelyén, • 
ha rossz napoknak vége, 

és elrejt sátra rejtekén, • 
magával visz magas hegyére. 
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Most is fejem föléjük emelem, • 
bár mindenünnen törnek ellenem. 

Belépek áldozataimmal sátra belsejébe, t 
hozom az öröm áldozatait • 
az Úrnak énekelve és zenélve. 

l. hét 

Ant. Az Úr világosságom és üdvösségem: kitől féljek? 

2. Ant. Uram, arcod keresem; arcod ne rejtsd el tőlem. 

Il. 

"Néhányan előálltak, hogy hamis tanúságot tegyenek 
Jézus ellen. " (Mk 14,57) 

Halld, Uram, hangom, hogyha hívlak téged, • 
irgalmas légy és válaszolj. 

ó jöjjetek és arcát keressétek, • 
- szívem dobogva szól -, 

Ó, Uram, arcod keresem, • 
arcod ne rejtsd el tőlem. 

Haraggal szolgád el ne hajtsd, • 
légy segítségem, 

ó el ne űzz és el ne hagyj, • 
megváltó Istenem! 

Apám-anyám itt hagyhat árván, • 
az Úr majd befogad. 

Mutasd meg, Uram, utadat, t 
vezess az egyenes ösvényen, • 
mert ellenség leselkedik rám . 

Védj meg, ha támadóírn torka tátong, t 
ha ontják ellenem a hazugságot, • 
rossz indulattal tanúskodva. 
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A Győztesben remélek, t 
az Úr gyönyörűségét látnom adja, * 
ha az örök élet országába érek. 

Csak várj az Úrra, t 
csak légy erős, szíved szilárd, • 
s az Urat várva várd. 
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Ant. Uram, arcod keresem; arcod ne rejtsd el tőlem. 

3. Ant. Ő minden teremtmény elsőszülötte, minden
ben övé az elsőség. 

Bibliai ének 

Krisztus az el ö 

Adjunk hálát az Atyának, t 
aki méltóvá tett minket • 
a szentek örökségére fényességben, 

aki a sötétség hatalmából kimentett * 
és áthelyezett Fia országába. 

Benne találtunk megváltásra; • 
a bűnök bocsánatára. 

ő a láthatatlan lsten képmása, * 
minden teremtmény elsőszülötte. 

Minden teremtmény benne jött létre • 
az égben és a földön: 

a látható és a láthatatlan, t 
trónusok és uralmak, • 
fejedelmek és hatalmak. 

Teremtett létét minden • 
általa és benne kapta. 

Ő minden előtt létezik * 
és minden őbenne áll fenn. 

Kol 1,12-20 
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ő a feje a Testnek: az Egyháznak, t 
ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, • 
hogy mindenben ő legyen élen. 

Az Atyának úgy tetszett, hogy minden teljesség • 
benne lakozzék, 

hogy általa mindent • 
magával kibékítsen 

s vérével a kereszten t 
békességet szerezzen • 
mindannak, ami létezik a földön és az égben. 

Ant. Ő minden teremtmény elsőszülötte, mindenben 
övé az elsőség. 

OLVA<)l\ IÁ Y JaJ... l ,22 . 25 

Legyetek az ige megvalósítói, ne csak hallgatói, 
különben önmagatokat csapjátok be. Aki viszont 
figyelmesen beletekint a szabadság tökéletes tükré
be, sőt el is mélyül benne, és nem feledékeny hall
gatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldog 
lesz tetteiben. 

VALA ' LO ' f: "-

Uram, válts meg engem: • Légy hozzám irgalmas. 
Megi mételjük 
\'. Ne veszítsd el életem a gonoszokkal. • Légy 
hozzám irgalmas. Dicsőség ... Uram, válts meg ... 
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SZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 

Ant. Nagy dolgokat vitt végbe a Hatalmas, és szent 
az ő nev·e. 

Hadd magasztaljam az Urat! • . 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 

'nt. Nagy dolgokat vitt végbe a Hatalmas, és szent 
az ő neve. 

KÉR . SEK 

Mindenben legyen dicséret az Úr nevének, aki 
végtelen szeretettel veszi körül választott népét. 
Hozzá szálljon most imádságunk: 
Uram, mutasd meg szereteted! 
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Uram, emlékezz meg Egyházadról: 
- őrizd meg minden bajtól és tedd tökéletessé a 

szeretetben. 
Add, hogy a nemzetek elismerjenek téged, az egye-

dül igaz Istent, 
-és Jézus Krisztust, Fiadat, akit hozzánk küldtél. 
Vezesd és támogasd minden társunkat, 
- add rájuk áldásodat, vezesd őket az örök életre. 
Enyhítsd sorsát azoknak, akiket a munka és fá-

radtság elcsigázott, 
- add vissza méltóságukat azoknak, akiket meg

vetnek. 
Nyíljon meg irgalmad ajtaja azoknak, akik ma 

hagyták el ezt a testi életet: 
- megbocsátó irgalommal vezesd be őket orszá
godba. 
Miatyánk ... 

Imádság 

Urunk, figyelj kéréseinkre és éjjel-nappal oltal
mazz minket. Akik a földi változásokat uralmad 
alatt éljük át, a te változatlan létedhez kötődve, 
maradjunk mindig állhatatosak. A mi Urunk ... 

BEFEJEZŐ IMÁK 

V: Az Úr legyen veletek . - F: És a te lelkeddel. 
Y: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten : az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 
V: Menjetek békével (Ailelúja , alle! úja) 
F: Istennek legyen hála. (Ailelúja, allelúja) 

Magánimádkozá nál, vagy ha nem pap vezeti az imát: 
Y: Az Úr ;Hdjon meg minket, és védelmezzen minden 

rossztól, és vezessen el az örök életre . - F: Ámen . 
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CSÜTÖRTÖK 

Imádságra hívás 

Mindig a nap elsö zsoloz má óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 

Felhívás Isten dic éretére 
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.,Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart." (Zsid 3,13) 

Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő ami Istenünk. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő a mi Istenünk. 

Mert ő az Úr, a nagyhatalmú ·Isten, • 
a nagy Király az istenek fölött. 

Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 
övéi mind a hegytetők. 

Övé a tenger, az ő alkotása, • 
övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő a mi Istenünk. 

Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 
Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 

Hiszen ő a mi Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 
Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő a mi Istenünk. 
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Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 

l. hét 

kihívtak ellenük, pedig szemiéiték rninden tettem. 

Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő a rni Istenünk. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 

Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő a rni Istenünk. 

Dicsőség az Atyának; a Fiúnak • és a Szentléleknek, 
rniképpen kezdetben, • most és mindörökké. Ámen. 

Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő a rni Istenünk. 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap első imaórájat-ént mondjuk, az Imád ágra hí
\ 'á~t 1-.öz\'etlcnlll kö\Cti a megfelelő Hl7"v1 Z, majd 
az imaóra többi ré. ze. Ha nem a nap e l ső imaórájaként 
~zerepcl, akkor a kö\etkezö Bevezető imák előzik meg: 

: Isten, siess segítségemre. 
r: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyá
nak, és a Fiúnak és a Szentléleknek, mikép
pen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 
Allelúja. ag~ böjt ben az llcluja elmara l. 
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HIM USZ éjjel vagy hajnalban 

Hlf\1 

A földön minden színre még 
sötét fátyolt borít az éj. 
Téged szívünk, igaz Bíró, 
dicsérve vall, esengve kér. 

Hogy minden vétkét elvegyed 
s a lélek szennyét mind lemosd, 
add, Krisztusunk, kegyelmedet: 
kerüljünk el minden gonoszt. 

Mert nézd, a szív bűntől beteg, 
gonoszság mérge marta meg, 
de már az éjben ébredez, 
Megváltónk, tégedet keres. 

Te űzd el tőlünk messzire 
a lelken ülő éjhomályt, 
a boldogító égi fény, 
világosságod járja át. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szünő időkön át. Ámen. 

z a nap folyamán 

Krisztus fogadd kegyelmesen 
szolgáid kérlelő szavát: 
gonoszságával a világ 
ne ejtse hitünket rabul. 

Ne gondolkodjunk álnokul, 
ne irigykedjünk senkire, 
ne bántsunk senkit, aki bánt, 
a rosszat jóval győzve le. 
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És szívünkből távol legyen 
álnokság, harag, büszkeség, 
a kapzsiságot messze vesJ, 
minden gonoszság gyökerét. 

Őrizze tiszta szeretet 
a béke kötelékeit, 
teljes legyen a tisztaság 
s ne fogyatkozzék meg a hit. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

Z OLT . ROK 

l. hét 

l. Ant. Védőpajzs az Úr szava mindannak, aki bízik 
benne. 

17. z oltár, 31-51 

Hálaének 
"Ha lsten velünk, ki ellenünk?" (Róm 8,31) 

IV. 

Határtalan az Úristen hatalma, • 
minden parancsa kifogástalan, 

fölséges ura mindazoknak, • 
kiknek bizalma benne van. 

Az Úron kívül ki az lsten? • 
És ki a kőszál, ha nem Ő? 

Az lsten, aki erővel övez fel, • 
határtalan hatalmú Jótevő. 

Olyanná tette lábam, mint a szarvasét • 
és csúcsaira felvezet. 
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Kezemet harcra tanította, • 
csodás íját kezembe adta. 
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Ant. Védőpajzs az Úr szava mindannak, aki bízik 
benne. 

2. Ant. Uram, jobbod fenntartott engem. 

v. 

Győzelmes pajzsod átnyújtottad, t 
fenntartott jobbkezed, • 

' naggyá tett engem a Te diadalmad . 
Te hosszúvá toldottad léptem, • 

nem ingott meg a bokám, 
üldöztem ellenségem, utolértem, • 

míg el nem pusztítottam, meg nem tértem. 
Rájuk sujtottam, többé föl nem keltek, • 

a lábamnál hevertek. 
Erőddel felöveztél a csatára, • 

leterítetted támadómat, 
kiszolgáltattad ellenfeleim nyakát • 

s az ellenséget felkoncoltad. 
Rimánkodtak, de nem volt mentség, t 

az Úr, a legfőbb Fenség, • 
nem válaszolt. 

Szétzúztam őket, mint a tér porát, • 
tapostam, mint az út sarát. 

Pogányok nyilától megóvtál engem • 
és megvédtél a nemzetek mérgével szemben. 

Távoli nép hódoljon meg nekem, • 
azonnal szót fogadjon. 
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Földig alázkedjék az idegen, t 
kicsinnyé zsugorodjon, • 
fogja el szívét félelem. 

nt. Uram, jobbod fenntartott engem. 

l. hét 

3. nt. Éljen az Úr! Ujjongás megváltásunk Istenének! 

VI. 

Éljen az Úr! t 
Neked, kőszálam, zengjen a dicséret! • 
Ujjongás diadalmam Istenének! 

Mert ő az, aki győzelmet adott, • 
uralmam alá népeket vetett, 

ellenfelemtől megszabadított, • 
rágalmak ellen védelmébe vett. 

Dicsérni foglak minden népnek, • 
Uram, dallal dicsérem a neved. 

Királyát győzelmekkel megdicsőítette, t 
jóságát megmutatta Felkentjének, • 
Dávidnak és házának mindörökre. 

Ant. Éljen az Úr! Ujjongás megváltásunk Istenének! 

V: Uram, csodáid látni tágra nyisd szemem. 
F: Hadd ámuljak törvényeden. 

OL A \ 1 1 Y 

A lenura 1 oh a mányt lá d at c edék es 'a árnapnál. 

1\tADSAG 

z előző 'asárnapró l. 

Y: Mondjunk áldást az Úrnak. 
I· : Istennek legyen hála . 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap cl. ő imájaként mondj uk, az Imádságra hi vást 
nyomban a HIM Z követi, egyébként az alábbi be

vezető imák e l őzik meg a HI M USZT. 

: lsten, siess segítségemre. 
F. Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja . 

Hl ~! Z 

Felkel tüzével már a Nap, 
a szív szorong, szégyen lepi, 
ha rátekint a napvilág, 
bűn ét tetézni nem meri. · 

A vakság szűnjön végül is, 
amely bennünket annyiszor 
romlásba és bukásba vitt 
és téves útra térített. 

Békét ragyogjon ránk a fény, 
tegyen tisztává minket is: 
ne széljon nyelvünk álnokul, 
ne terjesszünk hazug homályt. 

Így fussa idejét a nap, 
se hamis nyelv, se kéz, se szem 
a bűn útjára ne vigyen, 
és testünket se érje szenny. 
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Az égi őr fentről figyel, 
minden napunkra ráragyog, 
szemmel kíséri tetteink 
hajnaltól kezdve estelig. 

Dicséret áldja az Atyát 
és vele egyszülött Fiát, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
most és örök időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. hét 

l. Am. Kelj dalra, hárfám és lantom: hadd ébresz
szem a hajnalt. 

56. z oltár 

Az üldözött ember reggeli imája 

"Az Úr szenvedéséről énekel ez a zsoltár. " 
(Szent Ágoston) 

Irgalmazz, lsten, irgalmazz nekem, • 
oltalmamat nálad kerestem. 

Oltalmam szárnyaid árnyékában lelem, • 
míg átvonul a vész felettem. 

Az Istent hívom én, a Magasságost, • 
a bosszúálló lsten ő, a Felség. 

Az égből küldi üdvösségét, t 
megment attól, aki üldöz és elátkoz, • 
jóságát küldi és hűségét. 

Fekvőhelyem oroszlánok tanyája, • 
mind emberi zsákmányra éhes, 

foguk akár a nyíl, akár a lándzsa, • 
és mint a kard, nyelvük éles. 
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Egekbe nyúlik magasságod • 
és dicsőséged betölti a földet! 

Nézd, lábam elé hálót szőttek, t 
a hurkot megkötötték már nyakamnak, • 
és gödröt ástak, hogy belézuhanjak. 

Szilárd a szívem, Istenem, szilárd a szívem? • 
Zengek zenével, dallal. 

Ébredj lelkem! Kelj dalra hárfám, lantom! • 
Hadd ébredjen a hajnal. 

A népek között, Uram, hálát mondok, • 
Nagyúr, a nemzetek közt éneklek neked. 

Jóságod meghaladja az eget, • 
az égboltnál hatalmasabb hűséged. 

Egekbe nyúlik magasságod, • 
és betölti a földet dicsőséged. 
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Ant. Kelj dalra hárfám és lantom: hadd ébresszern a 
hajnalt! 

2. Ant. Népemet minden áldással betöltöm. 

Bibliai ének Jer 31,10-14 

A megváltott nép boldog ága 

"Jézus azért jog meghalni, .. . hogy lsten szétszórt fiait 
összegyűjtse." (Jn ll ,51 .52) 

Az Úr szavát halljátok, népek, • 
s a messzi szigetekig hirdessétek! 

Aki szétszórta Izraelt, össze is tereli, • 
mint pásztor a nyájat, védelmezi. 

Igen, az Úr Jákobnak megváltást hoz, • 
megmenti attól, aki leigázta. 



128 Csütört ö k Reggeli di c éret 

Sion hegyére ujjongással jönnek, • 
vonulnak oda, mint az Úr javához: 

gabona, újbor, olaj várja őket, • 
borjak, bárányok sokasága. 

Olyanok, mint a frissen öntözött kert, • 
és többé sorvadás nem éri őket. 

Örül a lány s úgy !ejti a táncot, • 
öregek, ifjak összefogóznak. 

Keservüket örömre váltom, • 
vigaszra, vigasságra fordul a bánat. 

És dúslakodnak papjaim bőségben, • 
és minden áldással betöltöm népem. 

nt. Népemet minden áldással betöltöm . 

I . hét 

3. Ant. Az Úr hatalmas: nagy dicséret áldja Istenünk 
városában. 

47. zsoltár 

Ujjongó ének az I ten váro~áról 
"Felvitt egy nagy magas hegyre és megmutatta nekem a 

sze nt várost, Jeruzsálemet." (Jel 21, l 0) 

Az Úr hatalmas, nagy dicséret áldja! • 
Az Isten városában szent hegye. 

Hegycsúcs, amelynek nincsen párja, • 
a földkerekség öröme. 

Sion hegye: Észak Csúcsának orma, • 
a Nagy Király fővárosa. 

A fellegvár lsten maga, • 
ő lett a tornya. 

Mert íme a királyok összegyűltek, • 
haragra gyúltak, 
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de meglátták és megtorpantak, • 
s ijedten menekültek. 

Úgy tört rájuk a félelem, • 
mint aszonyokra szülés szorongása, 

ahogy a napkeleti fergeteg • 
Tarsis hajóit szétdobálja. 

Ahogy hallottuk, látta is szemünk, • 
Hadak Urának városában, 

az Isten városában • 
megőrzi mindörökre Istenünk . 

Uram, jóságod forgattuk elménkben • 
a templom belsejében . 

Isten, miképpen az egek, • 
a földhatárig ér dicséreted. 

Mert jobbod bő áldással van tele, • 
örvendezzék Sion hegye, 

s ujjongjon Júda lánya, • 
mert gondviselő tetteidet látja. 

Kerüld körül Sion hegyét, járd körbe, t 
számold meg tornyait, vizsgáld meg falait, • 
a fellegvárat vedd szemügyre. 

S kiáltsd a jövő nemzedék felé: • 
"Ez mind az Istené!" 

Ő a mi Istenünk, örök és végtelen, • 
vezeti lépteinket szüntelen. 
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Ant. Az Úr hatalmas: nagy dicséret áldja Istenünk 
városában. 
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OLVASMÁ Y Iz66,1-2 

Ezt mondja az Úr: Az ég a trónom s a föld a lá
bam zsámolya. Miféle házat építhetnének nekem, 
miféle hajlékot lakásomul? Mindezt az én kezem 
alkotta: enyém itt minden, mondja az Úr. Tekinte
tem ki máson pihen, mint aki alázatos, megtört 
szívű, és remegve féli szavam? 

V ÁLASZOS É EK 

Egész szívvel kiáltok: • Uram, hallgass meg! 
Megismételj ük 

V: Megtartom rendelkezéseideL • Uram, hallgass 
meg! Dicsőség ... Egész szívvel... 

ZAKARIÁS É EKE Lk l ,68-79 
Ant. Szent élettel szolgáljunk az Úrnak, és ő megsza

badít ellenségeinktől. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 
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és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged * 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, * 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, * 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas lstenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, * 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa * 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 
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Ant. Szent élettel szolgáljunk az Úrnak, és ő megsza
badít ellenségeinktől. 

KÉRÉSEK 

Adjunk hálát Krisztusnak, aki a mai nap világos
ságát megadta. Kiáltsunk hozzá: 

Áldj meg és szenie/j meg minket, Urunk! 

Te bűneinkért feláldoztad magadat: 
- fogadd el, amit ma elkezdünk vagy elhatározunk. 
Szemünket az új fény ajándékával örvendezteted: 
- mint Hajnalcsillag ragyogj fel szívünkben. 
Tégy ma minket mindenki iránt türelmessé: 
- hogy így követőid lehessünk. 
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Urunk, ma reggel hadd halljuk irgalmad szavát. 
-Erőnket a mai napon örömödben találjuk. 
Miatyánk ... 

Imádság 

Mindenható örök lsten, este, reggel és délben 
egyaránt Fölségedhez könyörgünk: űzd el szívünk
ből a bűn sötétségét, s add, hogy az igazi világos
sághoz, Krisztushoz elérkezzünk. Aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel együtt, Isten mindörök
kön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek . 

F: Ámen. 

V: Menjetek békével. Húsvéti időben hozzáfűzzük: 
Allelúja, allelúja . 

F: Istennek legyen hála . (Allelúja, allelúja.) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap, diakónus veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre . 

F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. 

HIMNUSZ 

DÉLELŐTTRE(TERTIA) 

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérünk, töltse be 
kegyelmed égi ereje. 

Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 

Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általad Fiát, 
s ki mindkettőjük Lelke va~y , 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

DÉLRE (SEXTA) 
Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a lét rendjét, ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 

oltsd el minden viszály tüzét, 
szüntesd a rossz vágyak hevét, 
a testet egészséggel áldd, 
szívünket békéd járja át. 
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Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

DÉLUTÁNRA (NONA) 

Világfenntartó Hatalom, 
Te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
időszakonként megszabod, 

világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le. életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsőségedbe vígy. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

Z OLTÁROK 

l. hét 

l. Ant. Csodáidat látni nyisd ki, Uram, a szemem: 
hadd álmélkodjam törvényeden. 

ll . z oltár, 17-24 

lll . (Ghimel) 

Cselédedet jutalmazd meg, hogy éljen, • 
hogy tartsam szavaid hűségben. 

Csodáid látni tágra nyisd szemem, • 
hogy ámuljak törvényeden. 
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Csak vándor vagyok itt a földön, • 
rendelkezéseid ne rejtsd előlem. 

Csordultig vággyal van tele a lelkem, • 
hogy mindig ítéleteid kövessem. 

Csak átok jusson ki a kevélyeknek, • 
akik rendelkezéseidtől tévelyegnek. 

Cáfold meg vádlóim, töröld el szégyenem, • 
mert rendelkezéseidet követem. 

Csúf rágalommal aljasok serege rám tör, • 
de én elmélkedem végzéseidrőL 

Csupa boldogság minden rendelésed, • 
tanácsot tőlük kérek. 
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Ant. Csodáidat látni nyisd ki, Uram, a szemem: 
hadd álmélkodjam törvényeden . 

2. Ant. Uram, engedd, hogy hűségedben járjak. 

24. zsoltár 

A remény ábécéje . 

"A remény nem hagy szégyenben. " (Róm 5,5) 

l. 

A lelkem, Uram, hozzád emelem, • 
én Istenem. 

Bízom benned: ne érjen szégyen, • 
ne ujjonghasson rajtam ellenségem. 

Csak aki bízik benned, azt nem éri szégyen, • 
megszégyenül a csalfa nyelvű hűtlen. 

De nekem add, hogy útjaid ismerjem, • 
Uram, ösvényeidre oktass engem. 

Engedd, hogy hűségedben járjak, légy tanítóm, • 
mert te vagy Istenem és szabadítóm. 



136 Csütörtök Napközi imádság l. hét 

Folyton kiáltok én, Uram, naphosszat, egyre: * 
emlékezz jóságodra, régi sok kegyedre. 

Gonoszságomra, ifjúságom vétkeire ne emlékezz, • 
maradj hű jóságod híréhez. 

Hiszen az Úr jó és kegyes, * 
útját a bűnösöknek megmutatja. 

Igazsága vezérli a szegényt, • 
ösvényét a szegénynek megtanítja. 

Jóság, igazság t 
az Úr minden ösvénye • 
azoknak, akik szövetségét, parancsait tartják. 

Kérlek nevedre, én Uram, t 
bocsásd meg vétkemet, * 
akármilyen nagy súlya van. 

Ant. Uram, engedd, hogy hűségedben járjak. 

3. Ant. Uram, tekints reám és irgalmazz nekem: sze
gény vagyok és elhagyott. 

ll. 

Lássuk, van-e, ki féli az Urat? * 
ösvényt számára ő mutat. 

Megnyugszik lelke, s örömet talál: * 
a föld utódaira száll. 

Nem rejti az Úr titkait azok előtt, t 
kik félik őt, • 
szövetségét eléjük tárja . 

Őrá, az Úrra néz szemem, * 
a hálóból kimenti lábamat. 
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Pártomra állj és irgalmazz nekem: • 
szerencsétlen vagyok és elhagyott. 

Riadt aggódás gyötri szívemet: • 
enyhítsd a kínt. 

Szorongásom, fájdalmaim tekintsd • 
és vedd el minden bűnömet. 

Te lásd tengernyi ellenségem, • 
sok álnok támadóm: gyűlölnek engem. 

Uram, őrizz és szabadíts meg, • 
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ne hagyj megszégyenülni: bízom benned. 

Ant. Uram, tekints reám és irgalmazz nekem: sze
gény vagyok és elhagyott. 

OLVASMÁ YOK 

Délelőtt Ám4,13 

Ő alkotta a hegyeket, ő teremtette a szelet, ő tu
datja az emberrel terveit, ő teremti a hajnalt és a 
homályt, fenn jár a föld magaslatai felett. Az Úr, 
a seregek Istene az ő neve. 

V: Minden művei az Úrnak, az Urat áldjátok. 
F: Zengjétek, magasztaljátok mindörökre. 

Imádság 

Könyörgő kéréssel fordulunk hozzád, Urunk. 
Te a nap harmadik órájában az apostolokra imád
ság közben Szentlelkedet árasztottad: add jóságo
san, hogy ebben a kegyelemben mi is részesüljünk. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
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Délben Ám 5,8 

Ő alkotta a csillagképeket: a Fiastyúkot és az 
Oriont, hajnalra fordítja a sötétséget és a nappalt 
éjszakára változtatja. Ő hívja elő a tenger vizét, 
hogy kiöntse a föld színére: az Úr az ő neve. 

V: Színe előtt fenség és szépség. 
F: Erő és ékesség szentélyében. 

Imádság 

Mindenható örök Isten, tenálad semmi sem sö
tét, semmi sem homályos. Derítsd ránk fényed ra
gyogását, hogy parancsaid törvényét megértsük és 
így kitárt szívvel és hűség~el járjunk utadon. 
Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

Délután Ám9,6 

Lakóhelyet az égben ő épített, a boltozatot ő 
emelte a föld fölé; ő hívja elő a tenger vizét, hogy 
kiöntse a föld színére: az Úr az ő neve. 

V: lsten dicsőségét az egek hirdetik. 
F: Zengi az égbolt keze műveit. 

Imádság 

Add nekünk, kérünk, Urunk, akik most hozzád 
könyörgünk, hogy Egyszülött Fiad béketűrő pél
dáját kövessük és minden nehézséget állhatatos 
módon elviseljünk. Krisztus, a mi Urunk által. 
Ámen. 

: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála. 
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Vecsernye 

Felépítése mindenben megegyezik a Reggeli dic érette!. 
Egyetlen kivétel: Zakariás éneke (Benedictus) helyett 
SLűz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónája hétköznapokon a négyhetes zsoltárbeosztá 
Zö\egében található . Vasár-és ünnepnap a saját szöve

gek között találjuk. 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben volt, most 
és mindig és mindörökké. Ámen . Allelúja. agy böjt
ben az Allelúja elmarad . 

HIM USZ 

Ó lsten, nagyhatalmú Úr, 
annak, mi vízből született 
egy részét habok közt hagyod, 
más részét légbe emeled. · 

Ez mélybe bukva elmerül, 
az égbe szállva felrepül; 
mindaz, mi egy tőbő! ered, 
elér s betölt minden helyet. 

Légy jóságos szolgáidhoz, 
akikre véred harmatoz. 
Kerüljenek botlást, esést, 
halálba hulló csüggedést. 

A bűn ne nyomja őket el, 
a kérkedés ne hányja fel. 
Sebzetten el ne hulljanak, 
gőgjükben fel ne bukjanak. 
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Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. hét 

l. Ant. Uram, hozzád kiáltottam, s te meggyógyítot
tál : hálát mondok neked mindörökre. 

29. zsoltár 
Hálaének gyógyulásért 

"Krisztus dicsőséges feltámadása után hálát mond az 
Atyának. ~ · (Cassiodorus) 

Uram, magasztallak, mert kiragadtál, • 
nem hagytad ellenségem örvendezni rajtam. 

Úristen, hozzád kiáltottam, • 
s meggyógyitottáL 

Uram, kiemeltél az Alvilágból t 
és új életet adtál, • 
amikor már a mélybe lezuhantam. 

Áldjátok, hívei, az Urat dalban • 
és zengjetek dicséretet nevének, 

mert haragjából halál árad • 
és jóságából élet. 

Aki elalszik este zokogással, • 
hajnalban ujjongással ébred. 

Könnyelmű szóval szóltam: • 
"Nem botlik soha lábam!" 

Uram, amikor felkarolt kegyed, • 
szilárdabb lettem, mint roppant hegyek. 

De mikor arcodat elfordítottad, • 
megrendültem nagyon. 
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Én Istenem, hozzád kiáltok, • 
irgalmadért, Uram, rimánkodom. 

Könnyem mit ér neked, • 
ha már a mélységbe leszálltam? 

Zengi a sár dicséreted? • 
Hirdeti hűségedet a világban? 

Ó hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam, • 
Uram, te légy oltalmam! 

Sírásomból te perdíts táncra, • 
tépd le darócruhám, öltöztess boldogságba! 

Hogy szívem áldjon dalban, t 
ne csordulhasson többé könnye. • 
Úristen, hálát mondok mindörökre! 
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Ant. Uram, hozzád kiáltottam, s te meggyógyítottál: 
hálát mondok neked mindörökre. 

2. Ant. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója 
fel vétkét. 

31. zsoltár 

A bűnbocsánat éneke 

"Dávid boldognak mondja az olyan embert, akinek a 
megigazulást Isten tettek nélkül beszámftja. " 

(Róm 4,6) 

ó boldog, aki bűnbocsánatot nyert, • 
akinek vétkét eltörölték, 

ó boldog az az ember, t 
az Úr akinek nem rója fel vétkét, • 
akiben álnokságot nem lel. 

Olyan lettem, mint rossz cserépdarab, t 
a csontjaim szétmállanak, • 
napomat jajgatás töltötte be. 
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Mert, Magasságos, éjjel-nappal • 
kezednek súlya rámnehezedett, 

és, Mindenható, tönkretett, • 
akár a nyár heve. 

Én megvallottam bűnömet • 
és nem titkoltam vétkemet előtted. 

Így szóltam: "Felség, íme gonoszságom: t 
mind-mind, Uram, elédbe tárom." • 
S te minden bűnöm eltörölted. 

Hódoljanak imával híveid! t 
Jöhet az ellenség, egész sereg, • 

I. hét 

ha árvizek özönlenek, őket már el nem érhetik! 
Nálad lelek biztos nyugalmat t 

védj meg, ha ostromolnak, • 
Oltalmazz, ments meg, fogjon át karod! 

"Tanítlak én és utat mutatok, t 
azt kell követned. • 
Sosem hunyom le szememet fölötted. 

Ne légy, mint ló, • 
ne légy, mint öszvér, ostoba. 

Kell annak, hogy szilajságát betörje, t 
gyeplő és zabola. • 
Csak akkor léphet ember közelébe." 

ómennyi kín jut ki a gonoszoknak! t 
De kik az Úrban bizakodnak, • 
szeretetével átöleli őket. 

Örüljetek az Úrban, igazak, vigadjatok, • 
kiáltsatok örömben, tiszt? szívek! 

nt. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel 
vétkét. 

3. Ant. Az Úr neki hatalmat , tiszteletet és királyságot 
adott: minden nép neki szolgál. 
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Bibliai ének Jelll,l7-18; 
12,10b-l2a 

Az lsten ítélete 

Mindenható Úristen, t 
hálaadással áldunk téged: • 
te vagy, te voltál és te eljössz. 

Mert átvetted a főhatalmat • 
s az uralom a tiéd lett. 

Haragra gerjedtek a nemzetek, • 
haragod ideje elérkezett, 

hogy ítéletre keljenek a holtak, • 
hogy szolgáid megkapják a jutalmat, 

a próféták s a szentek, t 
azok, akik félik neved, • 
nagyok és kicsinyek. 

Eljött lstenünk megváltása, t 
ereje és országa, • 
felkent Királyának hatalma. 

Letaszították * 
testvéreink vádlóját, 

azt, aki lstenünk előtt • 
vádolta őket éjjel-nappal. 

Legyőzték őt a Bárány vére által, • 
tanúságtétele szavával. 

Nem ragaszkodtak életükhöz a halálban, t 
ujjongjatok ezért egek • 
és akik benne laktok valahányan. 

Ant. Az Úr neki hatalmat, tiszteletet és királyságot 
adott: minden nép neki szolgál. 
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OLVASMÁNY 1Ptl,6-9 

Örüljetek tehát, ha esetleg kissé szomorkodtok 
is a sokféle kísértés miatt, hogy kipróbált hitetek, 
amely értékesebb a tűzpróbát kiállott veszendő 
aranynál, dicséretre, dicsőségre és tiszteletre le
gyen méltó Jézus Krisztus megjelenésekor. Őt bár 
nem látjátok, szeretitek, benne látatlanban is hisz
tek, sa hitben megmaradva majd kimondhatatlan 
és megdicsőült örömmel örvendeztek, amikor elé
ritek hitetek célját: lelketek üdvösségéL 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Az Úr táplált minket: • A búza legjavávaL 
Megismételj ük 
V: Sziklából mézzellaktatott. • A búza legjavávaL 
Dicsőség ... Az Úr táplált... 

SZÜZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 
Ant. Trónjukról az Úr erőseket letaszított és kicsi

nyeket magasra emelt. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó lstenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 
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Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 
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Ant. Trónjukról az Úr erőseket letaszított és kicsi
nyeket magasra emelt. 

KÉRÉSEK 

Dicsérjük oltalmunk Istenét, akibe minden re
ményünket helyezzük; buzgón kiáltva hívjuk segít
ségül: 
Tekints, Urunk, gyermekeidre! 
Urunk, Istenünk, te népeddel örök szövetséget kö-

töttél, 
-add, hogy hatalmas tetteidet mindig felidézzük. 
Az egész papi rendet szeretetedben tedd tökéletessé, 
- és őrizd meg híveidet a béke kötelékével a lélek 

egységében. 
Add, hogy a földi közösséget mindig teveled együtt 

építsük fel, 
- ne fáradozzanak hiába, akik azt építik. 
Küldj munkásokat aratásodba, 
- hogy nevedet magasztalja minden nemzet. 
Meghalt rokonainkat és jótevőinket fogadd szent-

jeid körébe, 
-és minket is végy fel egykor a szentek társaságába. 
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Miatyánk ... 

Imádság 

Istenünk, te az éjszakát megvilágosítod és a sö
tétség után ismét kigyújtod fényedet. Arra kérünk, 
hogy ezt az éjszakát a Sátán cselvetései ne zavar
ják és holnap reggel ismét hálás szívvel álljunk szí
ned elé. Ami Urunk JézusKrisztusa te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel együtt, Is
ten mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek . 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya , a Fiú és a Szentlélek . 

F: Ámen . 

V: Menjetek békével. Hú véti időben hozzáfűzzük : 
Allelúja, allelúja. 

F: lstennek legyen hála . (AIIelúja, allelúja . ) 

Magánimádkozá nál , vagy ha nem pap, diakónu veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket , és védelmezzen minden 
rossztól , és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 



ELSŐ HÉT 

PÉNTEK 

Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 
Y: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 

Felhívá lsten dicséretére 
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"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart. " (Zsid 3,13) 

Ant. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma örök
kévaló. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 

harsogja himnuszunk az áldásr. 
Ant. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma örök
kévaló. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, • 

a nagy Király az istenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, • 

övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma örök
kévaló. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
Hiszen ő a mi Istenünk, t 
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mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 

l. hét 

Ant. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma örök
kévaló. 
Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 

"Ne keményítsétek meg szívetek, 
ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 

a sivatagban cselekedtetek. 
Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 

kihívtak ellenük, pedig szemiéiték rninden tettem. 
Ant. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma örök
kévaló. 
Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 

és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 

Ant. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma örök
kévaló. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 

rniképpen kezdetben, • most és rnindörökké. Ámen. 
Ant. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma örök
kévaló. 

Olvasmányos imaóra 

V: lsten , siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve . Dicsőség az Atyá
nak, és a Fiúnak és a Szentléleknek, mikép
pen kezdetben, most és mindörökké. Ámen . 
Allelúja. agyböjtben az Allelúja elmarad . 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Szentháromság, egyetlen Úr, 
a földet Te kormányozod, 
dicséretedre serkenünk, 
halld meg zsoltáros énekünk. 

Fekvőhelyünkról felkelünk, 
az éji nyugvás idején, • 
felfedjük lelkünk sok sebét, 
kérjük kegyelmed gyógyszerét. 

Az ördögök fondorlata, 
ha éjjel bűnre csábított, 
azt lelkünkról törölje le 
magas kegyelmed ereje. 

A szív hittel fordul feléd: 
világosságod töltsön el, 
ha nap-nap után az vezet, 
rossz útra nem visz semmi tett. 

Áldjon, Krisztus, kegyes ·király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szünó időkön át. Ámen. 

HIM SZ a nap folyamán 

Szívünkben, Krisztus, légy jelen, 
üdvösség, égi szeretet: 
esdeklő kérésünkhöz adj 
bűnbánó, buzgó könnyeket. 

Feléd, jóságos Jézusunk, 
szívünk kitárul, bízva kér: 
Krisztus, rossz tetteink miatt 
esengünk bűnbocsánatért. 
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Add, hogy a szent Kereszt jele, 
szentséges tested vétele 
terjessze ránk oltalmadat 
s óvjon mint édes fiakat. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szünő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Uram, állj mell~m a csatában! 

34. z oltár, I-2.3c.9-19.22-23.27-28 

Szállj síkra értem 

l. hét 

"Összejöttek .. . és tanácsot tartottak, hogy Jézust csel
lel elfogják és megöljék." (Mt 26,3.4) 

J. 

Támadd meg, Uram, támadóimat, • 
harcolj avval, aki harcol ellenem. 

Páncélt és pajzsot ölts magadra, • 
csatázni jöjj velem! 

Dárdát és lándzsát lendítsen karod, t 
szállj szembe üldözőmmel, • 
mondd lelkemnek: "Győzelmed én vagyok!" 

Az én lelkem pedig ujjong az Úrban, • 
diadalában örvend. 

És csontjaim mind visszhangozzák: • 
"ó Uram, ki hasonló hozzád?" 

Te megmented az elgyötörtet • 
attól, aki erejével túltesz rajta, 
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az elgyötörtet, a szűkölködőket • 
attól, ki rátör, hogy kifossza. 

Hamis tanúk vádolnak, • 
akiket nem is ismerek, kérdőre vonnak. 

Jóért rosszal fizetnek, • 
dühödten nekem esnek. 

Ant. Ura.11, állj mellém a csatában! 
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2. Ant. Te ítélj ügyemben, Uram! Te védj meg, hi
szen hatalmas vagy! 

Il. 

Míg ők sípszóval muzsikáltak, t 
én darócruhát öltöttem magamra, • 
böjtöltem sorvadozva. 

Magamhoz öleltem imámat, • 
mint egyetlen testvérem és barátom. 

Úgy jártam, mintha siratnám anyámat, • 
megrokkantam a gyászban. 

Hogy elbotlottam, vígan körülvettek, • 
verőlegények körém gyülekeztek, 

azok, akiket soha nem ismertem, • 
ízekre szedtek. 

És szünet nélkül rágalmakat szórtak, • 
csikorgó foggal, gúnyolódva körbefogtak. 

Ant. Te ítélj ügyemben, Uram! Te védj meg, hiszen 
hatalmas vagy! 

3. Ant. Nyelvem igazságodat fogja zengeni. 

I I l. 

Uram, tétlenül meddig nézed? t 
Kelepcéjükből mentsd meg életem, • 
oroszlánkölyköktől az arcom védd meg! 
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S én háladallal hódolok a nagy gyülekezetben, • 
hatalmas néptömeg előtt dicsérlek. 

Ne hagyd az álnok ellenséget, hogy ujjongjanak, t 
ne hagyd, hogy akik ok nélkül gyűlölnek, • 
ravasz szemükkel hunyorogjanak. 

ó ne nézd némán! • 
Uram, ne maradj messze, 

de indulj, kelj a védelmemre, • 
Úristenem, szállj síkra értem! 

ó Uram, igazságod védjen, • 
Isten, ne hagyd, hogy ujjongjanak rajtam. 

Örüljenek és vigadozzanak, • 
akik a jussomat keresték. 

"Mert nagy az Úr" - örökre emlegessék - • 
"Mert javát keresi szolgáinak." 

És akkor nyelvemen igazságodról zeng az ének, • 
naphosszat egyre csak téged dicsérlek. 

Ant. Nyelvem igazságodat fogja zengeni . 

Y: Fiam, tartsd meg szavaimat. 
F: Kövesd parancsaimat és élni fogsz. 

OLVASMÁ Y 

Lá d az esedékes a árnapnál. 

IMÁDSÁG 

Az előző va árnapról. 

Y: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, és a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az ABelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

Áldunk, sugárzó égi Fény, 
Boldogság vágya, szent remény, 
Csillagteremtő Istenünk 
csodásan testesült Fia. 

Dereng a hajnal; felkelünk, 
Elménkmost józan fénybe vond. 
Feléd szálljon dícséretünk; 
Gyarló szív hálás himnusza. 

Hajnalcsillag jelenti már: 
Igaz fény jöttét; éjjelünk 
Ködös homálya megszünik~ 
Lángját a szent fény gyújtja már. 

Maradjon mindig mivelünk, 
Ne hagyjon bennünk semmi éjt: 
Óvjon mindvégig és a bűn 
Porát-piszkát törölje el. 

Reményt fakasztó tiszta hit 
Szivünkbe verjen gyökeret: 
Találja bennük talaját 
Virulva élő sze r etet. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szünö időkön át. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

l. Am. Akkor a törvény áldozatait szívesen fogadod, 
Uram, oltárodon . 

50. zsoltár 

Miserere 

"Újuljatok meg lelkileg és öltsétek föl az új embert!" 
(Ef 4,23-24) 

Irgalmazz, Isten, jóságod szerint, • 
nagy irgalmadban vedd el bűneim. 

Gonoszságomtól moss meg teljesen, • 
tisztítsd le rólam minden vétkemet. 

Én ismerem a bűnt, mely rám mered, • 
szemern előtt áll vétkem szüntelen. 

Csak ellened vétettem egyedül, • 
a rosszat színed előtt cselekedtem, 

ezért igazságos vagy, hogyha megítélsz, • 
s ha elítélsz is, feddhetetlen. 

Lásd, én gonoszságban születtem, • 
és vétekben fogant anyám. 

Tudom, az igazság előtted kedvesebb, t 
mint ravaszság és titkos tudomány. • 
Bölcsességedre taníts engem! 

Töröld el vétkem: hadd legyek tisztább 
forrás vizénél, • 
moss meg, fehérebb legyek hófehérnéL 

Fülembe ujjongás dalai zengjenek, • 
szétzúzott csontjaim hadd örvendezzenek. 

Fordítsd el bűneimtől arcodat, • 
töröld el minden gonoszságomat. 
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Teremts bensőmben tiszta szívet, Isten, * 
újítsd meg lelkemet szilárd erőben. 

Jelenlétedtől meg ne fossz: * 
szent lelkedet ne vedd el tőlem. 

Add vissza üdvösséged örömét, * 
jó lelked tartson, védjen. 

Hadd tanítom a bűnöst útjaidra, * 
a vétkest, hogy tehozzád visszatérjen. 

Ó szabadíts meg könnyeimtől, * 
én Istenem, Uram. 

Engedd, hogy jóságodat, Üdvözítőm, • 
hirdessem dallal, hangosan. 

Ha áldozatban találod tetszésed, • 
kész vagyok, hogy megadjam. 

De nincsen örömöd az égő áldozatban, • 
előtted legszebb áldozat a töredelmes lélek. 

Uram, a rokkant, összetört szívet • 
el nem veted. 

Sion hegyét karolja fel jóságod, • 
építsd fel Jeruzsálem falait! 

S akkor a törvény áldozatait • 
ismét örömmel látod, 

égő és engesztelő áldozatokat: • 
a tinók teste ellepi oltárod. 
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Ant. Akkor a törvény áldozatait szívesen fogadod, 
Uram, oltárodon. 

2. Ant. Az Úrnál igazságot és dicsöséget talál Izrael 
minden gyermeke. 
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Bibliai ének Iz 45,15-26 

Minden nép lstenhez tér 

"Jézus nevére mindenki boruljon térdre!" (Fil 2,10) 

Igen, tenálad rejtőzött el lsten, • 
Izrael üdvözítő Istene. 

Megalázkodnak és megszégyenülnek, • 
akik lázadtak ellene. 

És szégyenszemre eltakarodnak, • 
kik bálványképeket faragnak. 

De Izraelt az Úr megváltja, t 
váltsága megmarad örökké, • 
szégyen és megaláztatás nem éri többé. 

Az Úr ezt mondja, alkotója az egeknek, • 
az Isten ő, a földet ő formálta, 

megteremtette és szilárddá tette, t 
nem zűrzavaros tömkelegnek, • 
lakásnak szánta: 

"Jahvé vagyok, más senki sincsen, t 
nem titkos módon szóltam én, • 
nem a föld vaksötét ölén, 

Jákob utódainak nem azt mondtam: • 
Keressetek a Káosz fenekén! 

Jahvé vagyok, szavam igaz, • 
én igazságot hirdetek." 

Mind gyűljetek körém, t 
gyertek és hozzám tömörüljetek, • 
akik a nemzetekből megmenekültetek. 

Mind oktalan, aki faszobrát körbe cipeli, t 
olyan istenhez könyörög, • 
ki nem képes megmenteni. 
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Beszéljetek, érveljetek, tanácsot tartsatok, t 
ki volt az, aki rég megmondta, * 
s már jóelőre hírt adott? 

Nem én, Jahvé? Nincs rajtam kívül Isten! * 
Igaz és szabadító Úr más senki sincsen. 

Hozzám fordulva üdvösségre leltek, * 
minden határai a földnek. 

Mert én vagyok az Isten, * 
és rajtam kívül senki sincsen. 

Magamra megesküdtem, * 
igaz igét fakasztott ajkam, 

s az vissza nem tér hozzám: t 
meghajlik minden térd előttem, * 
minden nyelv esküszik rám." 

Az Úrtól árad, hangoztatják, * 
hatalom és igazság. 

Megszégyenülve hozzá térnek, * 
akik lázadtak ellene. 

Az Úrnál igazságot lel és dicsőséget * 
Izrael minden gyermeke. 
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Ant. Az Úrnál igazságot és dicsőséget talál Izrael 
minden gyermeke. 

3. Ant. Járuljatok az Úr elé ujjongva. 

99. z oltár 

A templomba vonulók öröme 
"Az Úr megváltott népét győzelmi dalra hívja." 

(Szent Atanáz) 

Egész világ, ujjongj az Úrnak hangosan, t 
szolgálj az Urnak boldogan, * 
járulj eléje, énekelj örömben. 
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Tudd meg: az Úr az Isten, • 
mi pedig, az ő alkotása, 

semmiből lettünk az ő népe • 
és mezejének nyája. 

Mondj hálát kapuin belépve, t 
áldással lépj be udvarába, • 
hálaadással és nevét dicsérve. 

Mert jó az Úr: t 
öröktől fogva fennmarad jósága, • 
hűséges nemzedékről nemzedékre. 

Ant. Járuljatok az Úr elé ujjongva . 

OLVASMÁ Y 

I. hét 

Ef 4,29-32 

Semmiféle rossz beszéd ne hagyja el ajkatokat, 
hanem csak olyan, amely alkalmas a hitben való 
épülésre, hogy kegyelmet közvetítsen a hallgatók 
számára. Meg ne szomorítsátok lsten Szentlelkét, 
akinek jegyét viselitek a megváltás napjára. Távol 
legyen tőletek minden keserűség, indulatosság, ha
ragtartás, szóváltás és káromkodás minden egyéb 
rosszal. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatú
ak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymás
nak, amint lsten is megbocsátott nektek Krisztus
ban. 

ÁLA ZOS É K 

Halljuk meg, Urunk, ma reggel : • Irgalmad sza
vát. Megi mételjük 

: Hadd ismerjem meg, melyik úton járjak. • Ir
galmad szavát. Dicsőség ... Halljuk meg .. . 
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ZAKAR IÁS É EKE Lk l ,68-79 

Ant. Eljött az Úr és népe váltságát elhozta. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 
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Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

Ant. Eljött az Úr és népe váltságát elhozta. 

KÉRÉSEK 

Imádjuk Krisztust, aki keresztje által az emberi
ségnek üdvösséget szerzett. Buzgón kiáltsuk: 
Áraszd ki ránk, Urunk, irgalmadat! 
Krisztus, fénylő napunk, sugárzó fényeddel vilá

gosíts meg minket, 
- rossz hajlamainkat már reggel fékezd meg. 
Őrködj gondolataink, szavaink és cselekedeteink 

fölött, 
- hogy egész nap tetszésed szerint éljünk. 
Arcodat fordítsd el bűneinktől, 
-töröld el minden gonoszságunkat. 
Kereszted és föltámadásod által 
- tölts el minket a Szentlélek vigasztalásával. 
Miatyánk ... 

Imádság 

Istenünk, te a tudatlanság sötétségét Igéd vilá
gosságával elűzöd. Növeld szívünkben a hit erejét, 
amit adtál, hogy a tűz, amelyet kegyelmed gyújtott 
meg, semmi kísértéstől el ne aludjék.Ami Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és ural
kodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörök
kön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK Lá d a 146. oldalon. 
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Napközi imádság 

Y: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

DÉLELŐTTRE (TERTIA) 

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérünk, töltse be 
kegyelmed égi ereje. 

Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 

Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általad Fiát, 
s kimindkettőjük Lelke vagy, 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

DÉLRE (SEXTA) 

Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a Jét rendjét, ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 

oltsd el minden viszály tüzét, 
szüntesd a rossz vágyak hevét, 
a testet egészséggel áldd, 
szívünket békéd járja át. 
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Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

DÉLUTÁNRA (NONA) 

Világfenntartó Hatalom, 
Te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
időszakonként megszabod, 

világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsőségedbe vígy . 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király . Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. hét 

l. Ant. Rendelkezéseid útjain futok , miközben lel
kem megnyitod értésükre . 

118. zsoltár, 25-32 

IV. (Daleth) 
Derekam földre görnyedt: porba ér fej em, • 

szavad szerint add vissza életem. 
Daloltam útjaid, és választ kaptam, • 

oktass, hogy végzéseid megtanuljam . 
Derítsd fel értelmét parancsaidnak, • 

hogy csodáidról gondolkodjak. 
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Dermeszt a bánat, megbénítja testem, • 
szavad szerint emelj fel engem. 

De a hazugság útjait tartsd távol, • 
ó légy kegyes hozzám törvényed által. 

Döntöttem: igazságod útján haladok, • 
ítéleteid mindennél különbek. 

Drágák parancsaid: hozzájuk tapadok, • 
Uram, ne szégyeníts meg. 

Dobogó szívvel rendeléseid útján futok, • 
míg értelmükre lelkem megnyitod. 
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Ant. Rendelkezéseid útján futok, miközben lelkem 
megnyitod értésükre. 

2. Ant. Az Úrban bízom: gyenge nem leszek. 

25 . zsoltár 

Az ártatlan bizonyságtétele 

"Az Isten kiválasztott bennünket Krisztusban, hogy 
szentek és szeplőtelenek legyünk." (Ef 1,4). 

Uram, ítélj felettem: t 
én becsületben jártam. • 
Az Úrban bíztam és nem tétováztam. 

Vizsgálj meg, Uram, tégy próbára engem, • 
kutasd át szívem és eszem. 

Szerelmeden függött tekintetem, • 
utamon hozzád hű maradtam. 

Bálványimádók közé le nem ültem, • 
tévelygők otthonába nem léptem be. 

Gonosztevők gyű léseit gyűlöltem, • 
a rosszakkal nem ültem össze. 
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Megmostam kezemet ártatlanságban, • 
hogy oltárodat, Uram, körüljárjam, 

hogy dicséreted hangosan hirdessem, • 
csodáid egyre emlegessem. 

Uram, szeretem házadban lakásor11, • 
dicsőséged honában otthonom. 

Ne hagyj a bűnösök sorsára jutni, • 
a pogányokkal életem ne oltsd ki, 

kik balkézzel a bálványokat fogják, • 
és jobbjukkal a vesztegetés díját. 

Én, látod, becsületben jártam, • 
küldj megváltást és .add irgalmadat. 

Az igazak között szilárdan álltam, • 
Uram, a gyülekezetben imádtalak . 

Ant. Az Úrban bízom: gyenge nem leszek. 

l. hét 

3. Ant. Szívem az Úrban remélt, s ö megsegített. 

27. z oltár, 1-3 .6-9 

Segélykiá lt á és há la 

"Atyám, hálát adok neked, mert meghallgauá/. " 
(Jn 11 ,4 1) 

Uram, hozzád kiáltok! • 
Én kősziklám, ne utasíts el némán! 

Ha nem figyelsz rám, • 
olyan leszek, mint akik már a Mélybe szálltak. 

Hallgass meg, hogyha irgalmat esengve t 
feléd száll kiáltásom, • 
ha szentélyed felé kezem kitárom. 

Ne orolj bűnözőkkel együvé, • 
gono ztevők közé, 
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kik társaikkal békéről fecsegnek, • 
szívükben álnokságot rejtegetnek. 

Fizess nekik úgy, ahogy megérdemlik, • 
mint álnok tetteikhez illik. 

Torold meg, amit végbe vitt kezük, • 
ugyanúgy tégy velük. 

Mert az Úr tetteit nem veszik észbe, • 
mindazt, amit keze vitt végbe. 

De őket, hogyha lerombolja, • 
nem építi fel újra! 

Áldás az Úrnak! • 
Mert meghallgatta esengő szavunkat. 

Erőm és pajzsern lett az Úr, • 
szívem remél őbenne. 

És ifjúságom kivirul, t 
szívem repesve dobban, • 
dicsérem dalban! 

Az Úr népének menedéke, vára! • 
Mentséget kap tőle felkent Királya! 

Vidd győzelemre néped t 
és áldd meg örökséged, • 
légy pásztora, vezére mindörökre! 

Ant. Szívem az Úrban remélt, s ő meg egített. 

OLY MÁ YOK 
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Délelőtt Fil 2,2b-4 
Értsetek egyet, egyetértésben szeressétek egy

mást, együttérezve, egyformán gondolkozva. Sem
mit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőség
vágybóL Inkább tekintse mindenki a másikat ma
gánál különbnek: mindenki a másik javát keresse, 
ne a magáét . 
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V: Az Úr minden útja irgalom és hűség. 
F: Mindazok számára, akik szövetségét és parancsait 

tartják. 

Imádság 

Urunk, Jézus Krisztus, téged a harmadik órában 
keresztfádhoz vezettek a világ üdvösségéért. Kö
nyörögve kérünk, hogy a múlt bűneiért nálad 
mindig bocsánatot találjunk, és a jövőben minden 
bukástól megmeneküljünk. Krisztus, a mi Urunk 
által. Ámen. 

Délben 2 Kor 13,4 

Krisztust ugyan gyöngeségében megfeszítették, 
de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, 
de Isten erejéből vele együtt élünk. 

V: Lelkem a porba görnyed. 
F: Uram, adj életet szavad szerint. 

Imádság 

Urunk, Jézus Krisztus, te a hatodik órában, mi
kor az egész világra sötétség borult, megváltásunk
ért ártatlanul a keresztfára szálltáL Add nekünk 
mindenkor azt a fényt, amely által eljuthatunk az 
örök életre. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön 
örökké. Ámen . 
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Délután Kol3,12-13 
Mint Isten szent és kedves választottai, öltsetek 

magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatossá
got, szelídséget és türelmet. Viseljétek el egymást 
és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek pa
nasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsá
tott nektek, ti is úgy tegyetek! 

V: Az Úr irgalmas és kegyelmes. 
F: Hosszantűrő és nagyirgalmú. 

Imádság 

Urunk, Jézus Krisztus, te a bűnbánó latornak a 
kereszt bitófájáról országodba utat készítettél. Bű
neinket bizalommal megvalljuk neked és arra ké
rünk, hogy holtunk után mi is örvendezve bejus
sunk a paradicsom kapuján. Aki élsz és uralkodol 
mindörökkön örökké. Ámen . . 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 
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Vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Alleiúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

Embert formáló égi Úr, 
ki minden rend szerzője vagy: 
a föld porából alkotod 
hüllők, vadak minden faját. 

Az állatok nagy seregét 
parancsod szava élteti: 
s te őket, hogy szolgáljanak, 
az ember alá rendeled . 

Űzd szaigáidtól messzire 
mindazt, amit a testiség 
szakásaikba rejtene, 
vagy tetteikbe öntene. 

Add örömöd jutalmait, 
kegyelmed ajándékait, 
oldd meg viszályok láncait, 
és fond a béke száJait. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
é Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök Király. Ámen . 



l. hét Péntek Vecsernye 169 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Uram, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkez
tem ellened. 

40. zsoltár 

Elhagyott beteg imája 

"Egy közülerek, aki velem eszik, elárul engem." 
(Mk 14,18) 

Boldo$, ki gondot visel a szegényre, • 
az Ur megmenti rossz napokban. 

Az Úr őrizze és éltesse hosszan, t 
és áldja meg a földön, • 
ne hagyja, hogy az Ellenség széttépje. 

Az Úr erősítse meg betegágyán t 
és támogassa gyengeségét, • 
győzze Je betegségét! 

Így szóltam: "Uram, add kegyelmedet, • 
gyógyíts meg, bár vétkeztem ellened." 

Gonoszul szól az ellenség beszéde: • 
"Mikor hal meg már? Mikor jön el vége?" 

Meglátogat, hogy hazugságot szóljon, t 
álnokságot halmoz magába, • 
s kimegy, hogy rágalmakat szórjon. 

Én ártatlan vagyok, ó végy kezedbe • 
és adj helyet magadnál mindörökre. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
örökkön és örökre. Ámen. Ámen! 

An!. Uram, gyógyít d meg lelkemet, mert vétkeztem 
ellened . 
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2. Ant. Velünk a seregek Ura, oltalmunk Jákob Istene. 

45. zsoltár 

Velünk a mindenség Ura 

"Nevét Emmánuelnek jogják hívni, ami annyit jelent: 
Velünk az lsten. " (Mt l ,23) 

Az Isten oltalmunk és erősségünk, * 
ősidők óta bajban segítségünk. 

Nem félünk hát, hogyha kitárul * 
az Alvilág mélysége, 

ha minden hegy aláhull • . 
a tenger fenekére, 

bár a vizek tombolnak, tajtékoznak, t 
s a hegyek benne meginognak, * 
s a tengerár és minden özöne felágaskodik. 

Az Isten boldogsággal áldja városát, • 
a Magasságos megszenteli otthonát. 

Mert benne Isten van jelen, t 
meg nem inoghat: * 
segítségével virradatkor ott terem. 

Népek remegnek, birodalmak tántorognak, * 
felzúg szava, s a föld elolvad. 

Velünk a seregek Ura, • 
oltalmunk Jákob Istene. 

Gyertek, figyeljétek az Úr csodáit! • 
Ő teszi termővé a földet, 

és minden háborút megszüntet • 
a föld legvégső határáig. 

Íjakat szétzúz, kettétör lándzsákat, • 
pajz okból máglyát rak. 
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Megálljatok, lássátok: én vagyok az Isten, t 
alattam a föld minden nemzete, • 
alattam a világ maga. 

Velünk a seregek Ura, • 
oltalmunk Jákob Istene. 
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Ant. Velünk a seregek Ura, oltalmunk Jákob Istene. 

3. Ant. Uram, minden nép köréd gyűl, hogy hódol-
jon előtted. 

Bibliai ének 

A hódolat éneke 

Nagy és csodás, amit alkottál, minden, • 
mindenható Úristen! 

Utaid igazak és helyesek, • 
örök Király minden idő felett! 

Van-e, Uram, ki nem fél téged • 
és nem dicsőíti neved? 

Mert jóságos csak te vagy egyedül, t 
mivel köréd minden nép összegyűl, • 
hogy hódoljon előtted, 

mivel minden ítéleted • 
nyilvánvaló lett. 

Jel 15,3-4 

Ant. Uram, minden nép köréd gyűl, hogy hódoljon 
előtted. 

OLY SMÁ Y Róm 15,1-3 

Mi, az erősek, kötelesek vagyunk az erőtlenek 
gyengeségeit hordozni , és nem szabad a magunk 
kedveszerint élnünk. Mindegyikünk a felebarátja 
kedvét keresse: annak javára, annak épülésére legyen. 
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Hiszen Krisztus sem a maga javával törődött, ha
nem, amint írva van: "Szidalmazóid szidalma en
gem ért." 

VÁLASZOS É EK 

Krisztus szeretett minket és megmosott: • Saját vé
rében. Megismételjük 
V: És Isten számára országgá és papsággá tett. • 
Saját vérében. Dicsőség... Krisztus szeretett ... 

ZŰZ MÁRIA É EKE Lk 1,46- 55 

Ant. Az Úr felkarolta szolgáit, megemlékezett irgal
máról. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó lstenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja zolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 
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Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 
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Ant. Az Úr felkarolta szolgáit, megemlékezett irgal
máról. 

KERÉSEK 
Álc! tt az Úr, aki a szűkölködők kéréseit figye

lembe veszi és az éhezőket javaival betölti; biza
lommal könyörögjünk hozzá: 
Urunk, mutasd meg irgalmadat! 
Urunk, mennyei Atyánk, esedezünk hozzád 

Egyházad szenvedő tagjaiért, 
- akikért Jézus, az egyház feje kereszt fáján esti 

áldozatként feláldozta magát. 

Szabadítsd ki a foglyokat, világosítsd meg a vakokat, 
- az árvákat és az özvegyeket karold fel. 

Minden hívedet öltöztesd fegyverzetedbe, 
-hogy az ördög támadásaival szemben helytálljon. 
Irgalommal állj mellettünk, Urunk, halálunk óráján, 
- hogy hűségesnek bizonyolva a te békédben tá-

vozzunk ebből a világból. 

Az elhúnytakat vezesd be világosságodba, 
- hogy téged mindörökre lássanak. 

Miatyánk ... 

Imád ág 

Kérünk, Urunk, add meg nekünk, a te szolgáid
nak, hogy Fiad szenvedésének példáját követve, 
igádat mindig készséggel hordozzuk. Aki élsz és 
uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egy
ségben, lsten, mindörökkön örökké. Ámen . 
BLFEJ EZŐ 1:'-1 K Lásd a 146. oldalon. 
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ELSŐ HÉT 

SZOMBAT 

Imádságra hívás 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 
Felhívás lsten dicséretére 

"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap ' 
tart" (Zsid 3, 13) 

Ant. Az Úré a föld: övé teljessége. Gyertek, 
imádjuk őt. · 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, * 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, * 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Az Úré a föld: övé teljessége. Gyertek, 

imádjuk őt. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, * 

a nagy Király az istenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, * 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, * 

övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Az Úré a föld: övé teljessége. Gyertek, 

imádjuk őt. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, * 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
Hiszen ő a mi Istenünk, t 

mi pedig mezejének népe, * 
földjének legelésző nyája. 
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Ant. Az Úré a föld: övé teljessége. Gyertek, 
imádjuk őt. 
Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 

"Ne keményítsétek meg szívetek, 
ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 

a sivatagban cselekedtetek. 
Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 

kihívtak ellenük, pedig szemiéiték rninden tettem. 
Ant. Az Úré a föld: övé teljessége. Gyertek, 

imádjuk őt. 
Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 

és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, * 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 

Ant. Az Úré a föld: övé teljessége. Gyertek, 
imádjuk őt. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, • most és· mindörökké. 
Ámen. 
Ant. Az Úré a föld: övé teljessége. Gyertek, imád

juk őt. 

Olvasmányos imaóra 

V: Isten, siess egítségemre. 
F: Uram, segíts sietve . Dicső ég az Atyá-nak, 
a Fiúnak és a zentléleknek, miképpen kezdet
ben, mo t é mindörökké. Ámen. Allelúja. 

agyböjtben az ABelúja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Legfőbb kegyesség Istene, 
világ teremtő mestere, 
ki egy vagy hatalom szerint, 
de háromság személy szerint. 

Fogadd el buzgó énekünk, 
s a hozzád síró könnyeket, 
a tisztult szívnek hadd legyen 
öröme benned teljesebb. 

A buja ösztön vágyait 
eméssze tüzes szeretet, 
és felövezve, éberen; 
készülten várjuk jöttödet. 

Hogy kiknek hangos éneke 
most megtöri az éjszakát, 
ajándékodként nyerjük el 
az égnek boldog otthonát. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

Hl 1 USZ a nap folyamán 

Örök Fény Kútja: Alkotó, 
ki hét kegyelmet hordozó 
Szentlelked árasztod reánk, 
szelíd Jóság, hallgasd imánk. 
Vedd el testünk minden nyűgét, 
szüntesd az ész botránykövét, 
bénítsd a vétek erejét, 
gyógyítsd a szív fájó sebét. 
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Leljen békét az értelem, 
munkánkon áldásod legyen, 
fogadd imánkat kegyesen, 
adj örök otthont odafenn. 

Hét nap körét befutva így 
az idő összessége ez: 
az utolsó, a nyolcadik, 
a végítélet napja lesz. 

Akkor, Megváltónk, kér imánk, 
ne sújtson haragod reánk. 
Balodra jutni sose hagyj, 
de jobbod felől helyet adj. 

Népednek esdeklő szavát, 
ha kegyes szívvel fogadod, 
zengjünk örökre teneked, 
Szentháromság, dicséretet. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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l. Ant. Aki kicsinnyé lesz, mint egy gyermek, az a 
legnagyobb a mennyek országában. · 

130. z oltár 

Lelki gyermek ég 
"Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatosszí

vű." (Mt ll ,29) 

Uram, nem gőgös a szívem, • 
nem nagyralátó a szemem. 

Nagy dolgokat sose kerestem, • 
csodán, mely meghalad, nem jár eszem. 

Lecsitítottam lelkem, elnyugtattam, t 
s mint anyja karján csecsemője, • 
vele a lelkem úgy van. 
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ó Izrael! Remélj az Úrban, • 
mcstantól mindörökre. 

l. hét 

Ant. Aki kicsinnyé lesz, mint egy gyermek, az a leg
nagyobb a mennyek országában. 

2. Ant. Istenem, szívem egyszerűségében mindent 
örömmel föláldoztam neked. 

131. zsoltár 

A Dávid házának adott ígéretek 

"Neki adja az Úristen, atyjának, Dávidnak székét." 
(Lk 1,32). 

I. 

ó emlékezz az Úrra, Dávid, • 
és ne feledd el győzelmes csatáit. 

Az Úrnak esküvel fogadta, • 
Jákob hatalmasának szavát adta: 

"Be nem megyek az ágyasházba, • 
fel nem szállok megvetett nyo zolyámra, 

pillámra pihenés nem szállhat, • 
álom nem éri szememet, 

amíg az Úrnak szállást nem találok, • 
Jákob Hatalmasának lakhelyet. 

Nézd, Efratában is hallottunk róla, * 
és Jár földjére híre eljutott már: 

Gyerünk, vonuljunk szállására, • 
hódoljunk lába zsámolyánál. 

nt. Istenem, szívem egyszerű égében mindent 
örömmel föláldoztam neked. 

3. nt. Dávidnak az Úr megesküdött: fölállította or
zágát örökre. 
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Il. 

Az Úr megesküdött, Dávidnak, t 
és nem szegi meg sohasem: • 
"Tested sarját trónodra ültetem. 

S ha fiaid is tartják szövetségem, • 
egyezségem, amire őket oktatom, 

akkor az ő fiaik is örökre • 
ülnek királyi trónodon." 

Mivel az Úr Siont kiválasztotta, • 
trónoini ide szíve vágya hozta: 

"Ez mindörökre nyughelyem, • 
ez székem, így tetszett nekem . 

Zarándokait megáldom bőséggel, • 
szegényeit ellátom eleséggel, 

üdvösségembe öltöztetem papjait, • 
a szentek harsogják ujjongó dalaik, 

és Dávid szarvát fénnyel elborítom, • 
felkent királyom, lámpásod magasra szítom, 

míg ellenségeinek szégyen lesz ruhája, • 
fején feltündököl királyi koronája." 
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Ant. Dávidnak az Úr megesküdött: fölállította orszá
gát örökre. 

V: Gyertek , lássátok az Úr tetteit. 
F: Mert csodákat vitt végbe a földön. 

OLVASMÁ Y 
A szemírá i ol asmányt lá d az e edéke va árnapnál. 

IMÁDSÁG 
Az előző va ~rnapról. 

V: Mondjunk áldást az Urnak. 
F: lstennek legyen hála . 
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Reggeli dicséret 

V: lsten, siess segítségemre . 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

Hajnalban fürdik már az ég, 
a földre nappal fénye hull, 
a napsugár, mint nyíl lövell: 
minden rossz álom tűnjön el. 
Az éji rémek fussanak, 
távozzék kínzó bűntudat, 
a bűn éjében szunnyadó 
sötét félelmek múljanak. 
Hogy az a végső virradat, 
mit szívünk vágya esdekel, 
legyen tüzes fényáradat, 
míg zengő dalunk énekel. 
Dicséret áldja az Atyát 
és vele egyszülött Fiát, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
most és örök időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Terád tekint szemern hajnalban: segitségedet 
hívom. 

118. zsoltár, 145-152 
XIX. (Qoph) 

Teljes szívvel kiáltok, válaszolj, Úristen * 
hogy végzéseidet kövessem. 



I. hét Szombat Reggeli dicséret ISI 

Teli torokkal hívlak, ments meg, * 
ó add, hogy tartsam minden rendelésed. 

Terád tekintve hajnalban segítségedet hívtam, * 
szavadra vártam. 

Tekintetem feléd fordult az éjben, * 
mikor igédet forgattam elmémben. 

Te jó vagy, halld meg hangom, Istenem, • 
igazságodban védd meg életem. 

Tolong a bálványimádó itt közelemben, • 
de törvényedtől messze tévedt. 

Te pedig közel vagy, ó Uram, lsten! * 
színigazság minden rendelkezésed. 

Teremtő kezdet, elfogadom minden rendelésed, • 
öröktől fogva alkottad meg őket. 

Ant. Terád tekint szemern hajnalban : segítségedet hí
vom. 

2. Ant. Az Úr erőm és dicsérő dalom: ö lett a mene
dékem. 

Bibliai ének 

A kivonutá éneke 

Kiv 15, l-4a. 
8-13 . 17-1 

"Akik legyőzték a Vadállatot, lsten szo/gájának, Mó
zesnek énekét dalo/ták." (Jel 15,2.3) 

Hadd zengjem az Urat, mert felhágott magasra: * 
a lovat lovasával tengerbe taszította. 

Az Úr az én erőm, az én dalom, • 
ő lett a menedékem, 

én Istenem, dicsérem, * 
atyáim Istene, magasztalom. 
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Az Úr a harcok hőse, * 
Jahvé - így szólítjuk nevét. 

A fáraó hadát, sok szekerét * 
tengerbe lökte. 

Orra fuvallatától * 
a vizek egymásra tolultak, 

a hullámok falként feltornyosultak: t 
megálltak mereven * 
a tenger mélységeiben. 

Így szólt az ellenség: * 
Utánuk megyek, utolérem őket, 

l. hét 

zsákmányuk elveszem, magam jól megszedem, * 
kardom kirántom és kiirtom őket. 

Szelet fújtál lehelleteddel, t · 
rájuk borult a tenger, • 
s az áradatban mint az ólom elmerültek. 

az istenek közül, Uram, ki olyan, mint te? * 
Dicsőséges, a szentek között ki hasonlít hozzád? 

Félelmes tetteket, csodákat viszel végbe, • 
kinyújtod jobbodat, s a föld elnyeli őket. 

Jóságod vezeti megváltott néped, * 
hatalmad viszi zent lakóhelyedre. 

Elviszed, elülteted őket • 
a Hegyre, mely örök tulajdonod, 
amit te építettél, Uram, szállásodra, t 
Felség, a szentélybe, mit kezed alkotott. * 
Az Úr uralma soha nem ér véget. 

nt. A z Úr erőm é dic érő dalom: ö lett a menedé
kem. 

3. nt. Dicsérjétek az Urat, minden népek. 

116. z oltár 

z irgalmazó l ten dic érete 
"Al/írom .. . a pogányok irgalma mia(( dicsőítik az Is

tenr." (Róm 15,8.9.) 
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Dicsérjétek az Urat, minden népek, * 
hatalmasságok, áldását zengjétek! 

Szilárddá tette szerelmét irántunk, * 
az Úr hűsége soha nem ér véget. 

Ant. Dicsérjétek az Urat , minden népek. 
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OLVASMÁ Y 2 Pt l, !O-ll 

Testvérek, csak annál inkább igyekezzetek, 
hogy hivatásotokat és kiválasztásotokat jócseleke
detek révén véglegessé tegyétek. Ha így tesztek, 
nem fogtok soha bűnbe esni. Így ugyanis gazdag 
lehetőség nyílik számotokra, hogy belépjetek 
Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus örök orszá
gába. 

ÁLASZOS É EK 

Hozzád kiáltok, Uram: * Te vagy a menedékem. 
Megismételjük 
V: Osztályrészem az élők földjén .* Te vagy a me
nedékem. 
Dicsőség ... Hozzád ... 

Z KARJÁS É EKE Lk l ,68-79 

Ant. Uram , világosítsd meg azokat, akik az éjben, a 
halál árnyékában ülnek. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 
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Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán * 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, * 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, * 
és szent szövetségérő l nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött * 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből * 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged * 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas lstenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágo ítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

l . hét 

Ant. Uram, világosí tsd meg azokat , akik az éjben, a 
halál á rnyékában ülnek . 

KÉ RÉSEK 

Áldjuk az Úr Krisztust, aki mindenben hasonló
vá akart válni testvéreihez, hogy irgalmas és hűsé
ges főpapunk legyen az lsten előtt. Kérjük őt e sza
vakkal: 
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Szereteted kincsesházát nyisd meg nekünk, 
Urunk! 

Igazság Napja, ezt az egész napot neked szenteljük: 
-neked, aki keresztségünk által megvilágosítottál 

minket. 
A nap minden egyes órájával téged akarunk áldani 
-és nevedet magasztalni mindenben. 
Te Máriában szavadra figyelmes édesanyát találtál: 
- vezesd ma lépteinket a te igéd szerint. 
Add, hogy amíg a mulandó dolgok között zarán

dokúton járunk, a mennyei örökkévalóság re
ményét hordozzuk, 

- és így a hit, a remény és a szeretet révén már most 
· megízleljük boldogságod örömét. Miatyánk 

I mád~ág 

Ragyogja be szívünket, kérünk, Urunk, a föltá
madás fénye, hogy a halál sötétségétől távol ma
radva eljussunk az örök világosságra. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad ált~l, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ I 1 . K 

Ha pap vagy diakónu vezeti al 1mat: 

: Az Úr legyen veletek. - F: É a le lelkeddel. 
: Áldjon meg benneteket a mindenhaló lsten: az 

Atya, a Fiú é a Szentlélek. - F: Amen. 
V: Menjetek békével. (Allelúja, allelúja) 
F: lstennek legyen hála . (Allelúja , allelúja) 

1agánimádkolá ná l, vagy ha nem pap vezeti al imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. - F: Amen. 
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Napközi imádság 

V: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

DÉLELŐTTRE(TERTIA) 

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérünk, töltse be 
kegyelmed égi ereje. 

Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 

Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általad Fiát, 
s ki mindkettőjük Lelke va~y, 
higgyünk örök időkön át. Amen . 

DÉLRE (SEXTA) 

Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a lét rendjét, ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 

oltsd el minden viszály tüzét, 
szüntesd a rossz vágyak hevét, 
a testet egészséggel áldd, 
zívünket békéd járja át. 
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Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

DÉLUTÁNRA (NONA) 

Világfenntartó Hatalom, 
Te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
idöszakonként megszabod, 

világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsöségedbe vígy. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek , Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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l. Ant. Egyengesd , Uram, utamat végzéseid szerint. 

118. zsoltár, 33-40 

V. (He) 

Elmém tanítsd, Uram, t 
végzéseid útját hadd ért em, • 
és örizzem, mint legfőbb kincsem. 

Értelmem nyisd meg, hogy törvényed tartsam • 
s egész zívvel szolgáljam. 
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Egyengesd lépteim rendelkezéseid szerint, • 
mert örömöm bennük találom. 

És sarkalld szívemet, kövesse rendeléseid, • 
ne kapzsi vágy nyomába járjon. 

Ellenzőt tégy szememre: t 
bálványra rá se nézzek, • 
hatalmadból áradjon élet. 

Erősítsd szaigádat ígéretedben, • 
mert megmaradtam félelmedben. 

Énhozzám vád ne érjen: tisztelem neved, • 
mert jó minden ítéleted. 

Emlékezz: én parancsaidra vágyom, • 
igazságodban életem találom. 

I. hét 

Ant. Egyengesd , Uram, utamat végzéseid szerint. 

2. Ant. Akik az Urat keresik, nem szűkölködnek 

semmiben . 

33. z oltár 

Az igazak boldog or a 

"Megíz/eltétek, hogy édes az Úr. " (l Pt 2,3) 

l. 

Áldom mindenkor az Urat, • 
számban dicsérete örökké megmarad. 

Benne találja dicsőségét lelkem, • 
a megalázott hallja és örvendjen. 

Csodáit magasztaljátok velem, • 
dicsérjük nevét közösen. 

Esengve szóltam, és az Úr felelt, • 
és minden félelmemből kiemelt. 
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Feléje néznek: arcuk felderül. * 
senki közülük meg nem szégyenül. 

Gyötrelméből ez a szegény az Urat hívta * 
az meghallgatta és megváltotta. 

Hadával az Úr angyala t 
azok körül vert tábort, akik félik, * 
hogy szabadulást hozzon nékik. 

Ízleld és idd magadba: t 
édes az Úr, * 
boldog, akinek benne van bizalma. 

Járuljatok az Úrhoz félelemmel, szentek, * 
aki féli őt, hiányt sose szenved. 

Koldussá válik, éhezik a gazdag: t 
akik az Urat keresik, * 
áldásban dúslakodnak . 
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Ant. Akik az Urat keresik, nem szükölködnek sem
miben . 

3. Ant. Keresd a békét és kövesd·. 

II. 
Lépjetek ide, figyeljetek, gyermekek, * 

az Úr félelmére tanítlak titeket. 
Mit tegyen, aki életet kíván, * 

hosszú napok víg örömét? 
Nyelvedtől távol álljon rossz beszéd, * 

az álnokságot szádból messze vesd, 
kerüld a rosszat, tedd a jót, * 

keresd a békét és kövesd . 
Őrt áll az Úr szeme az igazak felett, * 

figyeli füle könyörgé üket. 
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Parázs dühe kiárad a gonoszra, • 
s a földről emlékük is elpusztítja. 

Rimánkodó szavunkra felfigyel, • 
az Úr gyötrelmeinkből megvált minket. 

Szomorú szívekhez az Úr közel • 
és megmenti a megtört lelket. 

Tömérdek szenvedés éri az igazat, * 
az Úr véget vet mindegyiknek. 

Úgy óvja minden porcikájukat, * 
csontjuk nem törhet. 

Végül a Rossz Jesújt a gonoszokra, * 
elpusztulnak a szentek gyűlölői. 

Zálogdíjat fizet az Úr szolgái életéért, * 
ki benne bízik, pusztulás nem éri. 

Ant. Keresd a békét és kövesd. 

OLVASMÁ YOK 

l. hét 

Délelőtt I Kir 8,60-61 
Tudják meg a föld népei , hogy az Úr egyedül az 

I ten, rajta kívül senki más. Szívünk pedig legyen 
maradéktalanul az Úré, a mi Istenünké, hogy tör
vényei szerint éljünk és megtartsuk parancsait. 

V: Istenem, ösvényeidre taníts engem. 
F: Vezess igazságod szerint. 

Imád ág 

Úristen, mindenható Atya: Fölséged alattvalói 
vagyunk. Ára zd ránk a Szentlélek világo ságát, 
hogy minden ellenségtől biztonságban élve dic ére
tedben igazi örömmel vigadjunk. Kriszru , a mi 
Urunk által. Ámen. 
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Délben Jer 17,9-10 

Romlott mindenki szíve és kifürkészhetetlen: ki 
ismeri? Én, az Úr, akiaszíveket vizsgálom, sa ve
séket próbára teszem, hogy megfizessek mindenki
nek életmódja és cselekedetei gyümölcse szerint. 

V: Uram, tisztíts meg rejtett bűneimtől. 
F: A gőgtől őrizd meg szolgád. 

Imádság 

Urunk, örök szeretet lángoló tüze, add, hogy 
szeretetedben égjünk és téged mindenek fölött, 
testvéreinket pedig teérted egyazon szeretettel sze
ressünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délután Bölcs 7,27 a; 8, J 

Az lsten bölcsessége ugyan egyetlen, de mindent 
megtehet. Bár önmagában megmarad, mégis min
dent megújít. Erejével a világ egyik végétől a mási
kig elér, és mindent elrendez finom szépségével. 

V: Milyen fölségesek a te műveid, Urunk. 
F: Gondolataid túl mélyek számunkra. 

Imádság 

Urunk, hallgass meg minket és a teljes békessé
get, amiért esedezünk, add meg. Engedd, hogy éle
tünk minden napját örömben töltsük el veled . A 
boldogságos Szűz Mária közbenjárá a által bizto 
úton járva hadd ju unk el tehozzád . Krisztu , a 
mi Urunk által. Amen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: I tennek legyen hála. 
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MÁSODIK HÉT 

VASÁRNAP 

Első vecsernye 

Felépítése mindenben megegyezik a Reggeli dicsérettel. 
Egyetlen kivétel: Zakariá éneke (Benedictus) helyett 
Szűz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónája hétköznapokon a négyhetes zsoltárbeo ztás 
szövegében található. Va ár- és ünnepnap a saját szöve
gek között találjuk . 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek; miképpen kezdetben, most és 
mindörökké . Ámen . Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 
HIM USZ 

Isten, minden Jét kútfeje, 
teremtő tetteid nyomán 
bő gazdagsággal van tele 
a nagyvilág tágas tere, 

Mikor már minden létrejött, 
nyugodni tértél végül is 
azért, hogy munkánk terheit 
könnyebben vállaljuk mi is . 

Halandó életünk során 
engedd siratni bűneink, 
az erény ösvényére vígy 
s áldásaidban részesíts. 



ll. hét Vasárnap l. Vec ernye 

Hogy majd ha félelmet hozón 
a szörnyű Bíró megjelen, 
együtt örülve szüntelen 
bennünket béke töltsön el. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

Z OLTÁROK 
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l . Ant. Uram, a te szavad lámpása lépteimnek, alle
lúja. 

l l . z oltár, 105-112 

XI . ( 'un) 

Elméll-edé az · r tön·ényéröl 

"Az a parancsom, hogy szeressélek egymást." 
(Jn 15,12) 

Nyomon követem szavadat, lámpása lépteimnek, • 
utamra fényt sugároz. 

Nagy esküvel fogadtam, nem szegem meg: • 
ítéleteid szerint járok. 

Nyomorúságom, Uram, kínba dönt: • 
védelmezd életem szavad szerint. 

Nyerjen tetszést dicsérő szám előtted, • 
szabályaidra oktass engem. 

Nálad van életem: örök kezedben, • 
és nem felejtem el törvényed. 

Nekem az aljasok kelepcét készítettek: • 
parancsaidtól el nem térek. 
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Nézd, örökrészem minden rendelésed, t 
ó Örökkévaló, • 
ez kelt igazi örömöt szívemben. 

Nógasct szívem, hogy végzéseid tartsa, • 
örökké tartó lesz jutalma. 

I l. hét 

Ant. Uram, a te szavad lámpása lépteimnek, allelúja. 

2. Ant. Arcod örömével eltöltesz, Uram, allelúja. 

15 . zsoltár 

Hüségeski,i 

"Az alvilág bilincseiből fe/oldozva, lsten feltámasztot
ta Jézust." (ApCsel 2,24) 

Őrizz meg, Isten, • 
me rt oltalmat nálad kerestem. 

Így szóltam: "Jáhvé, Uram és javam vagy, • 
fölötted senki sincsen. 

E föld sok istenének, bálványurának, kikben gyö
nyörködtem, t 

csak sokasodjék kínos vajúdása: • 
maradjanak meg kéjes örömükben. 

Kezem többé nekik nem áldoz, • 
nem emelem nevük ivásra ajkaimhoz. 

Te, Uram, könnyü borral töltötted kupám • 
és sorsot Te magad vetettél rám. 

Jó helyre hullott mérőkötelem: • 
az Ur maga mérte ki földem. 

Én az Urat dicsérem, t 
tanác om tőle van . • 
Titkon tanít a zíve az éj óráiban. 
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Szemern előtt az Úr mindenkoron, • 
jobbjától el nem távozom. 

És ezért bensőm ujjongásba fog, t 
szívem vígan dobog, • 
nyugodtan elpihen a testem. 

Nem engeded, hogy alvilágba essem, • 
halálba hullni híved nem hagyod. 

Az élet ösvényét kitárod, t 
hogy színed előtt elteljek örömmel • 
és lássam jobbodon örökre boldogságod. 

Ant. Arcod örömével eltöltesz, Uram, allelúja. 
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3. Ant. Jézus nevére mindenki boruljon térdre az ég
ben és a földön, allelúja. 

Bibliai ének Fil2,6-ll 

Kri ztu : az lsten szolgája 

Krisztus Jézus t 
az isteni lét állapotában • 
Istennel való egyenlőségét nem úgy tekintette, 
mint féltett zsákmányt, 

hanem kifosztotta önmagát, • 
vállalta a rabszolga létét, 

emberekhez lett hasonló, • 
külsőleg közönséges ember. 

Megalázta magát, t 
és engedelmes lett a halálig, • 
kereszthalálig. 

Ezért az I ten is felmagasztalta t 
és megajándékozta olyan névvel, • 
mely minden név fölött áll, 
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hogy Jézus nevére t 
mindenki boruljon térdre • 
az égben, a földön, az alvilágban, 

s nyelvükkel valahányan t 
Urnak vallják Jézus Krisztust • 
az Atyaisten dicsőségére. 

I l. hét 

Ant. Jézus nevére mindenki boruljon térdre az égben 
és a földön, allelúja. 

OLVA MÁ Y Kol l ,3-6a 

Kegyelem nektek és békesség az Atyaistentől és 
az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adunk az Istennek, 
Urunk, Jézus Krisztus Atyjának, állandóan imád
kozva értetek. Hallottunk ugyanis Jézus Krisztus
ba vetett hitetekről és a szeretetről, amely vala
mennyi szent iránt eitölt titeket annak reményé
ben, ami vár rátok a mennyben. Erről az Evangéli
um igazságának igéje által hallottatok, mert elju
tott hozzátok, mint ahogy az egész világra eljutott, 
és mindenütt gyümölcsözik és sokasodik, akárcsak 
nálatok. 

V . L ZO É EK 

Napkeltétől napestig: • Legyen áldott az Úr neve. 
1egi mételjük 
: Az egeket meghaladja dicsősége . • Legyen ... 

Dicsőség ... Napkeltétől napestig . .. 

KE Lk 1,46-55 

nt. 7 e edél..c va árnapról vagy ünnepről 
Hadd maga ztaljam az Urat! • 

Hadd ujjongjak megváltó lstenemnek! 
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Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mcstantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 
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Ant. Az e edéke va árnapról vagy ünnepröl. 

KÉRÉSEK 

Népét, amelyet örökségül választott magának, Is
ten védi és óvja, mert boldogságát akarja. Jósá
gára emlékezve, adjunk hálát neki és kiáltsuk: 

Uram, tebenned van bizalmunk! 
Legkegyesebb Atyánk, N. pápánkért és N. püspö

künkért imádkozunk: 
- védelmezd és hatalmaddal szenteld meg őket. 
Hadd érezzék a betegek, hogy Krisztus szenvedésé

nek társai: 
- mindig részesüljenek vigasztalásában. 
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Jóságosan tekints azokra, akiknek nincs lakásuk, 
- engedd, hogy emberi méltóságuknak megfelelő 

hajlékot találjanak. 
Add meg és tartsd meg a föld termését, 
- hogy mindenkinek meglegyen a mindennapi 

kenyere. 
·;agy: Népünket kegyesen őrizd meg minden 

bajtó l, 
- hogy békédben örüljön és virágozzék . 
Urunk, fogadd irgalmas jóságodba az elhúnytakat: 
- adj nekik mennyei szállást. 
Miatyánk ... 

Imád ág 

Az e edéke va árnapról vagy ünnepről. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát : 

V· Az Úr legyen veletek. 
F : És a te lelkeddel. 

Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

F: 
V: Menjetek békével. H ú véti időben hozzáfűzzük : 

Allelúja, allelúja. 
F : lstennek legyt:n hála. ( Allelúja, allelúja ) 

Magán imádkozásnál , vagy ha nem pap, diakónu veze
ti az imát: 

: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

: Ámen. 
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Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsolozsmá óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 

Felhívá lsten dicsérelére 
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"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart." (Zsid 3, 13) 

Ant. Az Úr népe és mezejének nyája vagytok: 
jöjjetek, imádjátok őt, allelúja. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Az Úr népe és mezejének nyája vagytok: 

jöjjetek, imádjátok őt, allelúja. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú lsten, • 

a nagy Király az istenek fölött. . 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, • 

övé a szárazföld : keze formálta. 
Ant. Az Úr népe és mezejének nyája vagytok: 

jöjjetek, imádjátok őt, allelúja. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
Hiszen ő a mi Istenünk, t 

mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 
Ant. Az Úr népe és mezejének nyája vagytok: 

jöjjetek, imádjátok őt, allelúja . 
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Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 

l l. hét 

kihívtak ellenük, pedig szemiéiték minden tettem. 
Ant. Az Úr népe és mezejének nyája vagytok: 

jöjjetek, imádjátok őt, allelúja. 
Egy egész nemzedéktől undorodtarn negyven éven át, 

és végül is kimondtarn: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem Játják meg nyugalmarn földjét." 

Ant. Az Úr népe és mezejének nyája vagytok: jöj
jetek, imádjátok őt, allelúja. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, • most és mindörökké. 
Ámen. 
Ant. Az Úr népe és mezejének nyája vagytok : 

jöjjetek, imádjátok őt, allelúja. 

Olvasmányos imaóra 

Ha nem a nap el ö Imaórájaként zcrepel, akkor a követke
ző Bevezető imák előzik meg: 

\': Isten, siess segítségemre . 
Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, 

a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdet
ben, most és mindörök ké. Ámen . Allelúja. 

agyböjtben az Helúja elmarad. 



I L hét Vasárnap Olvasmá nyos óra 201 

HI M U Z éjjel vagy hajna lban 

Csak félig múlt az éjszaka, 
szólít a próféták szava: 
dicsérjük Istent szüntelen, 
Atyát s Fiút együttesen. 

S a Lelket, aki egy velük 
és egyesíti lényegük: 
tökéletes Szentháromság, 
kit énekünk örökre áld. 

Félelmes éji óra ez, 
öldöklő angyal jár körül, 
Egyiptomnak halála lett: 
elsőszülöttek végzete . 

Az igazaknak üdvöt ad : 
az angyal büntető keze 
nem mert reájuk sújtani, 
a vér jelétől megriadt. 

Egyiptom sírt keservesen 
tömérdek bú és gyász között. 
De vígan ujjong Izrael : 
a Bárány vére őrzi őt. 

Urunk, az igaz Izrael 
mi vagyunk: benned örülünk . 
Az ellenség nem érhet el, 
megóvja véred életünk. 

Országodhoz, áldott király, 
ha eljössz, méltónak találj, 
hadd zengjünk akkor majd neked 
meg nem szűnő dicséretet. 

Ámen . 
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HIMNUSZ a nap folyamán 

Áldunk szent nap, minden nap elseje, 
Krisztus napja, győzelmi ünnepe, 
öröm napja, vigasság ideje: 

szent vasárnap! 

A vak szemnek te hozol újra fényt, 
felszakítod a poklok börtönét, 
győz az élet, a föld s a magas ég 

eggy é válnak. 

Örök Király: ítélt a föld felett, 
minden élőt bűn alá. helyezett, 
hogy a gyengét mennyei szeretet 

fogja-védje. 

Így az Isten - Bölcsesség, Hatalom -
irgalmával úr lett a haragon, 
mikor minden zuhanva hullt vakon 

Je a mélybe. 

Alvilágból életre támadott, 
emberfajnak új létet így adott: 
vállán vitte vissza a kis juhot 

mennyországba. 

Angyal, ember békében egyesül, 
s a teremtés rendje beteljesül, 
zeng az Úrnak illő dicséretül 

örök hála. 

Forrjon egybe az egek kórusa, 
s édesanyánk, az Egyház himnusza: 
allelúját daloljon egyre ma 

hívő népe. 
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Halál holtán ujjongva győztesen 
győzelmének örüljünk lelkesen, 
fenn a mennyben ujjongó dal legyen 

s földön béke. Ámen. 

LSO LTÁROK 
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I. Ant. Uram, Istenem, fényesség és fenség a ruhád: 
a napot mint palástot felöltötted, allelúja. 

103 . zsoltár 

Elmélkedés a teremtésről 

"Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi 
eltűnt, és minden megúju/t." (2 Kor 5,17) 

I. 

Lelkem, az Urat áldd! t 
Valóban nagy vagy, Uram, Istenem, • 
fényesség, fenség a ruhád. 

A napot mint palástot felöltötte, • . 
szétbontotta, mint sátrat, az eget. 

A vizet magas kamrákba töltötte, • 
szekere száll a fellegek felett. 

Útján röpítik szárnyai, t 
a szelek lettek hírvivői • 
és tűz és láng csatlósai. 

Talapzatára helyezte a földet, • 
soha meg nem inoghat, 

a tenger takarójával bevontad, • 
víz fedte be a hegytetőkeL 

Dörgő szavadra menekültek, • 
mennydörgő szózatodra elfutottak, 
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hegyekre tornyosultak, t 
tátongó mélybe lemerültek, * 
ahogyan helyüket megszabtad. 

Határt szabtál, és át nem léphetik, • 
a földet többé el nem lephetik. 

Forrást fakasztott, patakot, • 
hogy a hegyek közt folyjanak, 

vizük igyák az állatok, * 
s eloltsák szemjukat a vadlovak. 

Ég madarai odatelepednek, • 
a bokrok közül csiripelnek. 

Il. hét 

Ant. Uram, Istenem, fényesség és fenség a ruhád: a 
napot mint palástot felöltötted, allelúja. 

2. Ant. Az Úr gabonát növeszt a földből és borral vi
dítja az emberszívet, allelúja. 

Il . 

A hegyeket kamráiból megöntözi, t 
és ellátják tárházai • 
az egész földet. 

A barmoknak növeszti a füvet, t 
az igásállat takarmányát, * 
kikeiti a szántóföld gabonáját, 

borral vidítja az emberszívet, t 
kerek képét megfényesíti, * 
jó eleséggel szívét erősíti. 

Az Úr fáira bőven önt vizet, • 
a libanoni cédrusra, mit keze ültetett. 

A madarak lombjukban fészket raknak: • 
gólya telepszik a fenyő ágára. 
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A csúcsokon a zergék laknak, • 
a sziklahasadék borzok tanyája. 

A Hold követi a hónap szakát, • 
a Nap ismeri alkonyát. 

Sötétedik, leszáll az éjszaka, • 
prédát keres az őserdő vada. 

A párduc kölyke bőg zsákmány után, • 
Istentől eledelt kíván. 

Fölkel a Nap, eltűnnek nesztelen, • 
mindegyik barlangjában elpihen. 

Az ember munkálkodni kezd • 
és szánt-vet, amíg le nem száll az est. 
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Ant. Az Úr gabonát növeszt a földből és borral vidít
ja az emberszívet, allelúja. 

3. nt. Látta az Úr , amit alkotott : mind nagyon jó 
volt, allelúja. 

III. 

Uram, milyen sokféle a te műved! t 
Veled volt, mikor megalkottad, Bölcsességed, • 
teremtményeid betöltik a földet. 

Úr ő a tengeren: széltét-hosszát befogja, t 
sikamlós élőlénnyel telerakja; • 
kicsik-nagyok, temérdek állat! 

Hajókat tesz rá utazásra, • 
belé Leviátánt teremt játékszerül magának. 

Mind rád tekint, • 
hogy tápláld őket idejük szerint. 

Amikor adsz, ételre lelnek. • 
Kezed kitárod, Jó ág, s ők betelnek. 
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De ha csak elfordítod arcodat, kimúlnak, • 
ha lelked elvonod, halálba, porba hullnak. 

Bocsásd ki lelked, új életre kelnek, • 
s a föld színét újjáteremted. 

Az Úr dicsősége örökre éljen! • 
Az Úr találja örömét művében! 

A föld tekintetétől megremeg, • 
hegyekhez hozzáér: füstölni kezdenek. 

Hadd zengek én az Úrnak, míg csak élek, • 
ó Istenem, rnig létezem, dalommal hadd dicsérlek! 

Ha eljut hozzá ez az ének, • 
az Úrban örömöm megleltem. 

A földről kotródjanak el a vétkesek, t 
a gonoszok mind elenyésszen ek. • 
Ó áldd az Urat, lelkem! 

Ant. Látta az Úr, amit alkotott: mind nagyon jó 
volt, allelúja. 

V: Boldog a ti szemetek, mert lát. 

F: És fületek, mert hall. 

OLVASMÁ Y 

A zemírási olva mányt lásd az e edékes vasárnapnáL 

TEDEUM 

IMÁDSÁG 

Lásd a 17. oldalon 

Az e edéke vasárnapról vagy ünnepről. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak·. 
F: Istennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

Íme, már virrad: fut az éji felleg, 
hozza tündöklő sugarát a hajnal. 
Kérjük esdeklőn, egekig feszülve 

mindenek Atyját. 
Hogy miránk lsten könyörülve nézzen, 
bánatunk űzze, vigyen üdvösségre, 
s érjük el végül szerető Atyánknak 

mennyei trónját. 
Add meg ezt, kérünk, örök Isten : áldott 
jó Atyánk, Krisztus s velük egybeforrott 
éltető Lélek, kit a földön minden 

zengve magasztal. Ámen . 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Áldott, aki jön az Úr nevében, allelúja. 
117. zsoltár 

Győzelmi ujjongás 

"Ez a kő, amit ti, építők, e/vetettetek, az épület szeglet
köve lett." (ApCsel 4, ll) 

Az Úrnak hálát zengjetek, mert jó, * 
kegyelme örökkévaló. 

Hadd mondja Izrael: • 
kegyelme örökkévaló. 
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És Áron háza is hadd mondja el: * 
kegyelme örökkévaló. 

Csak mondja mind, ki féli az Urat: * 
kegyelme örökkévaló. 

Szorongásomban hívtam az Urat, * 
s ő széles birodalmából felelt nekem. 

Az Úr velem, nem félek, * 
ember mit tehet ellenem? 

Az Úr velem, hatalmas harcosom, * 
az ellenséget én kinevetem. 

Mert jobb az Úrhoz menekülni, * 
mint emberekben bízni, 

mert jobb az Úrhoz menekülni, * 
mint fejedelmekben remélni. 

A népek köréin jöttek, * 
az Úr nevében felkoncoltam őket. 

Körém tódultak, körém özönlöttek, * 
az Úr nevében felkoncoltam őket. 

Körém tódultak, mint a méhek, t 
mint tűzön égő tüske, sisteregtek, * 
az Úr nevében felkoncoltam őket. 

Fellöktek úgy, hogy mélyre essek, * 
az Úr mégiscsak felsegített. 

Az Úr erődöm, dicsérő dalom, * 
ő lett diadalom. 

Zengik a diadalt vidám dalokban * 
a győztes sátorokban . 

A váltságot az Úr jobbja szerezte, t 
jobbját az Úr dicsövé tette, * 
a váltságot az Úr jobbja szerezte. 

ll. hét 
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Nem estem el, megvédte életem, • 
hogy az Úr műveit hirdesse énekem. 

Az Úr sok kínra juttatott, • 
de a Halál kezére nem adott. 

A győzelem kapuit nyissátok ki, • 
megyek az Úrhoz hálát adni. 

Ez az Úr kapuja! • 
A győztes lépjen be oda! 

Hálát adok, mert diadalt szereztél, • 
me rt győzelmern te lettél! 

A kő, amit az építkezők elvetettek, • 
sarkköve lett az épületnek . 

Mindez az Úré, az ő műve, • 
csodálatos a mi szemünkben. 

ez az a nap: az Úr cselekedett! • 
Nagy örömmel vigadjunk benne. 

Urunk, hozd el győzelmedet , • 
Urunk, hadd élvezzük bőséged. 

Áldott, ki jön az Úr nevében! • 
Az Úr házából áldunk titeket. 

Az Úristen hozott ránk fényességet: t 
lombos ágakkal fedjétek a szentélyt , • 
az oltár szarvát díszítsétek . 

Te vagy én Istenem: hálát adok, • 
ó Istenem, ujjongva hódolok. 

Az Úrnak hálát zengjetek, mert jó, • 
kegyelme örökkévaló . 

nt. Áldott, aki jö n az Úr nevében , a llelú ja. 

2. n l. Zengjünk himnuszt az Úrnak, a llelúj a. 
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Bibliai ének Dán 3,52-57 

A teremtmények dicsérő éneke 

"A Teremtő ... áldott legyen örökre!"(Róm l ,25) 

Te áldott vagy és dicséretre méltó, t 
Urunk, atyáink Istene, • 
dicséret, magasztalás övezzen örökre. 

Áldott legyen szent neved dicsősége, t 
dicséret és magasztalás • 
övezzen mindörökre. 

Áldott légy dicsőséged szentélyében, t 
dicséret és dicsőség • 
övezzen mindörökre. 

Áldott légy uralmad királyi székén, • 
dicséret, magasztalás övezzen örökre. 

Áldott légy, ki a mélységekbe nézel, t 
míg trónon ülsz a kerubok felett, • 
dicséret, magasztalás övezzen örökre. 

Áldott légy fenn az égbolt magasán, • 
dicséret, magasztalás övezzen örökre. 

Ti mindnyájan, az Úrnak művei, t 
áldjátok az Urat, • 
zengjétek, magasztaljátok örökre. 

Ant. Zengjünk himnuszt az Úrnak, allelúja. 

3. Ant. Dicsérjétek az Úr határtalan nagyságát, allelúja. 

150. zsoltár 

Dic éret minden hang zeren 

" Zengjétek az Urat lélekkel, zengjétek szívvel, azaz: di
csőítsétek Istent testben és lélekben." (Heszikiusz) 

Dicsérjétek az Istent templomában, • 
dicsérjétek fellegvárában. 
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Dicsérjétek hatalmasságát, * 
dicsérjétek határtalan nagyságát. 

Dicsérjétek harsogó harsonákkaJ, * 
dicsérjétek hárfán és citerákkal. 

Dicsérjétek dobszóval, tánccal, * 
dicsérjétek húrok, sípok szavával. 

Dicsérjétek cimbalmokat pengetve, * 
dicsérjétek a cimbalmokat verve. 

És minden, ami él, * 
az Úrnak dicséretét zengje. 
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Ant. Dicsérjétek az Úr határtalan nagyságát, allelúja. 

OLVASMÁNY Ez 36,25-27 

Akkor majd tiszta vizet öntök rátok, hogy meg
tisztuljatok minden szennytől. Minden bálványi
mádástól megtisztítalak benneteket. Új szívet a
dok nektek és új lelket fogok belétek helyezni. A 
kőszívet kiveszem testetekből és húsból való szívet 
teszek helyébe. Saját lelkemet teszem belétek és 
gondoskodom róla, hogy parancsaim ·szerint élje
tek, törvényeimet megtartsátok és tettekre váltsátok. 

VÁLASlOS É EK 

Dicsérünk téged, Istenünk: * És nevedet hívjuk. 
Megismételjük 
V: Csodatetteidet hirdetjük. * És nevedet hívjuk. 
Dicsőség.. . Dicsérünk téged .. . 

ZAKARIÁS É EKE Lk 1,68-79 

Ant. az e edéke va árnapról vagy ünnepröl. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, * 
eljött é népe váltságát elhozta: 
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az üdvösség szarvát köztünk felállította * 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán * 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, * 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, * 

ll. hét 

és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött * 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből * 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged * 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, * 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, * 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, * 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk , * 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa * 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

nt. L cscdékc~ va ·árnapról vagy Linncpröl. 
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KÉRÉSEK 

Adjunk hálát Megváltónknak, mert leszállt ebbe a 
világba, hogy megtapasztalhassuk: "Velünk az 
lsten". Hangos szóval hívjuk őt: 

Krisztus, dicsőség Királya, légy fényünk és örömünk! 
Úr Krisztus, te vagy a magas égből felkelő Nap, a 
jövő feltámadás zsengéje, 

-add, hogy téged kövessünk; vezess ki a halál ár
nyékából, hogy az élet fényében járjunk. 

Jóságodat, amely minden teremtményre kiáradt, 
mutasd meg: 

- add, hogy mindenütt dicsőségedet szemléljük. 
Urunk, szabadíts meg a gonosztól 
- és add, hogy mi győzzük Je a rosszat jóval. 
Mikor a Jordánban megkeresztelkedtél, a Szentlé-

lek kenete áradt rád. 
-Add, hogy ma Szentlelked kegyelme vezesse tet

teinket. - Miatyánk ... 

IMÁDSÁG 
Az e edéke va árnapró l vagy ünnepről. 

BEFEJ EZŐ l 1ÁK 
Ha pap vagy diakónu \-ezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. - F : És a te lelkeddel. 

Y: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen . 

V: Menjetek békével. ( Allelúja, allelúja ) 
F: Istennek legyen hála . ( Allelúja, allelúja ) 

1agánimádkoLá nál, "agy ha nem pap, \eze ti aL imát: 

: Az Úr áldjon meg minket , és védelmezzen minden 
rossztól, és veze sen el az örök életre. - F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Alleiúja 
elmarad. 

HIM USZ 

DÉLELÖTTRE(TERTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengőn esdje énekünk 
a nappal harmadik szakán 
hármas fölségű Istenünk, 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész világnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk . 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szünő időkön át. Ámen. 

DÉLRE (SEXTA) 

Dicsérjük dallal az Urat, 
buzgó készséggel, lelkesen: 
az óra, íme, délre jár 
s bennünket imád ágra hív. 
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Ez Szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

E fénytől, mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLUTÁ RA ( O A) 

Háromszor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Őt áldjuk dallal lelkesen. 

lsten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív: 
Szent Péter itt a mesterünk, 
gyógyító csodával tanít. 

Lélekben zsoltározva így 
a szent apostolok nyomán, 
Krisztustól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
sa Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 
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ZSOLTA ROK 

l . Ant.Az Úr zöldellő mezőre vezet engem, allelúja. 

22. zsoltár 

Az Úr a pá~z t orom 

"A Bárány legelteti és az élővizek forrásához vezeti 
őket . " (Jel 7,17) 

Az ú r a pásztorom, • 
és nem hiányzik semmi, 

mert zöldellő mezőn hagy elpihenni, t 
csendes vizek mellé visz engemet, • 
hogy felüdítse lelkemet, 

s nevéhez illőn • 
dús legelők felé vezet. 

Ha járok vaksötétben, • 
veszély nem rémít, mert velem vagy ott, 

a Te pálcád, a Te pásztorbotod, • 
az lesz vezérem . 

Elémbe asztalt terítettél, • 
és látja mind ellenfelem. 

Keneted gazdagon kiárad homlokomra, • 
túlcsordul serlegem. 

Bizony jóság és kegyelem kíséri • 
mindennap életem sorát, 

s az Úr házában lesz lakásom • 
örök időkön át. 

Ant. Az Úr zöldellő mezőre vezet engem, allelúja . 

., nt. Nagy az Úr neve Izraelben, allelúja. 
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75. zsoltár 

Hálaének a győzelemért 
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"Meglátják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin." 
(Mt 24,30) 

l. 

Júdában megmutatta magát lsten, • 
neve hatalmas Izraelben. 

Jeruzsálem lett a lakása, • 
Sion hegyén tanyát vert. 

Íjat hasít villámcsapása, • 
páncélt és kardot, hadi fegyvert. 

ó Tündöklés, fenséged fenn ragyog! • 
Az Oroszlán hegyén rabolni készülődtek, 

de végső álmaikba dőltek, • 
leroskadtak a harcosok. 

A katonák vitézségükkel együtt elenyésztek. t 
Dörgő kiáltásodra, Jákob Istene, • 
megtorpantak a szekerek s a hadi mének. 

ni. Nagy az Úr neve Izraelben, allelúja. 

3. Ant. A föld megreszket és megdermed, mikor az 
Isten ítélni jön, allelúja. 

II. 
Egyedül tőled retteg, tőled minden. t 

Van-e, ki haragoddal szembenéz, • 
ha felkelsz ősdühödben? 

Szavad az égből ítéletet hirdet, • 
a föld megreszket és megdermed. 

Amikor jössz, ó Isten, hogy ítélj, • 
s e föld szelídeit megváltod, 
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dicsérni kezd, ki látja haragvásod, • 
körülvesz, akit haragod kímél. 

Mondjátok és tartsátok fogadalmatok • 
az Istennek, az Úrnak. 

Akik körötte álltok, • 
bő ajándékot hozzatok. 

Tekintete a világot bejárja, • 
uralkodók szándékait vizsgálja. 

Reszkessen tőle • 
a föld minden királya. 

I l. hét 

Ant. A föld megreszket és megdermed, amikor az Is
ten ítélni jön, allelúja. 

OLVASMÁNYOK 

Délelőtt Róm 5,1-2.5 

Így tehát a hitből megigazulva, legyen békessé
günk lstennel Urunk Jézus Krisztus által. Általa 
nyílt meg számunkra az út ehhez a kegyelemhez, 
amelyben élünk, és ezért dicsekszünk Isten dicső
ségének reményével. A remény pedig nem hagy 
szégyenben, mivel Isten szeretete kiömlött szí
vünkbe a nekünk juttatott Szentlélek által. 

V: Az Úr irgalmas tetteit örökre zengem . 
F: Nemzedékről nemzedékre hirdetem hűséged. 

Délben Róm 8,26 

A lélek gyöngeségünk segítségére siet. Nem tud
juk ugyanis, hogy mit kérjünk, úgy, ahogy tenni 
kell . A Lélek azonban maga jár közben értünk 
szóban kifejezhetetlen sóhajokkal. 

V: Szálljon színed elé, Uram, imádságom. 
F: Adj érté t elmémnek, amint azt megígérted . 
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Délután 2 Kor 1,21-22 

Aki pedig minket veletek együtt fölken Krisztus
ban: Isten az. Ö jelölt meg minket pecsétjével és 
mint foglalót szívünkbe árasztotta a Lelket. 

V: Az Úr az én világosságom és üdvösségem. 
F: Az Úr életem oltalmazója. 

IMÁD ÁG 

Az esedéke va árnapról vagy ünnepről. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Második vecsernye 

Felépítése mindenben megegyezik a Reggeli dicsérettel. 
Egyetlen kivétel: Zakariá éneke (Benedictus) helyett 
zűz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 

antifónája hétköznapokon a négyhete z oltárbeosztá 
zövegében található. Vasár-és ünnepnap a saját zöve

gek között találjuk. 

V: Isten , siess segítségemre. 
F: Uram , segíts sietve. Dicsőség az Atyának , a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 

elmarad. 

HIM Z 

ó fényforrás, világosság, 
egyetlen boldog Háromság! 
Tüzével tűnik már a Nap, 
áraszd a szívbe sugarad. 
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Téged dicsér reggel dalunk, 
Téged kér este is szavunk; 
kérő imát, dicséretet 
hadd zengünk mindenkor neked. 

A Krisztust kérjük s az Atyát 
s a Lelket, aki egy velük, 
hallgass meg, hármas Hatalom, 
egyetlen örök Istenünk. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

ll. hét 

l. Am Az Úr Krisztus pap mindörökre, mint Melki
zedek, allelúja . 

109. z oltár, 1-5 .7 

z én ram király é főpap 

"Neki uralkodnia kell, míg ellenségeit mind lába alá 
nem veti. " {l Kor 15 ,25) 

Uramhoz szólt az Úr: • 
"Jobbom felől foglald el széked, 

amíg én minden ellenséged • 
lábadhoz vetem zsámolyul." 

Az Úr Sionból messze nyújtja jogarod: • 
"Uralkodj ellenségeid felett!" 

"Tiéd a hatalom: győzelmed napján t 
szentséges fényben, mint a harmatot, • 
a hajnalcsillag előtt szültelek ." 

Megesküdött az Úr, nem bánja meg: • 
"Te pap vagy mindörökre, mint Melkidezek ." 

Az Úr áll jobbodon, • 
s királyokra lesújt, ha kél haragja. 
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Patakból iszik útján, • 
ezért szegi fejét magasra. 
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Ant. Az Úr Krisztus mindörökre pap, mint Melkize
dek, allelúja. 

2. Ant. lstenünk fenn az égben, akaratát követi 
minden, allelúja. 

113 (B). zsohár 

z igaz lsten dicsérete 

"A bálványoktól lstenhez tértetek, hogy az élő és igaz 
lstennek szolgáljatok." (l Tesz l ,9) 

Ne értünk, Urunk, ó ne értünk: t 
nevedért nyilvánítsct ki dicsőséged! • 
Jóságod tegye és hűséged! 

Nemondhassák a népek: • 
"Ugyan hol az ő Istenük?" 

lstenünk fenn az égben: • 
követi akaratát minden. 

Csillog a bálvány arany-ezüst fénye: <: 

mind emberkezek teremtménye. 
Szájuk van, mégsem szólnak, • 

szemük van, mégsem látnak, 
fülük van hallás nélkül, • 

orruk van szaglás nélkül. 

Kezük van: nem tud fogni, t 
lábuk, de nem tud járni, • 
és torkuk nem tud hangot adni. 

Ugyanilyenné válnak alkotóik, • 
s aki csak bennük bízik. 

ó Izrael, az Úrba vesd reményed: • 
Segítőd és Vezéred! 
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Áron háza, az Úrba vesd reményed: * 
Segítőd és Vezéred! 

Mindazok, kik az Urat félitek, t 
az Úrba vessétek reményetek: * 
Segítőtök, Vezéretek! 

Trónunkra az Úr küldjön áldást , t 
áldása szálljon Izrael házára, * 
áldja meg Aron házát. 

Áldja meg mindazt, aki féli az Urat , * 
kicsinyeket és nagyokat. 

Adja az Úr, hogy gyarapodjatok , • 
áldjon meg téged s minden gyermeked. 

Az Úr áldása legyen rajtatok , * 
aki teremtett földet és eget. 

Az Úr országa: mennyek birodalma, ·~ 
de a földet az emberekre bízta. 

Uram, nem a halottak áldanak, * 
nem ők , akik leszálltak a Tömlöcbe. 

Hanem mi áldjuk az Urat * 
mcstantól mindörökre. 

I I. hét 

Ant. Istenünk fenn az égben , akara tát követi min
den, a llelúja. 

3. Ant. Dicséretet zengjetek Istennek, szolgái mind
nyájan , kicsinyek és nagyok , a llelúj a. 

Bibl iai ének Jel 19, 1-7 

A Bárá ny menyegzöje 

Allelúja! 
Az üdvösség, a dicsőség , az erő Istenünké , * 

ítéletei mind helyesek, igazak. 
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Allelúja! 
Istennek dicséretet mondjatok, t 

szolgái mindahányan, • 
akik őt félitek, kicsinyek és nagyok. 

Allelúja! 
Király az Úr, amindenható Isten. t 

Ujjongjunk víg örömben • 
és dicsőítsük őt. 

Allelúja! 
Elérkezett a Bárány menyegzője, • 

menyasszonya felöltözött. 
Allelúja! 
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Ant. Dicséretet zengjetek lstennek, szolgái mindnyá
jan, kicsinyek és nagyok, allelúja. 

OLVASMÁ Y 2 Te z 2,13-14 

Mi mindenkor hálával tartozunk értetek az Is
tennek, testvérek, Isten kedveltjei, mert Isten zsen
géül választott ki titeket az üdvösségre a Lélek 
megszentelése és az igazság hite által. Evangéliu
munk által arra hívott meg benneteket, hogy része
süljetek Urunk Jézus Krisztus dicsőségében . 

VÁLASlOS É EK 

Nagyami Urunk: *És nagy az ő hatalma. 
Megi mételjük 

V: És nincs határa bölcsességének. • És nagy ... 
Dicsőség ... Nagy a mi Urunk ... 

SZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 

Ant. L e edéke va árnapról vagy ünnepről. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 
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Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mcstantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • . 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem fe!edte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 

Ant. Az c edékc •a árnapról 'agy unncpröl. 

KÉ:Rl:. EK 

l l. hét 

Dicsőség és tisztelet Krisztusnak, mert örök üd
vösséget készít azoknak, akik őáltala lépnek az ls
ten elé. Mindig él és közbenjár értünk. Ennek a 

hitnek erejében esedezzünk hozzá: 

Emlékezz meg, Uram, népedről! 

Mikor már alkony borul a földre, Igazság Napja, 
az egész emberi nemre a te neved segítségét hívjuk, 

- hogy sosem múló fényedet mindnyájan vég nél
kül élvezhessük. 
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Oltalmazd örökségedet, amelyet véreddel meg
szenteltél; 

- tedd szentté Egyházadat: hadd legyen makulát-
lan tiszta. 

Emlékezz, Uram, közösségünkre, 
- e helyre, amely a te otthonod. 
A békesség útján vezesd célhoz azokat, akik úton 

vannak: 
-jó egészséggel és örömmel érjék el útjuk végét. 
Urunk, vedd magadhoz az elhúnytak lelkét, 
- adj nekik bocsánatot és örök dicsőséget. 
Miatyánk ... 

IMÁ DSÁG 

Az e edékes va árnapró l vagy ünnepről. 

BEFEJ EZŐ IMÁ K 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. - F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 

V: Menjetek békével. (Allelúja, allelúja.) 
F: lstennek legyen hála. (AIIelúja, allelúja.) 

1agánimádkozá ná l, agy ha nem pap, diakón u veze · 
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 
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MÁSODIK HÉT 

HÉTFŐ 

Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 
Felhívás Isten dicséretére 

"Buzdítsátok egymást naponta,- amíg ez a ,mai nap ' 
tart" (Zsid 3,13) 

Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömmel zengjünk 
neki dalt. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, * 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, * 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömmel zengjünk 

neki dalt. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, * 

a nagy Király az istenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, * 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, • 

övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömmel zengjünk 

neki dalt. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
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Hiszen ő a mi Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, * 
földjének legelésző nyája. 
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Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömmel zengjünk 
neki dalt. 
Bár hallgatnátok ma az ő szavára: * 

"Ne keményítsétek meg szívetek, 
ne úgy, mint Meribánál és Masszánál * 

a sivatagban cselekedtetek. 
Ott ősatyáitok próbára tettek engem, * 

kihívtak ellenük, pedig szemJélték núnden tettem. 
Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömmel zengjünk 

neki dalt. 
Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 

és végül is kimondtarn: t 
E népnek szíve messze jár, * 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: * 
nem látják meg nyugalmam földjét." 
Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömmel zengjünk 

neki dalt. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak* és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, * most és mindörökké. 
Ámen. 

Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömrnel zengjünk 
neki dalt. 

Olvasmányos imaóra 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, 
a Fiúnak é a Szentléleknek, miképpen kezdet
ben, most és mindörökké. Ámen. AJ!elúja. 

agyböjtben az Allelúja elmarad. 
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HIM USZ éjjel vagy hajnalban 

Most itt az óra, amikor 
az evangélium szerint 
megérkezik a vőlegény 
és mennyországot alapít. 

Az okos szűzek csapata 
már készenlétben várja őt: 
míg égő mécset tart kezük 
nagyvígan ujjong örömük. 

A balgák késnek, mécsesük 
nem fénylik: lángja kialudt. 
Az ajtót hasztalan verik, 
bezárul t már az ég nekik. 

Mi csak virrasszunk éberen, 
szívünk világa most a mécs, 
hogy amikor megérkezik 
méltón fussunk az Úr elé. 

Országodhoz, áldott Király, 
ha eljössz, méltónak találj, 
hadd zengjünk akkor teneked 
meg nem szűnő dicséretet. Ámen. 

HIM Z a nap folyamán 

Krisztus: a szentek bizodalma, üdve, 
útja és célja te vagy; élet s béke 
tőled árad ránk; a dal, és az érzés 

szüntelen áldjon . 

Szentjeid minden erejét te szerzed, 
bármit alkotnak, amit ajkuk elmond 
és szívük forró szeretettel áhít: 

tőled ered mind. 
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Hozz reánk békét, a hitet szilárdítsd, 
vedd el a vétket, aki gyenge, gyógyítsd, 
s végül add, hogy mind az örök hazában 

boldogan éljünk. 

Egyenlő áldás az Atyát dicsérje 
s Téged, Megváltónk, örök egy Királyunk, 
és a Szentlelket, akit egyre zengjen 

minden a földön. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Uram, fordítsd felém füled, és ments meg! 

30. z oltár, 1-17.20-25 

Két. égbee é é remény 

"Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet." (Lk 23,46) 

I. 

U ram, bizalmamat beléd vetettem, • 
ne hagyj megszégyenülni, örök Isten! 

De szabadíts meg hűségedben . t 
Füled h"ozzám hajoljon, • 
ments meg sietve. 

Te légy biztonságos hegyormom, • 
erős váram, kelj védelmemre. 

Mert bástyám vagy és erősségem, t 
hogy tiszteljék neved, • 
igazgatod, vezérled léptem. 

Te kiragadsz a kelepcéből, t 
mit állítanak ellenem, • 
nálad találom menedékemet. 
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Kezedbe ajánlom a lelkemet, • 
ó válts meg, Uram, Istenem! 

A hitvány bálványokat megvetem, t 
s az Úrba helyezem bizalmam. • 
Ujjongok, örvendezek irgalmadban. 

Amikor láttad gyötrődésem, • 
mellém álltál az Ellenféllel szemben, 

ll. hét 

nem hagytad, hogy az Ellenség kezébe essem, • 
és lábam a kietlen Pusztaságba lépjen. 

Ant. Uram , fordítsd felém füled, és ments meg. 

2. Ant. Derítsd, Uram , szolgádra arcodat. 

Il. 

ó Uram, irgalmazz nekem, • 
mert gyötrelem a sorsom, 

a bútól kiaszott szemem, • 
a torkom és a gyomrom. 

Életem csupa kín, • 
panaszkodásban telnek éveim. 

A gyötrődés erőmet elapasztja, t 
felőrli csontom • 
és testem elsorvasztja. 

Szomszédaim megvetnek, t 
baj és teher vagyok a jóbarátnak, • 
az utcán elkerülnek, hogyha látnak . 

Egészen összetörtem én, t 
mint érzéketlen holttt:st , • 
mint eldobott cserépedény. 

Hallom, hogy sugdosnak köröttem, • 
és rémület vesz körül mindenünnen , 
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mert ellenem tanácsot tartanak, • 
szövetkeznek, hogy meggyilkoljanak. 

De én, Uram, bizalmamat beléd vetem , t 
azt mondtam: Te vagy Istenem! • 
Kezedben tartod sorsom . 

ó ments meg ellenségeim kezétől, • 
az üldözőktőL 

Arcodnak fénye szolgádra ragyogjon, • 
jóságod szabadulást hozzon . 

Ant. Derítsd, Uram, szolgádra arcodat. 
3. Ant. Áldott legyen az Úr , mert csodálatos jóságát 

megmutatta. 

Ill. 

ó mennyi jót halmoztál fel azoknak, • 
akiket félelmed betölt, 

azoknak gyűjtötted, kik benned bizakodnak, • 
az emberek színe előtt. 

Jelenléted körülöleli őket • 
az emberek rágalma ellen, 

szállásodon találnak menedéket • 
pereskedő nyelvekkel szemben. 

Az Urat dicsérjétek! t 
Csodás jóságát megmutatta • 
tornyos várából. 

Kétségbeesve szóltam egykor: • 
" Arcod többé nem látom ." 

De meghallottad, amikor irgalmadért esengve * 
feléd szállt kiáltásom. 

Szeressétek az Urat, jámborok , t 
az Úr megtartja híveit ép égben , * 
de bünteté t zúdít a gőgösökre bőven . 
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Csak lé~y erős, szilárd legyen szíved, * 
s az Urba vesd minden reményedeL 

I l. hét 

Ant. Áldott legyen az Úr, mert csodálatos jóságát 
megmutatta . 

V: Uram, vezess igazságoddal és taníts engem. 
F: Mert te vagy Istenem és üdvösségem. 

OLVASMÁ Y 

A zentírá i o lva mányt lá d az e edéke vasárnapná L 

IMÁDSÁG 

Az e l őző vasárnapróL 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

Ha a nap el ő imájaként mondjuk, az Imádságra hivást 
nyomban a HIM t USZ követi, egyébként az alábbi be-

v zető imák e l őzik meg a HIM SZT. 

V: Isten , siess segítségemre. 
F: Uram , segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek , miképpen kezdetben , most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allclúja 
elmarad. 
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Hl USZ 

Te árasztod fölénk a fényt: 
derűs és békés sugarat. 
Az éj homálya eltűnik, 
s világosságot hint a nap. 

Igazi hajnalcsillagunk! 
Nem pici csillag, pisla fény, 
csak eljövendő napvilág 
szegényes fényű hírnöke, 

hanem napnál is ékesebb, 
a nappal és a fény maga, 
melynek világló ereje 
a szív mélyéig elhatol. 

Teremtő Úr, ma légy velünk , 
ki Atyádnak dicsfénye vagy, 
ha elvonod kegyelmedet, 
testünk riadtan megremeg. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen . 

Z OLT . ROK 
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l . nt . Mikor lehet már végre az Úr arcát meglátnom? 

41 . z. oltá r 

l tem ágy 

"A ki szomjazik, j öjjön; aki k ívánja, vegye az élet 
vizét. " (Jel 22 , 17) 

Ahogy a szarvasgím bőg forrásvíz után , • 
a lelkem téged, Isten, úgy kíván . 
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Istenre szomjazik, az élő Istenre a lelkem, t 
mikor lehet már végre • 
arcát meglátnom és betelnem? 

Éjjel és nappal könny a kenyerem, t 
egész nap azt mondják nekem: • 
"Hol a te Istened?" 

Ez mind eszembe jut, • 
és lelkem kitárul előtte, 

ha majd átlépern a kaput t 
s az Isten templomához érve • 
leborulok a földre, 

hatalmas ünnepi tömeg • 
rivalgó ujjongása közepett . 

Miért vagy, lelkem, bánatos? • 
Miért száll hozzám sóhajod? 

Istenre várj, áldod te még • 
arcomnak üdvösségét, Istenét. 

Bánkódni kezd bennem a lelkem, t 
amikor gondolok terád, • 
mélységbe szállva, kelepcék között, 
meredek hegygerinc tövében, 

hol örvény örvényért kiált t 
és zúgó hangod mennydörgése közt 
minden hullámod, tajtékos habod • 
átcsap fejem fölött. 

Nappal az Úr kegyelmét küldi, • 
és látomással látogat meg éjjel, 

imám az élő Istent esdi : t 
"ó I ten, zikla zálam, • 
miért felejtettél el?'' 
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Miért kell elcsüggedve járnom, t 
mért kell az ellenség bántalmát tűrni, • 
a Gyilkost, aki csontjaim felőrli? 

Ellenfeleim gúnyolódnak, t 
és mondogatják egyre csak, egész nap: • 
"Hol a te Istened?" 

Miért vagy lelkem bánatos, • 
miért száll hozzám sóhajod? 

Istenre várj, áldod te még • 
arcomnak üdvösségét, Istenét. 
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Ant . Mikor lehet már végre az Úr arcát meglátnom? 

2. Ant. Uram, mutasd meg irgalmasságod fényét. 

Bibliai ének Sir 36,1-7 . 13-16 

Kön yörgés a szent városért: Jeruz álemért 

"Ez az örök élet: hogy megismerjenek téged, egyedül 
igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust." (Jn 17 ,3) 

Ó irgalmazz, Urunk, mindenség Istene, • 
és nézz le ránk, 

irgalmad fényét mutasd meg nekünk, • 
áraszd ki félelmedet minden népre . 

Emeld fel kezedet a pogány népek ellen, • 
· döbbenjenek hatalmad erejére . 

Ahogy nekik szentségedet t 
nyilvánvalóvá tetted általunk, • 
most általuk mutasd meg minekünk nagyságod. 

Ismerjenek meg, ahogy megismertünk, • 
hogy nincs más Isten, Uram, rajtad kívül. 
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Hozz újra jeleket, ismét csodákat, • 
dicsővé tedd kezed, karodat erőssé tedd. 

Gyűjtsd össze Jákob minden törzsét, • 
az ősi örökrészt add vissza ismét. 

Irgalmazz népednek, Urunk, t 
hisz neved viseli, • 
és Izraelnek, hisz elsőszülötted. 

Szentséges városodat fogadd irgalmadba, • 
hisz Jeruzsálem a lakásod. 

Töltsd be Siont zengő dicséreteddel • 
és dicsőségedet népedre áraszd . 

I l. hét 

Ant. Urunk, mutasd meg ir-galmasságod fényét. 

3. nt. Áldott az Úr az égbolt magasán. 

l ( ). z o ltá r 

z egek hirdetik 

"A magas égből felkelő Nap meg/átogatou ... hogy lá
bunkat a béke útjára igazítsa." (Lk 1,78.79) 

Isten dicsőségét az egek hirdetik, • 
zengi az égbolt keze műveit. 

A napok egymással beszélnek, • 
átadja titkát éj az éjnek. 

Szó nélkül, beszéd nélkül, • 
hangot se hallani, 

bejárja mégis híre a világot, • 
s a föld szélét elérik szavai. 

A napnak sátrat vert, t 
és az mint nászteremből vőlegény, rohan, • 
hős harcosként elindul boldogan. 
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Az égnek egyik sarkán útra kel, t 
a másik sarkán visszatér, • 
és hajlékától sose fordul el. 

Ant. Áldott az Úr az égbolt magasán . 

OLVA MÁ Y 
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Jer 15, 16 

Szavaidra hogyha rátaláltam, magamhoz vettem 
őket: szívem szavadban örömet és vigasságat ta
lált, mert a te nevedet viselem, seregek Ura, Istene. 

VÁLASZO É EK 

Örvendjetek az Úrban, igazak: • A jámborokhoz 
illik a dicséret. 
Megi mételjük 

V: Daloljatok neki új éneket. • A jámborokhoz ... 

Dicsőség ... Örvendjetek az Úrban ... 

Z K RlÁ É EK . Lk l ,68-79 

nt. Áldott az Úr, mert meglátogatott és üdvösséget 
hozott. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva . 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 
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Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

Ant. Áldott legyen az Úr, mert meglátogatott és üd
vösséget hozott. 

KÉRÉSEK 

Üdvözítőnk belőlünk országot és papi népet alko
tott , hogy I tennek tetsző áldozatot mutassunk 
be. Hálás szívvel kiáltsunk hozzá: 

Tarts meg, Urunk, a te szo/gálatodban! 
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Krisztus, örök pap, te népednek szent papságot 
rendeltél: 

- add, hogy lstennek tetsző szent áldozatunkat 
valóban bemutassuk. 

Lelked gyümölcseit áraszd reánk bőségesen: 
- türelmet, jóságot és szelídséget. 
Add, hogy szeressünk és szeretve elérjünk téged, 

aki a szeretet teljessége vagy, 
- és jócselekedetekkel életünk téged dicsérjen. 
Tedd, hogy testvéreink javát keressük, 
- és őket üdvösségükhöz segítsük . 
Miatyánk ... 

Imádság 

Mindenható Úristen, te vezettél bennünket a 
mai nap kezdetéhez: hatalmad ereje legyen ma me
nedékünk. Semmiféle vétekbe ne essünk, hanem 
mindig a te igazságod megvalósítására széljon sza
vunk, irányuljon gondolatunk és minden cselekvé
sünk. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel"egységben, 
Isten, mindörökkön örökké. Ámen . 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. - F: És a te lelkeddel. 
V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten : az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 
V: Menjetek béké el. (Allelúja, allelú.i a. ) 
F: l tennek legyen hála. (Allelúja, allelúja. ) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap veze ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
ro sztól, é ezessen el az örök életre. - F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HI M U Z 

DÉLELŐTTRE (TE RTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengőn esdje énekünk 
a nappal harmadik szakán 
hármas fölségű Istenünk, 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész világnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk . 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

DÉLRE(SEXT) 

Dicsérjük dallal az Urat, 
buzgó készséggel, lelkesen: 
az óra, íme, délre jár 
s bennünket imádságra hív. 
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Ez Szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

E fénytől, mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLUTÁ RA ( O A) 

Háromszor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Őt áldjuk dallal lelkesen. 

Isten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív: 
Szent Péter itt a mesterünk, 
gyógyító csodával tanít. 

Lélekben zsoltározva így 
a szent apostolok nyomán, 
Krisztustól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant. Boldogok , akik lsten igéjét hallgatják és 
megtartják. 

118. zsoltár, 41-48 

VI. (Vau) 

Fogadjon el kegyelmed, Uram, kérlek, • 
és válts meg, amint megigérted. 

Felelni fogok gúnyolómnak , • 
szavadba vetettem bizalmat. 

Felséges örök Úr, t 
ajkamból az igaz szót ki ne ejtsem, • 
én várva várok ítéleteidre. 

Folyton csak törvényed kövessem, • 
örökkön Élő, mindörökre. 

Felszabadulva járjak, • 
parancsaid követve éljek. 

Fennen hirdessem minden rendelésed, t 
hadd hallják a királyok, • 
s előttük szégyent sose érjek. 

Felujjong lelkem végzéseid látva, • 
szeretet árad feléjük szívemből, 

Fölemelem magasra két kezem: • 
és elmélkedem rendeléseidről. 

Ant. Boldogok, akik az Isten igéjét hallgatják és 
megtartják . 

2. Ant. Az én kenyerem az, hogy éghez vigyem az A
tya akara tá t. 
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39. zsoltár, 2-14.17-18 
Hála és kérés 
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"Égő és engesztelő áldozatot nem akartál, de testet ké
szítettél nekem. " (Zsid 10,5) 

I. 
Az Urat hívtam szüntelen, • 

hozzám hajolt, hogy kiáltásom hallja, 
a romlás mélységéből kivont karja , • 

hogy ne temessen el a Sárverem. 
Lábam sziklára állította, • 

szilárddá tette minden léptem. 
Új éneket adott ajkamra, • 

hogy Istenünket himnuszban dicsérjem. 
Látják sokan : eltelnek félelemmel, • 

s az Úrban van minden bizalmuk . 
Aki az Úrban bízik, boldog ember! • 

Csalóka bálványokhoz, szobrocskákhoz nem fut. 
Oly hatalmasak, Uram, tetteid, • 

ó Istenem, csodásak műveid! 

És gondolataid mirólunk • 
túltesznek mindenen: 

nem tudnám elmondani, felsorolni őket, • 
mert számuk végtelen! 

Mert áldozat és adomány nem kell neked, • 
megnyitod fülemet hallásra. 

Mivel az égő s enge ztelő áldozatot nem követeled , t 
így szóltam: nézd, jövök, • 
ahogy a könyvtekercs kívánja, 

hogy akaratod teljesítsem, Isten, az a vágyam, • 
törvényedet szívembe zártam. 
Ant. Az én kenyerem az, hogy véghez vigyem az A

tya akaratá t. 
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3. Ant. Szegény vagyok, de az Úr gondot visel rám . 

II. 
Váltságod jóhírét én meghirdettem * 

a nagy gyülekezetben. 
Nem némítottam el az ajkam, * 

Uram, hiszen tudod! 
Nagylelkűségedet irántam * 

nem tartottam titokban. 
Hűséged, üdvösséged én elzengtem, t 

és nem titkoltam el jóságod, * 
sem hűséged a nagy gyülekezetben. 

Uram, te se tagadd meg szerelmedet tőlem, * 
hűséged és jóságod mindig védett. 

De jaj, a rossz körülvett mindenünnen, * 
számuk temérdek, 

jaj vétkeim hatalma leterített, * 
nincs menekvésem. 

Többen vannak, mint fejemen a hajszál, • 
cserben hagyott a szívem. 

Fuss hozzám, Uram, szabadíts meg, • 
siess, Uram, hozz segítséget. 

És akik áhítoznak téged, • 
ujjongjanak örömben, 

akik szeretik üdvösséged, • 
mindegyre mondják: "Nagy az Isten!" 

Szegény vagyok, a sorsom szenvedés, • 
az Úr mégis gondol velem. 

Te vagy megmentőm, Istenem , • 
Szabadítóm, ne késs! 

nt. Szegény vagyok, de az Úr gondo t visel rám. 
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OLYAS 1Á YOK 

Dé l el ő tt Jer 31,33 

Ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával 
kötök, ha elérkeznek azok a napok, mondja az 
Úr. Törvényemet bensőjükbe helyezem és szívük
be írom. Én leszek az ő Istenük, ők pedig az én né
pem lesznek . 

Y: Teremts bensőmben , tiszta szívet, Isten. 
F: Jelenlétedtől meg ne fossz. 

Imádság 

Istenünk, jóságos Atyánk, te úgy szabtad meg az 
emberi munkát, hogy egymást kölcsönösen támo
gatva magasabb szintre jussunk. Kérünk, add, 
hogy odaadóan munkálkodjunk, irántad gyermeki 
lelkülettel, egymás iránt pedig testvéri szeretettel 
legyünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délben Jer 32,.-lO 

Örök szövetséget kötök velük és nem szűnök 
meg velük jót tenni. Szívükbe oltom félelmemet, 
hogy többé el ne forduljanak tőlem . 

Y: Istenben van üdvöm és dicsőségem. 
F: Benne van menedékem. 

Istenünk , te vagy az aratás és a szőlőskert Ura és 
őrzője. Tőled kapja mindenki feladatait és érde
mei jutalmát. Add, hogy a nap terhét úgy viseljük, 
hogy rendelkezéseid ellen sose panaszkodjunk. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
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Délután Ez 34,31 

Ti az én juhaim, legelőm juhai vagytok: embe
rek vagytok, én pedig a ti Istenetek, mondja az Úr, 
az lsten . 

V: Az Úr a pásztorom, és nem hiányzik semmi. 
F: Zöldellő legelőre vezet engem. 

Imádság 

Istenünk, teminket abban az órában, amelyben 
az apostolok a Templomba mentek fel, imádkozni 
hívsz. Add, hogy ez az imádság, amit Jézus nevé
ben őszinte szívvel eléd tárunk, mindazok számá
ra, akik nevét segítségül hívják, üdvösséget hoz
zon . Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Vecsernye 

Felépítése mindenben megegyezik a Reggeli dicsérettel. 
Egyetlen kivétel: Zakariá éneke (Benedictus) helyett 
Szűz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk . Ennek 
antifónája hétköznapokon a négyhetes zsoltárbeo ztá 
szövegében található. Vasár-és tinnepnap a saját szöve-

gek között találjuk. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts ietve . Dicsőség az Atyának , a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most é 
mindörökké . Ámen. Allelúja . agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 
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HIMNUSZ 

Fényözön, fénynek sugaras forrása, 
esdeklünk hozzád; kegyesen hallgass meg, 
hozd el, oszlatva bűnök éjszakáját, 

szent ragyogásod. 
Véget ért íme a nap és a munka 
benned elnyugszik bizakodva lelkünk, 
hálatelt szívünk tefeléd kitárjuk 

minden időben. 
Tűnik a napfény s a helyébe éj jön. 
Ránk arany fénnyel az a Nap ragyogjon, 
aki a mennyek seregét örökre 

fénybe borítja. 
Bűneink szennyét, a nap összes vétkét 
mosd le jóságos kegyelemmel, Krisztus, 
fény sugározzék ragyogón az éjben 

tiszta szívünkből. 
Zengve dicsérjük az Atyát s a Krisztust 
és a szent Lángot, azonos hatalmú 
hármas Fölségük, aki Úr és trónol 

minden időn át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l . Ant. Szépséged minden embert meghalad : ajkad
ról gyönyörűség ömlik. 

44. z oltár 
Királyi menyegzős ének 

"Nézzétek jön a vőlegény: menjetek elébe." (Mt 25,6) 

I 
Szívemnek édes dallama kicsordul : t 

király, a művemet elédbe tárom, • 
nyelvem mint írnok fürge tolla fordul. 
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Szépséged minden embert meghalad, t 
a báj elönti ajkadat. • 
Megáldott Isten mindöröktől fogva. 

Csatold fel kardod oldaladra, t 
vezessen győzelemre fényességed, • 
arasson diadalt fenséged. 

Az igaz ügyet győzelemre vidd, • 
kelj a szegények védelmére. 

Hatalmas jobbod minden csodaműve, t 
akárcsak éles nyilaid, • 
rád valljanak. 

A nemzetek lábadhoz hullanak, • 
leroskad minden ellenséged. 

Az örökkévalóság Istene t 
emelt a trónra téged. • 
A jog legyen · hatalmad vesszeje. 

Szeresd a jót, a gonoszságot gyűlöld, t 
mert lsten, a te Istened • 
téged királlyá felkent. 

Palástod, nézd, az öröm olaja, • 
ruháid: mirrha, áloe, kázia. 

ó mennyi elefántcsont palota, • 
ó hányan mulattatnak! 

Házadban királylányok laknak, • 

ll. hét 

a királyné áll jobbodon: befedi Ófir aranya. 

nt. Szépséged minden embert meghalad : ajkadról 
gyönyörűség ömlik . 

2. nt. ézzétek, jön a Völegény: menjetek elébe. 

ll. 
Figyelj, nézz és hallgass , leányka, • 

feledd el hazádat és házadat. 
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Mert szépségedet a király kívánja, • 
hódolj előtte, ismerd el: urad. 

Tiruszi díszruha a nászajándék, • 
kegyeid áhítozza minden vendég. 
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Királyi minden köntöse: aranytól csillog belseje. • 
Kelméjét aranyszálból szőtték. 

Vigyék a többi lányt is a királyhoz, • 
vonuljanak társnői a nyomába. 

Kísérjétek be ünnepi örömmel, • 
vigyétek a királyi palotába. 

Fiaid lesznek őseid helyett • 
uralkodók az egész föld felett. 

S én zengem neved minden nemzedéknek, • 
hogy mindörökre áldjanak a népek. 

nt. Nézzétek, jön a Völegény: menjetek elébe. 

3. Ant. Előre elhatározta az lsten, hogy az idők tel
jességében Krisztusban egy fő alatt mindent egységben 
összefog. 

Bibliai ének r 1 ,3- J o 
gy fő alatt Kri z t u ban 

Áldott legyen az lsten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, t 
aki minden lelki áldással az egekből • 
Krisztusban megáldott minket. 

Már a világ teremtése előtt • 
kiválasztott minket Őbenne, 

azért, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk • 
színe előtt szeretetben. 
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Előre arra rendelt, t 
hogy fiakká fogadjon Jézus Krisztus által • 
akaratának tetszése szerint, 

hogy magasztaljuk kegyelme dicsőségét, • 
amellyel a szerelett Fiúban kegyébe fogadott. 

Benne van megváltásunk vére által, • 
bűneink bocsánata kegyelme gazdagsága szerint, 

amelyet minden bölcsességgel és tudással • 
kiárasztott ránk. 

Tudtunkra adta akarata titkát tetszése szerint, t 
amit előre elhatározott • 
s az idők teljességében véghezvinni szánt: 

hogy Krisztusban egy fő alatt mindent egységbe 
összefog, • 
ami az égben és a földön létezik. 

Ant. Előre elhatározta az lsten, hogy az idők teljessé
gében Krisztusban mindent egységben összefog. 

OLVASMÁNY 1Tesz2,13 

Hálát adunk Istennek szüntelenül, hogy az Isten 
tőlünk hallott igéjét elfogadtátok; nem úgy fogad
tátok el, mint emberi tanítást, hanem - amint va
lóban az- Isten igéjeként, amely bennetek hívők
ben munkálkodik. 

VÁLASZOS É EK 

Uram, szálljon fel: • Imádságom tehozzád. 
Megismételjük 
V: Miként a tömjénillat szálljon eléd. • Imádsá
gom ... Dicsőség ... Uram, szálljon fel. .. 
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SZŰZ MÁRIA ÉNEKE Lk 1,46-55 

Ant. Hadd magasztaljalak téged mindig, Istenem. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte . 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 
Ant. Hadd maga ztaljalak téged mindig, Istenem. 

KÉRÉSEK 

Dicsérjük Krisztust, mert szereti Egyházát s ezért 
táplálja és óvja. Bizalommal esedezve kiáltsunk 
hozzá: 

Te/jesílsd, Uram, néped kéréseit! 
Úr Jézus, add, hogy minden ember üdvözüljön 
- és eljusson az igazság ismeretére. 



252 Hétfő Vecsernye 

Oltalmazd N. pápánkat és N. püspökünket; 
- hatalmad erejével légy segítségükre. 
Teljesítsd, Uram, néped kéréseit! 

ll. hét 

Irányítsd lépteit azoknak, akik megfelelő munkát 
keresnek, 

- hogy életüket örömben és biztonságban élhessék. 
Uram, légy a szegények menedéke: 
- siess segítségükre a megpróbáltatásban. 
Neked ajánljuk mindazokat, akiket e földön papi 

szalgálatra hívtál: 
-a mennyei hazában szüntelenül veled ünnepeljenek. 
Miatyánk . . . 

Imádság 

Mindenható Isten , te ma minket, haszontalan 
szolgáidat , megerősítettéL Fogadd el tőlünk ezt a 
dicsőítő esti áldozatot, amellyel a tőled kapott 
ajándékokért hálát adunk . A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által , aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, lsten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ 17\ IÁK 

Ha pap vagy diakónu \ezcti az imát: 

\ ': Az Úr legyen veletek. - : És a te lelkeddel. 

: Áldjo n meg benneteket a mindenható lsten : az 
Atya , a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen . 

: Menjetek békével. (Allelúja , allelúja .) 
F: lstennek legyen hála. (Allelúja , allelúja 

:-.. tagánimádkozá nál. 'ag) ha nem pap 'e;ct i az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket , és védelmezzen minden 
rossztól, é veze, , .:n el az ö rö k életre. - : Ámen . 



MÁSODIK HÉT 

KEDD 

Imádságra hívás 

1indig a nap el ső zsolozsmá óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. LSOltár 

Felhi\á lsten dic éretére 
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" Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap ' 
tart. " (Zsid 3, 13) 

Ant. Fölséges Úr az Isten: jöjjetek, imádjuk . 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Fölséges Úr az Isten: jöjjetek, imádjuk. 

Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, • 
a nagy Király az istenek fölött. 

Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 
övéi mind a hegytetők . 

Övé a tenger, az ő alkotása, • 
övé a szárazföld: keze formálta. 

nt. Fölséges Úr az lsten: jöjjetek, imádjuk. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
Hiszen ő a mi Istenünk, t 

mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 

nt. Föl éges Úr az I ten: jöjjetek, imádju !-. . 
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Bár hallgatnátok ma az ő szavára: * 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál * 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, * 

ll. hét 

kihívtak ellenük, pedig szemJélték minden tettem. 

Ant. Fölséges Úr az Isten: jöjjetek, imádjuk. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, * 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: * 
nem látják meg nyugalmam földjét." 

Ant. Fölséges Úr az Isten: jöjjetek, imádjuk. 

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

Ant. Fölséges Úr az Isten: jöjjetek, imádjuk. 

Olva mányos imaóra 

Ha a nap első imaórájaként mondjuk, az Imádságra hi
vást közvetlenül követi a megfelelő HIM USZ, majd 
az imaóra többi része. Ha nem a nap első imaórájaként 
szerepel, akkor a következő Bevezető imák előzik meg: 

V: I ten , sie s egítségemre. 
F: Uram, egít sietve . Dic ö ég az Atyá-nak, 
a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdet
ben, most é mindörökké. Amen. Allelúja. 

agyböjtben az Allelúja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Keljünk fel éjjel, s közösen virrasszunk, 
egyre a zsoltár szavait fontolva. 
Szárnyalón szálljon a dicséret hangja 

édes Urunkhoz. 

Jó királyunknak akik együtt zengünk, 
hadd legyünk méltók az egekbe jutva 
ott, hol a szentek vele laknak együtt 

boldogan élni. 

Add meg ezt, kérünk, örök lsten: áldott 
jó Atyánk, Krisztus, velük egybeforrott 
éltető Lélek, kit a földön minden 

zengve magasztal. Ámen. 

HIMNUSZ a nap fol yamán 

Istenünk, halld meg, lehajolva hozzánk, 
irgalmas füllel a könyörgő kérést. 
Esdekel szolgád : kegyesen fogadd el 

minden imáját. · 

Nézz le jósággal, derűs arccal égi 
trónodról, Iámpánk olaját te gyújtsd meg: 
add, hogy szívünket a vak éj sötétje 

el ne borítsa. 

Bűneink oldd meg, te, a jóság telje, 
mosd le a szennyet, a bilincset tépd szét, 
vétkeink vedd el s a bukottat újra 

vidd a magasba. 

Dicsőség néked, örök Atyaisten, 
és neked, Krisztus, Atya Egy zülötte, 

kettejük Lelke, velük egyenlő Úr 
minden időn át. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant . Csak bízd az Úrra sorsodat: ő cselekedni fog. 

36. zsoltár 

Tanítás a türelmes reményről 

"Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. " (Mt 5,5) 

l. 

A gonoszok miatt ne háborogj, • 
ne bosszankodj gonosztevők miatt. 

Úgy elszáradnak, mint a fű, • 
réti virág, mit elszárít a nap. 

Bízzál az Úrban s tedd a jót, • 
élj földeden és élvezd gazdagságát, 

keresd az Úrban örömöd, • 
s ő majd betölti szíved vágyát. 

Csak bízd az Úrra sorsodat, • 
meglátod, cselekedni fog, 

és igazságod, mint a napsugár, • 
jussod, mint déli napfény felragyog. 

De addig várj az Úrra reménykedve, t 
ne bánd azt, akit felvet a szerencse, • 
akinek aljas terve sikerül. 

Erőt végy indulatodon, a bosszút ne kívánd, • 
győzd Ie a szenvedélyt, mert bajba ránt; 

a vétkes, meglátod, megsemmisül, t 
azok pedig, akik az Urat hívják, • 
a földet kapják örökül. 

Figyeld meg: kis idő, s a rossz eléri végét, • 
benézel házába, de nem leled. 

A földet örökül kapják a szelídek, • 
örömmel élvezik bőségét. 
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Ant. Csak bízd az Úrra sorsodat: ő cselekedni fog . 

2. Anl. Őrizkedj a rossztól és tedd a jót: az Úr az iga
zak támasza. 

Il. 

Galád tervekkel támad a gonosz az igazra • 
és csikorgatja fogát ellene. 

Az Úr csak nevet rajta, • 
előre látja: eljön ideje. 

Hüvelyből kardot ránt a gonosz, íja már feszes, t 
kész, hogy levágja a szegényt és szelídet, • 
megölje azt, akinek útja egyenes. 

A kard saját szívébe szúr, • 
az í jon elpattan a húr. 

Igazak ínségét akarom inkább, • 
mint a gonoszok gazdagságát. 

A gonoszok vagyona szertehull, • 
az igazaknak támasza az Úr. 

Jámborok életére ő gondot visel, • 
örökrészük sohasem vesztik el: 

Szárazság idején sem szűkölködnek, • 
ínséges esztendőkben bőséget élveznek. 

Kicsinnyé törpülnek a rosszak, • 
az Úr ellenfelei elpusztulnak. 

Gyorsabban, mint az égő rétek, • 
akár a füst, úgy elenyésznek. 

Lásd, a gonosz csak kölcsönkér, de nem ad vissza, • 
az igaz javait önként kiosztja. 

Akit megáld, a földet kapja örökül, • 
akire átka száll, megsemmisül. 

Mert ember léptét I ten igazgatja, • 
tőle kap táma zt minden törekvé e, 
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előre lendül és nem hull a földre, • 
kezét az Úr kezében tartja. 

Nézd, ifjú voltam és megöregedtem, t 

II. hét 

de én elhagyott igazat még nem ismertem, • 
se olyat, aki gyermekét koldulni küldte. 

Nagylelkű mindig, bármit kérnek, • 
és áldás lesz a sorsa gyermekének. 

Őrizkedj a rossztól, tedd a jót, • 
s örök szállásra lelsz. 

Az Úr az igazakat szereti, • 
és híveit nem hagyja el. 

Pártjukat fogja szüntelen, • 
de kihal a gonoszok nemzedéke. 

Az igazak kapják a földet örökségbe, • 
hogy ott örökre szállásuk legyen. 

Ant. Őrizkedj a rossztól és tedd a jót : az Úr az igazak 
támasza . 

3. Ant. Várj az Úrra és útjait kövesd . 

III. 
Romlatlan bölcsességet szól az igaz szája, • 

és nyelve igazat beszél, 
az Isten törvénye szívében él, • 

nem ingadozik lába. 

Settenkednek a gonoszok, kémkednek az igazra , • 
keresik, hogy megöljék. 

Az Úr kezükre mégsem adja, • 
nem engedi, hogy elítéljék. 

Te várj az Úrra, útjait kövesd, t 
ő fölemel s a földet neked adja, • 
majd meglátod, lesújt a gonoszokra . 
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Ujjongását én a gonosznak láttam, * 
magasra nőtt, mint libanoni pálma: 

de eltűnt, nem maradt nyoma, * 
mikor kerestem, nem találtam. 

Vezéreljen a Jóság és Igazság, * 
vég nélküli jövőt lát a békességes. 

A bűnösökre pusztulás vár, * 
a gonoszok jövője véges. 
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Zord vész és ostrom idején az Úr az igazaknak * 
erőd, amely védelmet ad. 

Az Úrnál megváltást és mentséget találnak, * 
ha támadnak a gonoszak. 

Mert biztonságban védi őket, * 
ha nála kérnek menedéket. 

Ant. Várj az Úrra és útjait kövesd. 

V: Jóságra, okosságra és bölcsességre taníts engem. 
F: Mert hitelt adok parancsaidnaL 

OLY SMÁ Y 

A zentírá i olvasmányt lá d az e edéke va árnapnál. 

IM D ÁG 

z előző va árnapról 

: Mondjunk áldást az Úrnak . 

F: Istennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imádságra hivást 
nyomban a HIM USZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIM USZT. 

V: Isten, siess segítségemre . 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HlM USZ 

Fény alkotója, örÖk Úr, 
fény teljessége, napvilág, 
az örök fény természeted 
s ezért nem érzel éjszakát. 

Derengő hajnal jelzi már: 
az éjt újabb nap követi. 
Kihúnynak mind a csillagok 
s megint a fénylő Nap ragyog. 

Mi is már vígan felkelünk, 
felcsendül hálaénekünk, 
hogy ím a vaksötét felett 
győzött ismét a napvilág. 

Ne törjön ránk, kérünk, Urunk, 
érzéki vágy forró heve, 
lelkünkön ne lehessen úr 
a világ hazug szelleme. 

Harag viszályba ne vigyen, 
a gyomrunk ínyenc ne legyen, 
ne rontson meg a kapzsiság, 
ne szálljon meg parázna vágy. 
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De erős szívvel, józanul, 
a testet tisztán tartva meg, 
adjuk, Krisztus, hűségesen 
egész napunkat teneked. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlé}ek, Vigasztalónk) 
egyetlen Ur, örök Király. Amen. 

ZSOLTÁROK 
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J. Ant. Uram, küldd hozzám fényességed és igazsá
god. 

42. zsoltár 

Vágy az Isten hajléka után 

"Én fényességül jöttem a világba. " (Jn 12,46) 

Védelmezz, Isten, fogd pártját ügyemnek t 
istentelen pogánnyal szemben, • 
kevély és álnok emberektől ments meg. 

Mert te vagy Istenem, erődöm, • 
ó miért vetettél el? 

Miért kell járnom csüggedt szívvel, • 
s az ellenség gazságát tűrnöm? 

Küldd hozzám fényességed, igazságod t 
s én hadd szegődjem a nyomukba, • 
vezessenek fel szent hegyedre, otthonodba . 

És ott majd lsten oltárához lépek, • 
hozzá, ki vígsággal betölti életem. 

A lant zenéjével dicsérlek, • 
ó lsten, Istenem! 
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Miért vagy, lelkem, bánatos, • 
miért száll hozzám sóhajod? 

Istenre várj, áldod te még • 
arcomnak üdvösségét, Istenét. 

Il. hét 

Ant. Uram, küldd hozzám fényességed és igazságod. 

2. Ant. Uram, ments meg minket életünk minden 
napján. 

Bibliai ének Iz 38,10-24.17-20 

Ezekiás király hálaéneke c odá gyógyulásáért 

"Életben vagy ok, bár halolt voltam ... nálam van a ha
lál kulcsa. " (Jel 1,17-18) 

Így szóltam én: • 
már indulnom kell életem delén, 

magához hódítja az Alvilág • 
maradék éveim sorát. 

Így szóltam: többé az Urat nem látom • 
az élők országában, 

emberre többé nem tekintek • 
azok között, akik a földön élnek . 

Otthonomat felgöngyölik, lebontják, • 
mint pásztorember sátrát; 

mint a takács, az életem felgombolyítod, • 
a szövőszékről leszakítod, 

reggeltől estig sorsomat bevégzed, • 
virradatig zokogva sírok, 

mint oroszlán, a tagjaim széttéped, • 
reggeltől estig sorsomat bevégzed. 
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Mint a csicsergő fecske * 
sa panaszosan búgó vadgalamb, 

felnézek bágyadt szemmel az egekbe: * 
Halld meg szavam, végy gondodba, Uram! 

Tudom, nem engeded * 
a pusztulás vermébe jutni lelkemet, 

de minden bűnömet egészen * 
hátad mögé veted. 

Hiszen az Alvilág téged nem áld, • 
nem zengi dicséreted a halál: 

aki a mélységbe leszáll, • 
már hűségedben többé nem remélhet. 

Csak aki él, * 
csak aki él, mint én, csak az dicsér! 

Apák a fiaiknak * 
hűségedről beszélnek. 

Az Úr az én megváltóm! • 
Dalunk zengjen, zenéljen 

életünk minden napján * 
az Úr házának belsejében. 
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Ant. Uram, ments meg minket életünk minden napján. 

3. Ant. Dicséret áldjon téged , I ten, Sion lakója. 

64. z oltár 

nnepi hálaadás 

" Sion az égi várost jelenti. " (Origené z) 

Hatalmas váradban dicséret áldjon, • 
Isten, Sion lakója! 

A fogadalmak teljesüljenek, * 
te hallgat z a könyörgő zóra. 
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Hozzád tér minden test, • 
feltár előtted minden vétket. 

Nincs száma lázadásaimnak, • 
bocsásd meg őket. 

ll. hét 

Boldog, akit magadhoz hívsz, hogy hozzád lépjen, • 
s elszállásolod udvarodban. 

Hadd töltekezzünk házad szépségében, • 
szentséges templomodban! 

Ha ítéletre jössz, győzelmes lsten, • 
hadd gyönyörködjünk csodatetteidben. 

A föld s a messzi tengerek határát • 
lecsitítottad rendben . 

A hegyeket erővel megszilárdítottad, • 
és hatalommal magad felövezted, 

csendet parancsoltál a zúgó tengereknek, t 
zúgó hullámhegyeknek, • 
mikor a népek háborogtak. 

A földhatár minden lakója • 
csodáidat bámulva állt. 

Kelet-Nyugat szikrázó csillagát • 
ihlesct örömkiáltásokral 

A földet látogasd meg, keljen boldog táncra, • 
termékenyítse harmat. 

Nyísct meg az égi zsilipet, t 
hullassa esőjét a gabonára, • 
hisz erre szántad. 

Öntözd barázdáit, göröngyét áztasd, t 
és porhanyítsct bőséges záporokkal, • 
áldást és virulást adj! 

Esőd a hegycsúcsokra fonjon koronát , • 
gazdag kenet borítsa el a legelőket, 
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a végtelen mezőkön keneted csorduljon át, • 
övezze ujjongás a hegytetőkeL 

A nyájak, mint palást fedjék a réteket, t 
búzából adj a völgyre takarót, • 
daloljanak ujjongó éneket! 

Ant. Dicséret áldjon téged, Isten, Sion lakója. 
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OLVASMÁ Y l Tesz 5,4-5 

Testvérek, ti nem jártok sötétségben, hogy az 
Úr napja tolvaj módjára lephessen meg. Hiszen 
mindnyájan a világosság fiai vagytok: a nappal fiai 
és nem az éjszakáé, nem is a sötétségé. 

VÁLA ZOS É EK 

Halld meg, Uram, hangomat: • Szavadban van 
minden bizalmam. Megi mételjük 

V: Felkelve hajnalban így kiáltok. • ·szavadban 
van ... 
Dicsőség. .. Halld meg ... 

Z KARJÁS É EKE Lk l ,68-79 

Ant. Mindazok kezéből , akik gyűlölnek minket, 
ments meg, Urunk. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe vált ágát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította * 
szolgája, Dávid családjából. 
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Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, * 

Il. hét 

és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 
az esküről, mit esküdött * 

atyánknak, Ábrahámnak: 
hogy félelemtől és az ellenség kezéből * 

szabadulást ad, 
és így szentségben, igazságban t 

színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, * 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, * 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, * 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, * 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa * 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

Ant. Mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, 
ments meg, Urunk . 

KÉ RÉ E K 

Áldjuk Megváltónkat, aki feltámadásával fénybe 
vonta a világot. Alázattal hívjuk egít égül és kiált uk: 
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Urunk, tarts meg minket ösvényeden! 
Urunk Jézus, reggeli imánkkal feltámadásodra 

emlékezünk: 
- dicsőséged reménye gyújtson világosságot a mai 

napra . 
Urunk, fogadd el kéréseinket és szándékainkat, 
- • int a nap első termékeit. 
Add, hogy ma szeretetben tevékenykedjünk, 
-és így minden ami javunkra, sőt mindenki javá-

ra szolgáljon . 
Add, Urunk, hogy világosságunk úgy fényesked

jék az emberek előtt, 
- hogy lássák jótetteinket és dicsőítsék az Atyát. 
Miatyánk . .. 

Imádság 

Urunk Jézus Krisztus, igaz világosság, te minden 
embert megvilágosítasz, hogy az üdvösség útját 
megtalálj a. Kérünk adj erőt, hogy számodra a bé
ke és igazság útjait készíthessük. Aki élsz és ural
kodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egység
ben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen . 

BEFEJ EZŐ 1~1 . K 
Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

Y: Az Úr legyen veletek . - F: É a te lelkeddel. 
V: Áldjon meg benneteket a mindenható l ten: az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 
Y: Menjetek békével. (Allelúja, allelúja .) 
F: I tennek legyen hála . (Allelúja , allelúja .) 

Magánimádkozá nál, vagy ha nem pap vezeti az imát: 

Y: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
ros. ztó l, é veze en el az örök életre. - F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

DÉLELŐTTRE (TERTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengőn esdje énekünk 
a nappal harmadik szakán 
hármas fölségű Istenünk, 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész világnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLRE (SEXTA) 

Dicsérjük dallal az Urat, 
buzgó készséggel, lelkesen : 
az óra, íme, délre jár 
s bennünket imádságra hív . 
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Ez Szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

E fénytől , mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen . 

DÉL UTÁ RA ( O A ) 

Háromszor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Őt áldjuk dallal lelkesen . 

Isten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív: 
szent Péter itt a mesterünk, 
gyógyító csodával tanít. 

Lélekben zsoltározva így 
a szent apostolok nyomán, 
Krisztustól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát, 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk , 
meg nem zűnő időkön á t. Ámen . 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant. Megtartom parancsaidat , amíg a földön élek. 

118. zsoltár, 49-56 

VII. (Zain) 

Gyakran gondol szolgád szavadra, • 
reményem alapítom arra. 

Gyötrelmeimben könnyebbséget ad, • 
hogy életemet táplálja szavad. 

Gúnyoltak a kevélyek, örök Isten, * 
de törvényedtől el nem tévelyedtem. 

Gondolatomban ősi ítéleteid ha visszatérnek, * 
magamban újra erőt érzek. 

Gonoszok gazsága felháborít, * 
mert elhagyták törvényed. 

Gondot viselnek rám végzéseid, * 
amíg e földön élek. 

Gyakran, Uram, felötlik éjszaka neved, * 
ha virrasztok, törvényed: 

Gúnyolják szívemet, • 
mert parancsaid szerint élek. 

nt. Megtartom parancsaidat, amíg a földön élek. 

2. Ant. Uram, add vissza néped kincseit, és akkor 
öröm tölt el minket. 

52. zsoltár 
A tével ygő emberi ég 

"Mindnyájan vétkeztek és híjával vannak Isten dicsősé
gének." {Róm 3,23) 

Az esztelen magában így beszél: "Nincs Isten." t 
Ocsmány, gyalázatos dolgokra vetemednek, • 
és jót, ki tenne, nincs közöttük egy sem. 
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Az égből Isten letekint, t 
az embereket figyeli, • 
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van-e ki töpreng és kutat, van-e, ki Istent keresi. 
Mindegyik szörnyeteg, • 

a rosszban tévelyeg. 
Mert nincs, aki a jóra törekednék, • 

nincs közöttük egyetlen egy. 
Vajon a gonoszok nem értik, t 

hogy akik az ő népét elemésztik, • 
felemésztik az Úr vetését, 

pedig nem ők szedték a kévét? 
Nézd, egybegyűlnek, mint a hadsereg, • 

de ostromuknak hamar vége lett. 
Isten halomba rakta csontjaik, • 

szenvedtek, amíg begyújtötte őket. 

Sionból jönne már megváltás Izraelnek! t 
Népének kincseit Isten ha visszahozza, • 
ujjongjon Jákob, Izrael örüljön vígadozva! 

Ant. Uram, add vissza néped kincseit, és akkor öröm 
tölt el minket. 

3. Ant. lsten a pártfogóm: az Úr támasza életemnek. 

53. z oltár, 1-6.8-9 

Segélykiáltá 

"A próféta azért imádkozik, hogy az Úr neve által ül
dözőitől megszabaduljon. " (Cassiodorus) 

Istenem, szabadíts meg neved által, • 
védelmezz erőd hatalmával. 

Istenem, halld meg könyörgésemet, • 
ajkam zavát füledbe vedd. 
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Idegenek támadtak ellenem, t 
barbárok fenyegetik életem, • 
nem tudják: Isten a vezérem. 

De íme Isten pártfogóm lett, • 
az Úr támasza életemnek. 

I l. hét 

Nagylelkűségedért most áldozattallépek hozzád, • 
áldom neved, Uram, mert csupa jóság. 

Mivel a támadók közül kimentett engem, t 
szemern az ellenségre néz • 
és lakmározik nagy örömben. 

Ant. Isten a pártfogóm : az Úr támasza életemnek. 

OLYASMÁ YOK 

Délelőtt 1 Ko r 12 ,4-6 
A lelki adományok különfélék , de a Lélek u

gyanaz. A megbízatások is különfélék, de az Úr u
gyanaz . Különfélék a csodatettek is, de az Isten, 
aki mindezt mindenkiben véghez viszi, ugyanaz. 

V: Az i stenfélőkhöz közel van üdvösségük. 
F: Hogy földünkön lakozzék Isten dicsősége. 

Imád ág 

Mindenható örök lsten, te Vigasztaló Lelkedet 
az apostolokra a nap harmadik órájában árasztot
tad ki. Bocsásd le ránk is a szeretet Lelkét, hogy 
minden ember előtt hűséggel tegyünk tanúságot 
rólad. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délben J Kor 12,12-13 

Ahogy egy a test é sok tagja van , de a test min
den tagja, bár sok féle, egyetlen te tet aikor, így 
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van ez Krisztussal is. Mi ugyanis egy Lélekben egy 
testté váltunk a keresztségben, akár zsidók, akár 
pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vol
tunk. Mindannyian egyetlen Lélekből ittunk. 

V: Szentséges Atyánk, őrizz meg minket a te ne
vedben. 

F: Hogy egységbe forrjunk össze . 

Imádság 

Istenünk, te Szent Péternek kinyilvánítottad a 
pogány népek üdvözítésének tervét. Tedd meg jó
ságosan, hogy tetteink előtted kedvesek legyenek 
ésszereteted üdvözítő szándékát szelgálják. Krisz
tus, ami Urunk által. Ámen. 

Délután l Kor 12,24b . 25-26 

Isten alkotta úgy a testet, hogy ne legyen megha
sonlás benne, hanem a tagok egymás gondját visel
jék . Ha egy tag zenved, mindnyájan vele szenved
nek, ha egy tag dicsőségben részesül, minden tag 
vele örül. 

: Urunk Istenünk, gyűjts össze a nemzetek közül . 
F: Hogy szent nevedet dicsérjük. 

Imádság 

Istenünk, te Kornéliusz zázadoshoz angyalodat 
küldted, hogy az üdvösség útját megmutassa neki. 
Segíts minket, hogy mindenki üdvössége érdeké
ben fáradozzunk és így velük együtt egyházad kö
zösségében eljussunk hozzád. Krisztus, a mi 
Urunk által. Ámen. 

: Mondjunk áldást az Úrnak. 
: Istennek legyen hála. 
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Vecsernye 

Felépítése mindenben megegyezik a Reggeli dicsérettel. 
Egyetlen kivétel: Zakariás éneke (Benedictus) helyett 
Szűz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónája hétköznapokon a négyhetes zsoltárbeosztás 
zövegében található. Vasár-és ünnepnap a saját zöve

gek közölt találjuk. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké Ámen. Allelúja. ·agyböjtben az ABelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

Idők magvető mestere, 
határt vonó kezed szabott 
a munkához fényes napot 
s alváshoz csendes éjszakát. 

Tartsd lelkünk tisztán és vezesd, 
míg tart az éji némaság. 
Fékezd az ellenség nyilát, 
ne ejtsen szívünkön sebet. 

Lohassz le lángot, lobogást, 
a szívben minden szenvedélyt. 
Érzéki szenny ne rontsa meg 
a lélek ifjú erejét. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök Király. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

l. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. 

48. zsoltár 

"Nehéz a gazdagnak bejutni a mennyek országába. " 
(Mt 19,23) 

I. 

Hallgassatok rám, minden népek, t 
figyeljen rám a föld minden lakója, • 
előkelő vagy szolga, jómódúak, szegények. 

Bölcsességet beszélnek ajkaim, • 
kitárom titkos gondolataim. 

A fülem példabeszédekre hajtom, • 
s találós verset zümmögök a lanton. 

A rossz napoktól minek féljek, • 
ha aljas rágalmazók körülvesznek, 

akik csak vagyonban remélnek • 
és gazdagsággal dicsekednek? 

Bizony az ember magát meg nem menti, • 
lstennek nem tud váltságot fizetni! 

A végső hajlék lesz a megváltása, • 
ha eljön vége. 

Bárcsak örök lehetne boldogsága, • 
s nem kellene leszállnia a Mélybe! 

A böJesre nézz: • 
halál a sorsa. 

Figyeld az ostobát: t 
az is hamar lehull a porba • 
és másra hagyja vagyonát. 

Mind végső otthonukba jutnak , • 
s örökre ott maradnak, 



276 Kedd Vecsernye 

bár fenn a föld felett • 
még tovább emlegetik nevüket. 

A Végső Hajlékban az ember sorsa: t 
csak álom és enyészet, • 
akár az állat, semmivé lesz. 

I l. hét 

Ant. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. 

2. Ant. Gyűjtsetek magatoknak kincseket az égben, 
mondja az Ur. 

Il. 

Így járnak mind, • 
akik vagyonban dúslakodnak, 

ez lesz a vége mindazoknak, • 
akik habzsolnak vágyaik szerint. 

Mint birkanyáj, az Alvilágba úgy vonulnak, t 
mögöttük pásztoruk, a Halál lépked: • 
torkában elsüllyednek, mint a borjak. 

Az Alvilág lenyeli minden tagjuk, • 
a Falánk megemészti őket. 

De Isten engemet kivált, • 
az Alvilág kezéből kiragad! 

Ne irigyeid a gazdagot, • 
ha gyarapodni látod vagyonát: 

ha meghal, nem viszi magával, • 
nem szállhat sírba vagyonával, 

imádja bár a vágyait, • 
míg tart ez az élet. 

Amíg jól megy orod, dicsérnek , t 
de végül megtérsz őseidhez , • 
s a fény örökre eltűnik. 
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A Végső Hajlékban az ember mit sem érez, * 
akár az állat, elhull, semmivé lesz. 

277 

Ant. Gyűjtsetek magatoknak kincseket az égben, 
mondja az Ur. 

3. Ant. Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé le
gyen a dicsőség és az áldás . 

Bibliai ének 

A megváltottak éneke 

Méltó vagy, Urunk, Istenünk, t 
hogy átvedd a dicsőséget, • 
a hódolatot és a hatalmat. 

Mert mindent te teremtettél, * 
akaratod alkotta, hozta létre őket. 

Jel 4, ll ;5.9 
10.12 

Méltó vagy, Urunk, hogy átvedd a könyvet • 
és pecsétjét feltörjed , 

mivel megöltek, * 
és Istennek megváltottál minket véreddel, 

minden törzsből és nyelvből, • 
népből és nemzetből, 

Istenünknek országgá és papokká tettél, * 
hogy urai legyünk a földnek. 

Méltó a Bárány, kit megöltek, • 
hogy a hatalmat ráruházzák, 

a gazdagságot, bölcsességet, hódolatot, • 
a dicsőséget és az áldást. 

Ant. Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen 
a dicsöség és az á ldás. 
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OLVASMÁNY Róm 3,23-25a 

Mindnyájan vétkeztek és híjával vannak Isten 
dicsőségének; az ő ingyenes kegyelméből igazul
nak meg Jézus Krisztus megváltása által. Őt adta 
oda lsten véres engesztelő áldozatul a hit által, 
hogy kinyilvánuljon igazsága. 

V Á LAS ZOS É EK 

Betöltesz örömmel: • Ha meglátom arcod, Uram. 
Megismételjük 
V: Jobbod felől mindvégig gyönyörűséggel. • 
Ha meglátom ... Dicsöség ... Betöltesz ... 

SZŰZ MÁRIA É EKE Lk J ,46-55 

Ant. Tégy velünk, Urunk, nagy dolgokat, mert ha
talmas vagy és szent a te neved. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve . 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 
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Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek , Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre . 
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Ant. Tégy velünk, Urunk , nagy dolgokat, mert ha
talmas vagy és szent a te neved . 

KÉRÉSEK 

Dicsérjük Krisztust, lelkünk pásztorát és püspö
két, aki szereti és védelmezi népét. Reményünket 
belé helyezve könyörögjünk : 
Oltalmazd, Urunk, népedet! 
Örök pásztor, oltalmazd N . püspökünket 
- és Egyházad minden pásztorát. 
Kegyesen tekints azokra, akik üldözést szenvednek, 
- sietve szabadítsd meg őket minden bajtó!. 
Légy irgalommal, Urunk, azok iránt, akik nélkü-

löznek, 
- adj eledelt az éhezőknek . 

Gyújts világosságot a törvényhozó testületek fölé, 
- hogy minden ügyben bölcsen és méltányosan 

döntsenek. 
Vedd pártfogásodba az elhúnytakat, hiszen véred

del váltottad meg őket , 
- hadd jussanak be veled az égi menyegzőre. 
Miatyánk .. . 

Imád ág 

Úristenünk , tiéd a nappal és tiéd az éj . Add , 
hogy zivünkben tovább ragyogjon az igazság nap
ja, é így a fényhez, amelyben laksz, mi is eljuthas
sunk . Ami Urunk . .. BLFEJEZÖ 1:\IAK: Já,d a 252 . oldalo n 
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MÁSODIK HÉT 

SZERDA 

Imádságra hívás 

Mindig a nap el ső zsolozsmás óráját vezeti be. 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 

Felhívás Isten dicséretére 

"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart" (Zsid 3,13) 

Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az 
Istent boldogan. · 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, * 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, * 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az 

Istent boldogan. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, * 

a nagy Király az istenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, * 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, * 

övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az 

Istent boldogan. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, * 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre . 
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Hiszen ő a mi Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 
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Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az 
Istent boldogan. 
Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 

"Ne keményítsétek meg szívetek, 
ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 

a sivatagban cselekedtetek. 
Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 

kihívtak ellenük, pedig szemlétték minden tettem. 
Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az 

Istent boldogan. 
Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 

és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmarn földjét. " 

Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az Is
tent boldogan. 
Dicsőség az Atyának , a Fiúnak • és a Szentléleknek, 

rniképpen kezdetben, • most és mindörökké. Ámen. 
Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az 

Istent boldogan . 

Olva mányos imaóra 

V: I ten, ie s egí t égemre. 
F: Uram, egít iet e. Dic ő ég az At yá-
na k , a Fiúna k és a Szentléleknek, mi képpen 
kezdetben, most és mi ndö rö kké. Ámen. Al 
lelúja. agyböjtben az Allelúja elmarad. 
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HIM USZ éjjel vagy hajnalban 

Magvető lsten, urak Ura, Krisztus, 
Élet-újító, szigorú Ítélő, 
áldva dicsérünk, kegyesen fogadd el 

minden imánkat. 

Éji órában a dicséret hangja 
íme hozzád száll, legyen hozzád méltó . 
Fény teremtője, örök égi dalra 

gyújtsd a szívünket. 

Hozz erényekben viruló napokra 
végül is boldog, sose szűnő létet; 
tetteink zengjék a dicsérő himnuszt 

minden időben . 

Szívünk és testünk buja vágyát égesd 
égi tüzednek erejével, ébren 
virrasszunk mindig s a kezünkben égjen 

lánggal a mécses . 

Egyenlő áldás az Atyát dicsérje 
s Téged, Megváltónk, örök egy Királyunk, 
és a Szentlelket, akit egyre zengjen 

minden a földön. Ámen. 

HIM U Z a nap folvamán 

Krisztus, fényesség, kegyelem és élet, 
végtelen jóság, öröme a földnek, 
csorduló véred a halálból minket 

megszabadított. 

Gyújtsd ki szívünkben szereteted lángját, 
áraszd ránk, kérünk, a hit égi fényét, 
és növeld bennünk a segítő jóság 

minden erényét. 
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Messze tartsd tőlünk a gonosz Kísértőt, 
győzzön a Sátán erején hatalmad, 
s álljon Ő mellénk, kit az égből küldesz, 

isteni Lelked. 

Dicsőség néked, örök Atyaisten, 
és neked, Krisztus, Atya egyszülötte, 
s kettejük Lelke, velük egyenlő Úr 

minden időn át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

J. Ant. Mi magunk is sóhajtozva várjuk testünk 
meg váltását. 

38. z oltár 

A beteg pana zo imája 

"A teremtés ugyanis hiábavalóságnak van alávetve ... 
amiatt, aki aláverette reményben." (Róm 8,20) 

I. 

Így szóltam: minden léptemre vigyázok, * 
nehogy keresztülessem nyelvemen. 

Számat megfékezem, * 
míg vígan éli világát az álnok. 

Így teljes némaságba burkolóztam, * 
egy szót sem szóltam. 

Aggódás fogta el a lelkem, * 
szívem lángolva égett, 

rá gondoltam, s a tűz feléledt, * 
és szólt a nyelvem: 

Uram, muta d meg sorsomat, t 
hány napot tartogat, * 
hadd tudjam, mikor érkezik el végem. 
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Nézd, napjaimnak hossza pár arasznyi, • 
előtted életem ideje semmi. 

Jaj, minden ember, mint a köd, olyan, * 
az ember, mint a puszták délibáb ja, 

jaj, mint a ködkép, elsuhan, • 
hiába minden kínlódása: 

rakásra halmoz kincseket, • 
s nem tudja végül is, kinek. 

Il. hét 

Ant. Mi magunk is sóhajtozva várjuk testünk meg
váltását. 

2. Ant. Uram, halld meg imámat: fogd fel könnyemet. 

II. 
Most hát, Uram, mit is kiáltsak? * 

Reményem nálad! 
Minden bűnömtől ments meg, • 

gazok gyalázatától védj meg! 
Elnémultam, szólásra nem nyílt ajkam. • 

Bár cselekednél végre! 
Jaj, büntetésed ne hagyd rajtam, • 

már elgyötört kezed verése! 
Az embert botozod, bűneit felrovod, t 

és mint a moly, testét is elnyüvöd . • 
Jaj, minden ember olyan, mint a köd! 

Hallgasd meg, Uram, imádságomat, • 
füledbe jusson kiáltásom, Isten! 

Ne légy könnyemre érzékeletlen, t 
hisz házad vendége vagyok, • 
mint őseim, zarándokod. 

Fordítsd el tőlem számonkérő arcod, t 
hadd legyen végre örömödben részem, • 
mielőtt elmegyek, hogy elenyésszem. 
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Ant. Uram, halld meg imámat: fogd fel könnyemet. 

3. Ant. Én az örök lsten irgalmasságában bízom . 

51. zsoltár 

Az álnok elbukik, virul az istenfélő 

"Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék! " (J Kor l ,31) 

Miért hencegsz gonoszságoddal, hős vitéz? t 
Miért, hogy eszed, Isten jámbora, • 
mindig gazsággal van tele? 

Éles a nyelved, mint a kés, • 
ámítás mestere! 

Te nem a jót, a rosszat szereted, • 
hazugságot igazmondás helyett. 

Örülsz minden szavadnak, • 
amit kiejt rontó és álnok ajkad. 

Dördüljön rád az lsten, sújtson földre! • 
Sarjadtól fosszon meg örökre! 

Bár sátradból kitépne • 
s e földről fiaidat elragadná élve! 

A jók ijedten rámerednek, • 
de aztán felnevetnek: 

"Így jár, aki nem Istenben kereste menedékét, t 
csak vagyonába vetette reményét, • 
és gazságában volt minden bizalma!" 

Én pedig, mint a viruló olaj fa • 
Isten házában, 

bízom a végnélküli, örök Isten • 
szerelmes irgalmában. 

Örök Uram, dicsérni foglak, • 
mert cselekedtél végre. 
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És hirdetlek, neved dicsérve, • 
mert híveidhez jóságos vagy. 

Il. hét 

Ant. Én az örök Isten irgalmasságában bízom. 

Y: Igéjében bizakodik lelkem. 
F: Az Úrban remélek én. 

OLVASMÁ Y 

A szemírá i olvasmányt lásd az e edéke va árnapnál. 

IMÁDSÁG 

Az e edéke va árnapról. 

Y: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

Ha a nap el ö imájaként mondjuk, az Imád ágra hívá t 
nyomban a HIM USZ követi, egyébként az alábbi be

vezetö imák elözik meg a HIM USZT. 

: lsten, siess segítségemre . 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 
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HIMNUSZ 

Teremtő, fényes ég Ura, 
ki holdfényt hintesz éjszaka 
s a nappaJok fölé Napod 
biztos pályáját megszabod: 

Már messze fut az ében éj, 
a világ színe visszatér, 
megújul már a lélek is, 
feszíti boldog tetterő. 

A visszatérő napsugár 
dicsérő dalra hívogat, 
az ég arcának mosolya 
szívünkben új derűt fakaszt. 

Ne érjen minket semmi szenny, 
vessünk el minden gonoszat, 
rossz tett ne rontsa életünk, 
kerülje el nyelvünk a bűnt. 

De míg a napsugár ragyog, 
hit melegítse a szívet, 
a remény vonzza ég felé , 
Krisztushoz kösse szeretet. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen . 
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l . Ant. lsten, te minden szentség fö lött á llsz ! Van i -
ten , a ki tená lad nagyobb? 
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76. zsoltár 
A csüggedt szív Isten csodáit felidézi 

"Mindenfelő/ szorongatnak, de nem törünk össze." 
(2 Kor 4,8) 

Hangom, ó isteneknek Istene, * 
kiált esengve. 

Hangom, ó isteneknek Istene, * 
hamar jusson füledbe. 

Amikor hívom Istenem, * 
amikor Uram keresem: 

keze még éjjel hadba száll és meg nem áll, * 
elméje nem pihen. 

Istenre gondolok, feltör keservem, * 
megszólalok, bágyadt a lelkem, 

a virrasztástól kiszáradt szemem, * 
járkálok, nyugtom nem lelem . 

Régmúlt napok emlékeit idézem, * 
elém tárulnak mind a régi évek, 

é pengetem az éjszakában lantom, t 
a szívemmel beszélek, * 
várom, hogy lelkem elnyugodjon. 

Vajon örök az Úr haragja? * 
Jóságát többé nem mutatja? 

Megszűnt irántunk kegyessége? * 
Vajon már minden látomásnak vége? 

Vajon kiszáradt Isten belseje, * 
haragjában kiaszott keble? 

Talán betegség verte, * 
vagy megbénult a Mindenható jobbkeze? 

Elmondom minden csodaműved, * 
csodáidat régmúlt időkből, 
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mind egytől egyig elsoralom őket, • 
zengek hatalmas tetteidrőL 

lsten, te minden bálvány Ura vagy! • 
Van isten, aki tenálad nagyobb? 

ó legfőbb Isten, bámuljuk csodádat, • 
erősséged a nemzetek között. 

Népedet megváltották karjaid, • 
Jákob és József fiait. 

Mikor a vizek láttak, Isten, t 
mikor a vizek láttak, megremegtek, • 
a mélységek reszkettek félelemben. 

Gomolygó fellegekből folyt az áradat, t 
az égbolt visszhangozta hangodat, • 
tüzes nyilak cikáztak, 

az égi kupola dörögve zengett, t 
villámok vonták fénybe a világot, • 
az alvilág remegve rengett. 

Átvitt utad a tengerek felett, t 
átnyúlt a végtelen vizen, • 
lábad nyomát nem látta senki sem. · 

Vezesd a népet, nyájadat, vezéreld, • 
vezesd mint Mózes és Áron kezével. 
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Ant. Isten, te minden szentség fölött állsz! Van isten, 
aki tenálad nagyobb? 

2. Ant. Szívem az Úrban ujjong: ő magasba emel és 
mélységbe dönt. 

Bibliai ének l Sám 2,1-10 
Anna éneke 

" Trónjukról erőseket letaszít és kicsinyeket magasra 
emel; az éhezőt javaival betölti. " (Lk l ,52-53) 

Ujjon~ az Úrban szívem : • 
az Urban győzelmern felhorgad, 
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neveti szám az ellenséget, • 
nagy vígan áldom megváltómaL 

Egyedül ő, az Úr a Szent, t 
egyedül ő, más senki nincsen, • 
egyedül lstenünk a szikla. 

Sok nagyzoló beszédetek némuljon el, • 
ne nyíljon szátok kérkedő szavakra, 

mert az Úr mindentudó lsten • 
és minden tettet mérlegel. 

Hős harcos íja széttörik, • 
az elcsigázottak ereje megnő; 

a gazdag kenyérért magát eladja, • 
amíg az éhes jóllakik; 

hét fiat szül a meddő • 

Il. hét 

s magányban csüggedez sok gyermek anyja. 
Az Úr elpusztít és életre kelt, • 

leküld az Alvilágba s onnan felhoz, 
az Úr kifoszt és vagyonnal elhalmoz, • 

mélységbe dönt és magasba emel. 
Az ínségest a porból felkarolja, • 

a szegényt a szemétből felveszi 
és nagyjai közé sorolja, • 

dicsőséges székére ülteti . 
Az Úré a világ alapja, • 

a földet arra állította. 
Vigyázza szentjei minden lépését t 

s a rosszakat elnyeli a sötétség, • 
senkit se ment meg saját ereje. 

Az Úr lesújt ellenfeleire, • 
az égből feldördül a Magasságos hangja, 

az Úr ítél : eléri a föld sarkát, t 
királyát hatalommal elhalmozza • 
s magasra emeli Felkentje szarvát. 
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Ant. Szívem az Úrban ujjong: ő magasba emel és 
mélységbe dönt. 

3. Ant. Az Úr uralkodik, vigadjon a világ. 

96. zsoltár 

Az Úr dicsőséges ítélő 

"Ez a zsoltár a világ üdvösségél jelzi, azt, hogy minden 
nép hinni jog benne." (Szent Atanáz) 

Az Úr uralkodik, vigadjon a világ • 
és ujjongjon a sok sziget. 

Körülveszik gomolygó fellegek, • 
jog és igazság tartja trónusát. 

Előtte égő lángok, • 
parázs izzik mögötte, 

villáma fénybe vonja a világot, • 
nézi a föld remegve. 

A nagy hegyek viaszként mállanak szét, t 
mikor az Urat látják, • · 
mikor az Urat meglátja a földkerekség. 

Igazságát az egek harsonázzák, • 
és minden nép meglátja dicsőségét. 

Bálványimádók szégyenüljenek meg, t 
mind, akik rongyaikkal dicsekednek. • 
Boruljatok elébe, istenek. 

Hallja Sion: törjön ki ujjongásba, t 
örüljön Júda valamennyi lánya, • 
mert te, Uram, gondjukat viseled. 

Mivel te vagy a magasságos Úr t 
az egész föld felett, • 
és minden istennél felségesebb. 



292 Szerda Reggeli dicséret 

Az Úr szereti azt, ki gonoszságot gyűlöl. t 
Megvédi híveinek életét, • 
kimenti gonoszok kezéből. 

Az igaz termékeny mezőre lép, • 
a tisztaszívűek ujjonganak. 

Örüljetek az Úrban, igazak, • 
s áldjátok szent nevét. 

Ant. Az Úr uralkodik, vigadjon a világ . 

I l. hét 

OLYASMÁ Y Róm 8,35.37 

Ki választhat el minket Krisztus szeretetétől? 
Megpróbáltatás, vagy szorongattatás, vagy éhezés, 
vagy ruhátlanság, vagy veszedelem, vagy üldözés, 
vagy fegyver? Mindezek felett diadalmaskodunk 
őáltala, aki szeret minket. 

VÁL SZOS É EK 

Áldom az Urat: • Minden időben. 
Megi mételjük 
Y: Számban dicsérete örökre megmarad. • Min
den ... Dicsőség ... Áldom az Urat. .. 

Z KARIÁ É EKE Lk 1,6 -79 

Ant. Szolgáljuk az Urat szentségben életünk minden 
napján. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 
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Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, · 

irgalmas lstenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa . 
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Ant. Szolgáljuk az Urat zent égben életünk minden 
napján. 

K. R K 
Áldott az Úr, ami Megváltónk, mert megígérte, 

hogy a világ végéig mindennap Egyházával marad. 
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Kiáltsunk hozzá hálás szívvel: 
Urunk, maradj velünk! 
Egész nap maradj velünk, Urunk, 
- számunkra kegyelmed napja sose érjen alkonyt. 
Ezt a napot áldozatul neked ajánljuk: 
- ígérjük, hogy semmi rosszat nem teszünk és 

nem támogatunk. 
Add , Urunk, hogy ez az egész nap a fény ajándé

kává legyen, 
-hadd legyünk a föld sója és a világ világossága. 
A Szentlélekből áradó szeretet vezesse szívünket és 

szánkat, 
- engedd, hogy igazságodban és dicséretedben 

megmaradjunk . 
Miatyánk ... 

Imádság 

Kérünk, Urunk, áraszd szívünkbe fényed vilá
gosságát, hogy parancsaid útján állhatatosan jár
va, semmi tévedésnek áldozatul ne essünk . A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 
Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. - F: És a te lelkeddel. 
V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten : az 

Atya , a Fiú és a Szentlélek . - F: Ámen. 
V: Menjetek békével. (AIIelú ja , a llelúja .) 
F: Istennek legyen há la. (AIIelúja, a ll elúja.) 

Magánimádkozá nál, vagy ha nem pap vezeti az imát : 
V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 

rossztó l, és vezessen el az ö rö k életre. - F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram , segíts sietve. Dicsöség az Atyának , a Fiú

nak és a Szentléieknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

DÉLELŐTTRE(TERTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengőn esdje énekünk 
a nappal harmadik szakán 
hármas fölségű Istenünk , 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész világnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk . 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen . 

DÉLRE (SEXTA) 

Dic érjük dallal az Urat, 
buzgó készséggel, lelkesen : 
az óra, íme, délre jár 
s bennünket imád ágra hív . 
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Ez Szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

E fénytől, mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLUTÁ RA ( O A) 

Háromszor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Őt áldjuk dallal lelkesen. 

Isten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív: 
szent Péter itt a mesterünk, 
gyógyító csodával tanít. 

Lélekben zsoltározva így 
a szent apostolok nyomán, 
Krisztustól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

I l. hét 
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ZSOLTÁROK 
l . Ant. Ösvényeimet átkutattam, hogy rendeléseid

hez szabjam lépteim. 

11 8. z o ltá r, 57-64 
V Ill. (H eth) 

Hittel ígérem, én Uram, Teremtőm: • 
Szavaid követem. 

Hívlak , kérem kegyelmedet teljes szívemből • 
ahogy ígérted, irgalmazz nekem. 

Hogy minden léptem rendeléseidhez szabjam, • 
ösvényeimet átkutattam . 

Haladék nélkül, azon nyomban • 
rendelkezéseidhez igazodtam. 

Hálójával körülfogott a gonoszok hada, • 
mégsem felejtem törvényed soha. 

Hogy imát mondjak, felkelek az éjben, • 
és igaz ítéleteid dicsérem. 

Hű társa lettem mindazoknak, • 
kik félnek téged s hódolnak par~ncsaidnak. 

Határtalan jóságoddal, Uram , t 
tele a földön minden: • 
végzéseidre oktass engem. 

Ant. Ösvényeimet átk utattam , hogy rendeléseidhez 
szabjam lépteim. 

2. Ant. Rettegés és rémület fog el: figyelj, Uram, é 
adj feleletet. 

54. z. oltár, 2- 15. 17-24 
Mikor a régi jóbarátból ádáz ellen ég lesz 

" Jézus gyötrődni é remegni kezdeTT." (Mk 14,33) 
l. 

Füledbe jusson imám, Istenem , * 
ne tedd magad, hogy üket vagy zavamra, 
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Figyelj, felelj nekem, * 
hajolj Je hozzám panaszomra. 

Az ellenség hangjától reszketek, * 
ha a gonoszok szeme rám mered, 

mert ocsmány vádakkal tetéznek egyre, * 
gyaláznak szemtől szembe. 

Szívem itt benn dobogva ver, * 
vad halálfélelem fog el, 

és rettegés és rémület: * 
vacogva reszketek . 

Il. hét 

"Ha, mint a vadgalambnak, szárnyam lenne, t 
hogy tovaszálljak s nyughelyet találjak, * 
bizony, én elrepülnék messze, 

és a vadonban verném fel tanyámat. t 
Rohannék menedékhelyemre, * 
viharból, fergetegből menekülve." 

Pusztítsd el villás nyelvüket , Uram, * 
a városban viszályt és erőszakot látok, 

éjjel-nappal járkálnak, * 
álnokság, rosszaság mászkál a falakon. 

Mindenfelé gaztettek ömlenek 
és belepik a város közepét, * 
csalás és elnyomás fedi a tereket. 

Ant. Rettegé és rémület fog el: figye lj , Uram , és adj 
fe leletet. 

3. Ant. Istenhez kiá lt o ttams az Úrnál üdvösségre lel
tem. 

Il. 

Nem vetélytárs halmoz gyalázatol fejemre, * 
nem attól szenvedek, 



ll. hét Szerda Napközi imádság 

nem ellenség tette a hírem tönkre, * 
akitől elrejtőzhetek. 

Hanem te, egyívású társam és barátom, t 
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kit velem együtt tanítottak Isten templomában, * 
kivel a nép közé is együtt jártam. 

Sok rossz szavuk akár a méreg feltör * 
torkukból és mellükből. 

De én lstenhez kiáltottam * 
s az Úrnál leltem üdvösségem. 

Esténként, reggel, délben * 
panaszos szóval rimánkodtam. 

És Szabadítóm meghallotta hangom, * 
megváltja életem, 

mert idelépett mellém, * 
amikor annyian támadtak ellenem. 

Meghallgatott és válaszolt az I ten, t 
felelt az Alkotó, * 
mert változás őnála nincsen . 

Egyikben sincs az Úr félelme: t 
kezét meghitt barátja ellen felemelte, * 
szövetségét megszegte. 

Beszéde kenetnél puhább volt, * 
de zíve háborút akart, 

szava olajnál finomabban csorgott, * 
de vágni készült, mint a kard. 

A Felséges viseli gondod, t 
Fenntartód, Jótevőd lett, * 
mert igaz embert elbukni nem enged. 

Süllyeszd el őket, l tenem, az Ocsmányság Vermébe! t 
Bálványozók, szoborimádók napjaik felét se él
hessék le! * 
É én továbbra i remélek benned. 
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Ant. Istenhez kiáltottam s az Úrnál üdvösségre lel
tem. 

OLVASMÁ YOK 

Dél elő !t !Törv 1,16-17a 

Bíráitoknak meghagytam: hallgassátok meg 
testvéreiteket és igazságosan ítélkezzetek, akár vé
retekről, akár idegenről van szó. Ítéletkor ne a sze
mélyt nézzétek, egyformán hallgassátok meg a ki
csit és a nagyot. Senki ügyében ne legyetek sze
mélyválogatók, mert Istené az ítélet. 

V: Igaz az Úr s az igazságot szereti. 
F: A jók meglátják arcát. 

Imádság 

Urunk, szentséges Atyánk , hűséges Istenünk, te 
a megígért Lelket elküldted, hogy az embereket, 
akiket a bűn szétszórt, ismét összegyűjtsed. Add, 
hogy e világban az egység és béke ügyét hathatósan 
szolgáljuk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délben lz 55 ,8-9 

Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az 
én útjaim nem a ti útjaitok , mondja az Úr. Igen, 
amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival 
magasabbak az én útjaim a ti útj aitokná l és gon
dolataim a ti gondolataitoknál. 

Y: Urunk, seregek Istene , ki hasonló hozzád? 
: Hatalmas vagy , Urunk, igazság vesz körül. 
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Imádság 

Mindenható és irgalmas Isten, te a nap közepén 
felüdítesz minket. Tekints kegyesen megkezdett 
munkánkra, javítsd ki a hibákat és add, hogy tet
szésed szerint legyünk képesek befejezni. Krisztus, 
ami Urunk által. Ámen. 

Délu tá n l Sám 16,7b 

lsten nem azt nézi, amit az ember: az ember a 
külsőt vizsgálja, az Úr azonban a szívet. 

Y: Istenem, vizsgálj meg: szívem mélyét kutasd. 
F: Örök uralmad alá vess engem. 

Imádság 

Urunk, Jézus Krisztus, te a kereszten kitártad 
kezedet az emberek megváltására . Engedd, hogy 
tetteink elnyerjék tetszésedet és megváltásod mű
vét hathatósan hirdessék a világban. Aki élsz és 
uralkodol, mindörökké. Ámen. 

Y: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála. 

Vecsernye 

Felépué e megegyezik a Reggeli dic érette!. 

V: Isten , siess segítségemre. 
F : Uram, segít s ietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben al Helúja 
elmarad. 
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HIMNUSZ 

Lassan lenyugszik már a nap, 
hegyet-völgyet magára hagy, 
de míg bánattal búcsút int, 
holnapra fényt ígér megint. 

Halandó ész ámulva néz: 
Teremtőnk, gonddal megszabod 
egymást váltó időszakok, 
a fény s az árny törvényeit. 

És míg az égre ráborul 
a néma csend s az éjsötét, 
lankadni kezd a tetterő, 
keressük már a pihenést: 

bennünket fényed boldogít, 
hittel, reménnyel gazdagít, 
Igéd, Öröktől Létező, 
dicsőségednek fénye ő. 

Hajnalt nem ismert ez a nap 
s nem éri soha alkonyat: 
fényét áhítja földi nép 
s ujjongva áldja fenn az ég. 

Örökre ízleljük mi is 
szelíd fényednek örömét, 
s míg áldunk, zengjük szent Fiad 
s édes Lelked dicséretét. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

II. hét 

l. Ant. Várjuk a boldog reményt és Megváltónk di
csőséges eljövetelét. 
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61 . zsoltár 

Az Istené a hatalom 

"A remény Istene töltsön el titeket minden örömmel a 
hitben." (Róm 15,13) 

Istenek Istene: az én hatalmas váram. • 
Lelkem ne félj: győzelmern tőle várom. 

Ő győztes hegyem, biztos bástyám, • 
hálóban nem botlik meg lábam. 

Meddig kérkedtek, meddig gyalázkodtak? • 
Mindegyik, mint leomló fal, kidőlt kerítés. 

Szavuk csak ámítás, ferdítés, • 
hazug szavakkal romlást hoznak. 

Míg áldást zengedez a szájuk, • 
szívükből dől az átok. 

Az Isten az én váram, • 
lelkem ne félj: győzelmern Tőle várom. 

Ő győztes hegyem, biztos bástyám, • 
nem botlik el a lábam. 

A Magasságos Isten diadalmam, t · 
a Dicsőséges: hegycsúcs és erőd, • 
az Isten: ő az én védelmem. 

Csak benne bízz, ő lesz erőd, t 
és lelkedet elébe öntsd, • 
mert oltalmunk: az lsten. 

Nézd a közembert: mint a köd. • 
Előkelő: csak álom délibábja. 

Könnyebb a súlya, mint a falevélnek, • 
elszáll, könnyebben, mint a pára. 

Pénzgyűjtésben ne keress támaszt, t 
a gazdagságot ne bálványozd, • 
ha lsten szól, figyelj szavára. 
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Egyszer szólt Isten, kétszer hallgatom: • 
"Az Istené a hatalom." 

Uram, az erő egyedül tied, • 
tettei szerint megfizetsz mindenkinek. 

I l. hét 

Ant. Várjuk a boldog reményt és Megváltónk dicső
séges eljövetelét. 

2. Ant. · Derítse ránk arca ragyogását és adja áldását 
az lsten . 

66. z oltár 

Közö könyörgés a népek Urához 

"Vegyétek tudomásul, hogy az lsten üdvözítő szándéka 
a pogányoknak szó/ majd." (ApCsel 28,28) 

Az lsten irgalmazzon, adja ránk áldását, • 
derítse fölénk arca ragyogását. 

Uralmad hogyha betölti a földet • 
s a nemzetek elismerik győzelmed, 

a népek mind dicsérni fognak, Istenem, • 
a népek mind dicsérnek közösen. 

A nemzetek mind zengenek, ujjonganak, • 
mert mindnyájuk uralkodója vagy. 

A népeket síkságra vezeted, • 
földedre viszel minden nemzetet. 

A népek mind dicsérni fognak, Istenem, • 
a népek mind dicsérnek közösen. 

A föld bőséges termést hozzon, • 
szálljon ránk Istenünk, az Úr áldása. 

Áldását adja lsten, t 
s a föld minden határa • 
hódoljon neki félelemben. 
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Ant. Derítse ránk arca ragyogását és adja áldását az 
Isten. 

3. Anl. Teremtett létét minden őáltala kapta és min
den őbenne áll fenn . 

Bibliai ének 

Krisztus az el ső 

Adjunk hálát az Atyának, t 
aki méltóvá tett minket • 
a szentek örökségére fényességben, 

aki a sötétség hatalmából kimentett • 
és áthelyezett Fia országába. 

Benne találtunk megváltásra, • 
a bűnök bocsánatára. 

Ő a láthatatlan lsten képmása, • 
minden teremtmény elsőszülötte. 

Minden teremtmény benne jött létre • 
az égben és a földön: 

a látható és a láthatatlan, t 
t.rónusok és uralmak, • 
fejedelmek és hatalmak. 

Teremtett létét minden • 
általa és benne kapta. 

Ő minden előtt létezik, • 
és minden őbenne áll fenn. 

Ő a feje a Testnek : az Egyháznak, t 

Kol 1,12-20 

ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, • 
hogy mindenben ő legyen éJen. 

Az Atyának úgy tetszett, hogy minden teljesség • 
benne lakozzék, 



306 Szerda Vecsernye 

hogy általa mindent • 
magával kibékítsen 

s vérével a kereszten t 
békességet szerezzen • 

Il. hét 

mindannak, ami létezik a földön és az égben. 
Ant. Teremtett létét minden őáltala kapta és minden 

őbenne áll fenn. 

OLVASMÁ Y l Pt5,5b-7 

Egymással szemben mindnyájan alázatossággal 
viseltessetek, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az 
alázatosaknak pedig kegyelmet ad . Alázkodjatok 
csak meg Isten kezének súlya alatt, hogy látogatá
sa idején majd felmagasztaljon. Minden gondoto
kat bízzátok rá, mert mindnyájatoknak gondját 
viseli. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Uram, őrizz meg: • Szemed fényeként. 
Megismételjük 
V: Szárnyaid árnyékában védj meg. • Szemed . .. 
Dicsőség . .. Uram, őrizz meg: • Szemed fényekén t. 

SZÜZ MÁRIA ÉNEKE Lk l ,46 - 55 
Ant. Hatalmát , Urunk, mutassa meg győzelmes ka

rod: szórd szét a kevélyeket é magasztald fel a kicsi
nyeket. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet . 



I l. hét Szerda Vecsernye 

Nagy műveket visz végbe az Erős • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 
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Ant. Hatalmát, Urunk, mutassa meg győztes karod: 
szórd szét a kevélyeket és magasztald fel a kicsinyeket. 

KÉRÉSEK 

Szeretett testvérek, ujjongjunk Urunk előtt, 
mert elsősorban abban találja örömét, ha jótéte
ményeivel népét elhalmozza. Buzgó szívvel könyö
rögjünk: 
Urunk, árassz ránk kegyelmet és békét! 
Örök Isten, számodra ezer év annyi, mint a tegnapi 

nap, amely már tovatűnt; 
-ne engedd elfelednünk, hogy az élet olyan, mint 

a virág, amely reggel még virágzik, de estére el
hervad . 

Tápláld népedet égi eledellel, hogy ne éhezzék, 
- és az örök élet italával, hogy sose szomjazzék . 
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Add, hogy híveid az odaföntieket keressék és 
azokban leljék örömük, 

- hogy a munka és felüdülés idejét egyaránt di-
csőségedre használják. 

Adj nekünk, Urunk, jó időt, 
- hogy a föld termését gazdagon betakarítsuk. 

vagy: Minden ártalomtól védj meg, Urunk, 
- és bő áldásodat áraszd otthonunkra. 

Arcod látását add meg az elhúnytaknak, 
- találjanak benne örök boldogságot. 
Miatyánk ... 

Imád ág 

Istenünk, szent a te neved és irgalmadat minden 
nemzedék hálával ünnepli. Hallgasd meg hozzád 
könyörgő népedet s add, hogy dicséretedet mindö
rökre zengje. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fi
ad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, lsten, mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IM . K 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

Y: Az Úr legyen veletek. - F: És a te lelkeddel. 

: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten : az 
Atya , a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 

: Menjetek békével. (Allelúja , allelúja. ) 
F: Istennek legyen há la. (Allelúja , allelúja .) 

Magánimádkozá nál, \agy ha nem pap \ezcti az imát: 

: Az Úr á ldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztó l, é vezes en el az ö rök életre. - : Ámen . 



MÁSODIK HÉT 

CSÜTÖRTÖK 

Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsoloz más óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. z~o lt ár 

Felhívá l ten dicséretére 
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"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart" (Zsid 3,13) 

Ant. Lépjünk az Úr elé dicsérő ujjongással. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Lépjünk az Úr elé dicsérő 1,1jjongással. 

Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, • 
a nagy Király az istenek fölött. 

Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 
övéi mind a hegytetők. 

Övé a tenger, az ő alkotása, • 
övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Lépjünk az Úr elé dicsérő ujjongással. 

Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 
Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 

Hiszen ő a mi Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 

nt. Lépjünk az Úr elé dicsérő ujjongással. 
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Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 

ll. hét 

kihívtak ellenük, pedig szemiéiték rninden tettem. 
Ant. Lépjünk az Úr elé dicsérő ujjongással. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam : • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 
Ant. Lépjünk az Úr elé dicsérő ujjongással. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, • most és mindörökké. 
Ámen. 
Ant. Lépjünk az Úr elé dicsérő ujjongással. 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap el ő imaórájaként mondjuk, az Imád ágra hí
vá t közvetlenül követi a megfelelő H IM USZ, majd 
az imaóra többi ré ze. Ha nem a nap el ő imaórájaként 
zerepel, akkor a következő Be ezető imák előzik meg: 

Y: Isten, siess segítségemre . 
F: Uram, segíts ietve. Dicsőség az Atyá
nak, a Fiunak és a Szentléleknek , miképpen 
kezdetben, most és mindörökké . Ámen . Al
lelúja. 

agyböjtben az Allelúja elmarad. 
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HIM USZ éjjel vagy hajnalban 

HIM 

A nappal szárnyas hírnöke 
közelgő fényről énekel: 
ébreszti már a lelkeket 
és új életre hív az Úr. 

"Betegség, álom, lustaság 
ágyát vigyétek!" - így kiált -
"szent tisztaságban, józanul 
virrasszatok, közel vagyok." 

Hogy majd ha újra mindenütt 
az égen hajnal tündököl, 
annak, kit munka terhe vár, 
adjon reményt a fénysugár. 

Most Jézushoz kiált szavunk, 
könnyezve, kérve, éberen, 
buzgó hittel, ha esdekel 
a tiszta szív, nem szunnyad el. 

Krisztus, te űzd el álmaink, 
törd szét az éj bilincseit, 
te oldj fel minden régi bűnt 
és új világosságot adj. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

z 
Vond magadhoz a szíveket, 
ó megbocsátó Szeretet, 
tisztítsa lelkünk kegyelem, 

a nap fol yamán 

hogy ne maradjon benne szenny. 
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Lásd, vándorokként érkezünk, 
s mint száműzöttek könnyezünk; 
te, kikötőnk és lakhelyünk, 
életre nálad hadd lelünk. 
Boldog, ki szomjazik terád, 
Élet Forrása, Igazság, 
de boldog a nép, amelyik 
Játásodban gyönyörködik! 
Dicsőséged határtalan, 
mit mindörökre boldogan 
rád emlékezve zengenek 
a porból felemelt szívek. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

II. hét 

l . Ant. Megváltottál minket, Urunk: áldjuk nevedet 
örökre. 

43 . zsoltár 

A nemzel panasza 

"Mindezek felett diadalmaskodunk őáltala, akiminket 
szeret." (Róm 8,37) 

l. 

ó lsten, hallottuk saját fülünkkel, t 
elmondták őseink, • 
amit korukban tettél, 

régmúlt idők csodáit, • 
mindazt, amit kezeddel végbevittél. 
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A népeket földönfutókká tetted, • 
de őket elültetted, 

a nemzetek széthulltak, • 
s ők gyarapodni kezdtek. 

Nem kardjuk szerezte a földet, • 
és diadalt nem kezük aratott, 

de jobb kezed, de jobb karod, t 
és fénylő arcod sugara, • 
mivel szeretted őket. 

Királyom, Istenem, • 
parancsnokom, te Jákob Megváltójal 

Hadunk veled rohant az ellenségre, • 
s a tárnactót nevedben eltapostal 

Nem nyilaimban van bizalmam. • 
Nem kardom vitt a győzelemre, 

az ellenségen győzelmet tetőled kaptam, • 
te hoztál szégyent ellenfeleinkre. 

Csak Istenben volt mindig dicsekvésünk, • 
áldjuk neved örökre! 
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nt. Megváltonál minket , Urunk: áldjuk nevedet 
örökre. 

2. nt. Urunk, kímélj meg; ne hagyd szégyenre jutni 
örökséged. 

II. 
Lám, mégis elvetettél, megaláztál minket, • 

és nem kiséred többé seregünket. 
Megfutamítottál az ellenfél előtt, • 

hagytad, hogy ellenség kifosszon, 
mint birkanyájat felkoncoljon, • 

é szél zórtál a nemzetek között. 
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Eladtad semmiért a népet, • 
árát ugyancsak kevésre becsülted. 

És gúnytárggyá tettél szomszédainknak, • 
aki körülvesz, csúfol, megvet. 

A népek közmondásként emlegetnek, • 
a pogányok rajtunk mulatnak. 

Előttem áll csúfságern szüntelen, • 
szemembe tűnik szégyenem. 

Hangjuk körülfog: becsmérlő és bántó, • 
dühöng az ellenség, a bosszúálló. 

Il. hét 

Ant. Urunk, kímélj meg; ne hagyd szégyenre jutni 
örökséged. 

3. Ant. Kelj fel, segíts meg! Irgalmad szerint, Urunk, 
szabadíts ki! 

lll. 

Minden gyalázat ránk hullt, t 
mégsem felejtettünk el téged, • 
és nem bontottuk fel a szövetséget. 

És szívünk el nem fordult, • 
utadróllábunk le nem lépett. 

Pedig megtörtél: lágyékunk elgennyedt, • 
s a sötétség már teljesen körülvett. 

Ha Istenünk nevéről elfeledkezünk, • 
s más istenek felé tárjuk kezünk, 

talán az Isten nem lát, • 
ő, aki ismeri a szívnek minden sarkát? 

Hiszen miattad gyilkolnak egész nap, • 
mint vágóhídra hajtott birkanyájaL 

KeU fel, Uram! Miért, hogy alszol? • 
Ebredj! Ne tart on haragod örökre! 
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Miért fordult el arcod? • 
A kínt, az elnyomást miért nem veszed észre? 

Fejünk a porba görnyedt, • 
hasunk a földön csúszik. 

Kelj fel! Segíts meg! • 
Irgalmad szerint szabadíts ki? 

Ant. Kelj fel , segíts meg! Irgalmad szerint, Urunk, 
szabadíts ki! 

V: Urunk, kihez menjünk? 
F: Az örök élet igéi nálad vannak. 

OLVASMÁ Y 

A zemírá i olvasmányt lásd az e edékes va árnapnál. 

IMÁDSÁG 

Az előző va árnapról. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak . 
F: Istennek legyen hála. 

Reggeli dic éret 

: Isten, sies segnsegemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyána k, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, mo t é 
mindörökké. Ámen. Allelúja . agyböjtben az Allefúja 
elmarad. 
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HIM USZ 

A fénylő csillag hajnalán 
lstenhez száll kérő imánk, 
hogy védjen minket s e napon 
ne érjen semmi ártalom. 

Nyelvünket fogja fékre ma, 
ne széljon rút viszály szava. 
Takarja el tekintetünk, 
ne lásson hívságot szemünk. 

A szívet lakja tisztaság, 
kerüljön szertelen szeszélyt, 
étel s ital mérséklete 
győzzön le testi szenvedélyt. 

S ha majd a nappal véget ér 
s az éj órája visszatér, 
míg földi vágyat megvetünk, 
Őt áldja szent dicséretünk. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

Z OLT - ROK 

I l. hét 

l . nl. Keltsd fel hatalmadat és vált meg minket. 

79. z o ltá r 

runk , lá toga d meg ezt a zö lö t 

" Jöjj el, Uram Jézus!" (Jel 22,20) 

Izrael Pásztora, figyeljen ránk füled • 
ki Józsefet nyájként vezéreled, 
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ki trónon ülsz a kerubok felett, t 
Efraim, Benjámin és Manasszé előtt • 
jelenj meg! 
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Keltsd fel hatalmad, jöjj és válts meg minket! • 
ó Istenünk, térj vissza hozzánk! 

Arcodnak fényét ragyogtasd fel • 
és szabadulást hozz ránk. 

Seregek Istene, Ura, meddig tajtékzol, • 
míg hozzád száll a nép imája? 

A könnyet adtad táplálékul, • 
itattál könnyel pohárszámra. 

A szomszéd népek nevetsége lettünk, • 
az ellenség gúnyt űz belőlünk. 

Seregek Istene, térj vissza hozzánk, t 
arcodnak fényét ragyogtasd fel • 
és szabadulást hozz ránk. 

Egyiptomból egy szőlőtövet hoztál, • 
a népeket kihajtottad, azt pedig elültetted, 

elődeit elűzted, • 
gyökeret vert és ellepte a földet. 

A hegyeket árnyékba vonta, • 
indája felfutott hatalmas cédrusokra. 

A tengerig kiterjesztetted ágait, • 
elágazott egész a folyamig. 

Miért pusztítottad el sövényét, • 
hogy minden jött-ment rajta lakmározzék? 

Erdei vadkan letarolta, • 
a mező minden élőlénye falta. 

Seregek Istene, kérünk, térj vissza hozzánk, t 
az egekből tekints le, nézz ránk, • 
és ezt a szőlőt látogasd meg. 
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Oltalmazd, amit jobbod ültetett, • 
s fiad, akit magadnak neveltél fel. 

Azokat, akik elemésztik tűzze!, • 
haragod sújtsa, semmisítse meg. 

Il. hét 

Védd meg a férfit jobbodon, terjeszd fölé kezed, • 
hisz magadnak nevelted. 

Nem fordultunk el tőled, • 
add vissza életünk, hadd szólítsuk neved. 

Urunk, seregek Istene, térj vissza hozzánk, t 
arcodnak fényét ragyogtasd fel • 
és szabadulást hozz ránk. 
Ant. Keltsd fel hatalmadat és válts meg minket! 

2. Ant. Szabadulást szerzett az Úr: adjátok tudtára 
az egész földnek. 

Bibliai ének Iz 12,1 -6 

A megváltott nép ujjongása 

"A ki szomjas, jöjjön hozzám és igyék." (Jn 7 ,37) 

Uram, hálát adok : t 
felgerjedt és lelohadt haragod • 
és vigasztalást hoztál. 

Igen, Isten a szabadítóm, • 
benne remélek és nem félek, 

az Úristen: erősségem, dalom • 
és szabadítóm ő lett. 

Ujjongva merítsetek forrásából! • 
Elmondhatjátok akkor: 

"Zengjétek az Urat, kiáltsátok nevét, t 
műveit mondjátok el minden népnek, • 
neve fölségét hirdessétek . 

Az Úrnak énekeljetek, mert szabadulást szerzett, • 
adjátok tudtára az egész földnek, 
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hangoztasd, hirdesd, Sion lánya, • 
mily nagy Izrael Szentje benned!" 
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Ant. Szabadulást szerzett az Úr: adjátok tudtára az 
egész földnek . 

3. Ant. Ujjongjatok Erődünk Istenének. 

80. zsoltár 

A szövetség ünnepélyes megújítása 

" Vigyázzatok, hogy egyiketekben se legyen hitetlenség
re hajló gonosz szív." (Zsid 3, 12) 

Ujjongjatok Erődünk Istenének, • 
dicsérje Jákob Istenét győzelmi ének. 

Daloljatok, verjétek a dobot, • 
csendüljön hárfaszó, zenéljen lantotok. 

Az újhold kezdetét jelezzék harsonák, • 
holdtölte éjjelét, az ünnepet magát. 

Mert ez a törvény, Izrael, • 
mert Jákob Istene rendelte el. 

Józsefnek ilyen parancsot adott, • 
amikor Egyiptom földjéről távozott. 

Szavára hallgattam annak, kit nem ismertem, t 
terhét válláról leemeltem, • 
kivettem kezéből a kosarat. 

Szorongásodban hívtál engem, • 
s én megszabadítottalak. 

Mennydörgő rejtekemből széltam hozzád, • 
pedig Meriba vizeinél lázadoztál. 

Halld népem, tanúskodom ellened, • 
ó Izrael, bár zavaimra hallgatnátok! 
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Nem lesz más isten köztetek, * 
idegen istent többé nem imádtok. 

Én vagyok Jáhvé, én az Isten. t 
Én hoztalak ki Egyiptomból, * 
sőt éhes szád is betöltöttem. 

De az én népem nem figyelt szavamra, * 
Izrael rólam tudni sem kíván. 

Így hát makacs szívéért elvetettem, * 
hadd fusson vágyai után. 

Ó bárcsak rám figyelne népem, * 
bárcsak követné Izrael ösvényem . 

Ellenségeit azonnal leverném, * 
kezemet támadói ellen felemel ném." 

Akik az Urat gyűlölik, t 
a földön csúsznának előtte * 
és vesztük megpecsételnék örökre. 

Őt pedig táplálná a búza velejével, * 
sziklából jóllakatná mézzel. 
Ant. Ujjongjatok Erődünk Istenének . 

ll. hét 

OLYASMÁ Y Róm 14,17-19 

Az Isten országa nem evés vagy ivás, hanem 
megigazulás és béke és öröm a Szentlélekben. Aki 
ezekben szolgálja Krisztust, tetszésére van Isten
nek, és jó hírben áll az emberek előtt. Ezért hát a 
béke ügyét és egymás épülését mozdítsátok elő. 

VÁLASZO É EK 

Reggelente, Uram : * Rólad gondolkodom. 
Megismételj ük 
Y: Mert segítőm te lettél. * Rólad gondolkodom. 
Dicsőség . .. Reggelente, Uram .. . 
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ZAKAR IÁS É EKE Lk l ,68-79 

Ant. Urunk, taníLsd népedel az üdvösségre és bo
csásd meg véLkeinkeL 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk zánakozó zívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 
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Hogy azokat, akik az éjben, i" 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

Ant. Urunk, tanítsd népedet az üdvösségre és bo
csásd meg vétkeinket. 

KÉRÉSEK 
Áldott az Isten, a mi Atyánk, aki oltalmazza 

gyermekeit és kéréseiket nem veti el. Mindnyájan 
alázatosan imádkozzunk hozzá és mondjuk: 
Bocsásd fényedet szem ünkre, Urunk! 
Urunk, hálát adunk neked, mert Fiad által megvi-

lágosítottál minket, 
- egész nap táplálj világosságoddaL 
Vezessen minket, Urunk, bölcsességed, 
- hogy lelkileg megújuljunk. 
Segíts, hogy érted minden nehézséget bátran elvi

seljünk, 
- és nagylelkűen szolgáljunk neked. 

Vezesd ma gondolatainkat, érzelmeinket és mun
káinkat, 

- hogy vezérlő gondoskodásodat készséggel kö
vessük. 

Miatyánk .. 

Imád ág 

Urunk, te vagy az igazi fény és a világosság for
rása. Add, kérünk, hogy elménket hűségesen a te 
ügyedre irányítva, valóban a te szeretetedben él
jünk . Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által. . . 

8 F -J EZŐ l 1 . K Lásd a 308. olda lon. 
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Napközi imádság 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

DÉLELŐTTRE (TERTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengőn esdje énekünk 
a nappal harmadik szakán 
hármas fölségű Istenünk, 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész világnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
sa Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLRE (SEXTA) 

Dicsérjük dallal az Urat, 
buzgó készséggel, lelkesen: 
az óra, íme, délre jár 
s bennünket imádságra hív . 
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Ez szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

E fénytől, mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉL T Á RA ( 0 A) 

Háromszor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Őt áldjuk dallal lelkesen. 

Isten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív: 
Szent Péter itt a mesterünk, 
gyógyító csodával tanít. 

Lélekben zsoltározva így 
a szent apostolok nyomán, 
Krisztustól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dicső ég áldja jó Atyánk 
é egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

II. hét 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant. Uram, ajkad törvénye különb , mint arany és 
ezüst. 

118. zsoltár, 65-72 

IX. (Teth) 

Irgalmas légy szalgáddal • 
irgalmas szavad szerint, Isten. 

Ítélni taníts, gazdagíts tudással, • 
hiszek rendelkezéseidben. 

Idő előtt tévútra tértem, • 
de most tartom szavad hűségben. 

Igen, te jó vagy, s minden jó tied: • 
tanítsd meg végzéseideL 

Iszonyatosan rágalmaznak a kevélyek: • 
de én egész szívvel parancsaidnak élek. 

Irdatlan szívük hájas, érzéketlen, • 
de én törvényedben találom kedvem. 

Így volt jó: szenvedtem, kínlódtam, • 
hogy végzéseid megtanuljam. 

lgéi törvényt mondó ajkaidnak • 
túltesznek ezrein ezüstnek és aranynak. 

Ant. Uram, ajkad törvénye különb, mint arany és ezüst. 

2. Ant. Az Úrban bízom és nem félek: ember tehet-e 
valamit ellenem? 

55. zsoltár, 2-7b.9-14 

Imád ág félelemben 

"A szenvedó Krisztust állítja elénk." (Szent Jeromos) 

Irgalmazz, Istenem, mert üldöznek az emberek! • 
Naphosszat tele szájjal bántalmaznak. 
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Rágalmazóírn üldöznek egész nap, * 
ellenfelern temérdek! 

Felséges Úr, amikor félek, * 
beléd vetem minden reményem: 

I l. hét 

"Gyalázóm! Én az Úrtól kapom minden dicsekvé
sem! t 
Az Úrban bízom én, nincs bennem félelem! * 
Tehet-e test valamit ellenem?" 

Gyalázóírn egész nap bántanak, * 
romlásom tervezik: 

gonoszul összefognak, elrejtőznek, t 
lépéseim lesik, * 
hogy orvul tőrbe csalják életem. 

Álnokságukból szabadíts meg minket! • 
Légy úrrá, lsten, minden népen! 

Panaszaim te magad írd le, t 
jegyezd fel könnyeimet pergamenre, * 
tekercseidre minden gyötrődésem. 

Ha visszahőköl ellenségem, t 
ha meghátrál kiáltásomra, * 
akkor tudom: velem az Isten. 

Gyalázóm! Dicsekvésem lsten adja! * 
Gyalázóm! Én az Úrtól kapom dicsekvésem! 

Istenben bízom én, nem rémít félelem. • 
Tehet-e test valamit ellenem? 

Ígérem, magasságos Isten, • 
dicséreteddel fogadalmam teljesítem. 

Csak szabadíts meg a Haláltól, * 
csak tartsd a lábam a Tömlöctől távol, 

s az Isten színe előtt hadd járhassak én • 
az élet mezején. 
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Ant. Az Úrban bízom és nem félek: ember tehet-e va
lamit ellenem? 

3. Ant. Uram, jóságod meghaladja az eget. 

56. zsoltár 
A szenvedö ember reggeli imája 

"Az Úr szenvedéséről énekel ez a zsoltár." 
(Szent Ágoston) 

Irgalmazz, Isten, irgalmazz nekem, • 
oltalmamat nálad kerestem . 

Oltalmam szárnyaid árnyékában lelem, • 
míg átvonul a vész felettem. 

Az Istent hívom én, a Magasságost, • 
a bosszúálló Isten ő, a Felség. 

Az égből küldi üdvösségét, t 
megment attól, ki üldöz és elátkoz, • 
jóságát küldi és hűségét. 

Fekvőhelyem oroszlánok tanyája, • 
mind emberi zsákmányra éhes, 

foguk, akár a nyíl, akár a lándzsa, • 
és mint a kard, a nyelvük éles. 

Egekbe nyúlik magasságod • 
és dicsőséged betölti a földet! 

Nézd, lábam elé hálót szőttek, t 
a hurkot megkötötték már nyakamnak, • 
és gödröt ástak, hogy belezuhanjak. 

Szilárd a szívem, Istenem, szilárd a szívem! • 
Zengek zenével, dallal. 

Ébredj lelkem! Kelj dalra hárfám, lantom! • 
Hadd ébredjen a Hajnal. 

A népek között, Uram, hálát mondok, • 
Nagyúr, a nemzetek közt éneklek neked . 
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Jóságod meghaladja az eget, • 
az égboltnál hatalmasabb hűséged. 

Egekbe nyúlik magasságod • 
és betölti a földet dicsőséged. 

Ant. Uram, jóságod meghaladja az eget. 

OLVASMÁ YOK 

Délelőtt Gal5,13-14 

Testvérek, ti a szabadságra vagytok hivatva. 
Csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, 
hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Az 
egész törvény ugyanis ebben a mondatban teljese
dik be: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat." 

V: Uram, rendelkezéseid útján futok. 
F: Míg értésükre lelkem megnyitod. 

Imádság 

Könyörgő kéréssel fordulunk hozzád, Urunk. 
Te a nap harmadik órájában az apostolokra imád
ság közben Szentlelkedet árasztottad: add jóságo
san, hogy ebben a kegyelemben mi is részesüljünk. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délben Gal5,16-17.25 

A Lélek szerint éljetek: akkor nem teljesítitek a 
test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusa
kodik, a lélek pedig a test ellen. Egymás ellen ha
dakoznak, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek . 

V: Uram, te jó vagy és velünk jót teszel. 
F: Add, hogy törvényeidet tartsam. 
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Imádság 
Mindenható, örök lsten, tenálad semmi sem sö

tét, semmi sem homályos. Derítsct ránk fényed ra
gyogását, hogy parancsaid törvényét megértsük és 
így kitárt szívvel és hűség~el járjunk utadon. 
Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

Délután Gal 5,22.23a.25 
A Lélek gyümölcsei ezek: szeretet, öröm, békes

ség, türelem, kedvesség, jóság, szelídség, hit, sze
rénység, önmegtartóztatás, tisztaság. Ha egyszer a 
Lélek életét éljük, akkor a Lélek szabja meg csele
kedeteinket is. 

V: Uram, mutasd meg, melyik úton járjak. 
F: Jó Lelked egyenes útra vezessen. 

Imádság 
Kérünk, Urunk, add meg nekünk, akik most 

hozzád könyörgünk, hogy Egyszülött Fiad béketű
rő példáját kövessük és minden nehézséget állha
tatos módon elviseljünk. Krisztus, ami Urunk ál
tal. Ámen. 

V:Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Vecsernye 

V: Isten , siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának , a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja , agyböjtben az Allelúja 
elmarad . 
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HIMNUSZ 

lsten, világló szép napunk 
te alkottad. Hozzád, Urunk, 
dicsérve, kérve száll imánk, 
mikor legördül nappalunk . 
Már alkonyat felé siet 
a napkorong: leszáll az est. 
Követve rendjét, idejét 
beburkol mindent a sötét. 
De te, fölséges jó Urunk, 
fáradt szolgáidat tekintsd: 
szavunk tehozzád esdekel, 
az éj őket ne nyelje el! 
Most, hogy fogytán a földi fény 
homály ne ülje meg szívünk: 
áraszd reánk kegyelmedet, 
hadd lássuk boldog fényedet. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

I l. hét 

l. Ant. A nemzetek fényévé tettelek , hogy üdvössé
gem légy számukra a föld határáig. 

71. z oltár 

A mes iá i uralom 

"Fölny itották kincses/ádáikat és ajándékot adtak neki: 
aranyat, tömjént és mirrhát. " (Mt 2,11) 

l. 
Add át ítéletedet, lsten, a királynak, • 

és igazságodat fiának. 
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Igazságoddal kormányozza néped, • 
ítéleteddel védje meg az elnyomottakat. 

A hegyek hozzanak népedre békességet, • 
küldjék a halmok igazságodat. 

Védje az elnyomottakat, a nélkülözőket, • 
pusztítsa azokat, kik fosztogatják őket. 

Tisztdjen téged amíg ég a napvilág, • 
amíg a hold el nem veszíti sugarát. 

Szálljon le mint eső a friss szénára, • 
mint zápor hull a föld száraz porára. 

Jólétben éljenek az igazak alatta, • 
és béke permetezzen, míg a hold világít. 

Tengertől tengerig terjedjen ki uralma, • 
a Folyamtól a földhatárig. 

A puszta törzsei hódoljanak neki, • 
a földet nyalják ellenségei. 

Adót fizessenek • 
Tarsis királyai és a szigetek. 

Sébának és Szébának urai • 
kincsekkel jöjjenek. 

Minden király imádja, • 
szolgálja minden nemzet. 
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nt. A nemzetek fényévé tettelek, hogy üdvösségem 
légy számukra a föld határáig . 

2. nt. Az Úr könyörül a szenvedön és a szegényen: 
ö az ínségesek megmentöje. 

ll. 
Ha segíti a szenvedőket, t 

akik hozzá kiáltanak, • 
akiken senki nem segít, az elnyomottakat, 

ha könyörül a zenvectőn és a szegényen, • 
ha ő az ínsége ek megmentője, 
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ha bitang zsarnokoktól védi életük, • 
ha vérük drága kincs előtte, 

akkor sokáig éljen, • 
és hozzák Széba aranyát eléje, 

állandó imádság szálljon fel érte, • 
egész nap áldás zengjen. 

Búzapalást borítsa a mezőket, • 
temérdek nyáj a hegytetőket, 

és dús legyen, akár a Libanon, • 
viruljon, mint a fű a réten, 

és neve mindörökre éljen, • 

ll. hét 

utóda fennmaradjon, amíg ég a napvilág, 
az áldás utódjára szálljon át, • 

általa boldog legyen minden nemzet. 
Áldott legyen az Úr, az Isten, t 

Izrael Istene. • 
Ő egyedül művel csodákat, 

legyen dicsőséges neve örökre áldott. • 
A földet árassza el dicsősége. Ámen. Ámen. 

Ant. Az Úr könyörül a szenvedőn és a szegényen: ő 
az ínségesek megmentője. 

3. Ant. Eljött Istenünk megváltása és országa. 

Bibliai ének 

Az l ten ítélete 

Mindenható Úristen, t 
hálaadással áldunk téged: • 
te vagy, te voltál és te elj ös z. 

Jel 11,17-18; 
12,10b-

12a 
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Mert átvetted a főhatalmat, * 
s az uralom tiéd lett. 

Haragra gerjedtek a nemzetek, * 
haragod ideje elérkezett, 

hogy ítéletre keljenek a holtak , * 
hogy szolgáid megkapják a jutalmat, 

a próféták s a szentek, t 
azok, akik félik neved, * 
nagyok és kicsinyek . 

Eljött Istenünk megváltása, t 
ereje és országa, * 
felkent Királyának hatalma. 

Letaszították * 
testvéreink vádlóját, 

azt, aki Istenünk előtt * 
vádolta őket éjjel-nappal. 

Legyőzték őt a Bárány vére által, * 
tanúságtétele szavával. 

Nem ragaszkodtak életükhöz a halálban, t 
ujjongjatok ezért egek * 
és akik benne laktok valahányan . 

nt. Eljött lstenünk megváltá a és or zága. 
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OL M y l P t l ,22-23 

Az igazságnak engedelmeskedve már megtisztí
tottátok lelketeket az ő zinte te tvéri szeretet szá
mára: szere sétek tehát egymást állandóan, tiszta 
szívből. Mert nem veszendő magból születtetek új
já, hanem az Isten élő é örök sza a által. 
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V ÁLASZOS É EK 

Az Úr a pásztorom: • És nem hiányzik semmi. 
Megismételj ük 
V: Zöldellő legelőre vezet engem. • És nem .. . 
Dicsőség ... Az Úr a pásztorom ... 

ZŰZ MÁRIA É EKE Lk 1,46-55 

Am. Akik igazságra éheznek , azokat az Úr kielégíti és 
javaival betölti. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját , Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 

nt. Akik igazságra éheznek, azokat az Úr kielégíti és 
javaival betölti. 
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KÉRÉSEK 
Emeljük hálásan lelkünket Urunkhoz és Meg

váltónkhoz, mert ő minden lelki áldással megáldja 
népét. Buzgó szívvel kérjük őt: 

Uram, áldd meg a te népedet! 
Irgalmas lsten, őrizd meg N. pápánkat és N. püs-

pökün ket, 
- tartsd meg őket sértetlenül Egyházad számára. 

Urunk, a te oltalmazó kezed védje meg országunkat: 
- szabadítsd meg minden bajtó!. 

Hívd gyermekeidet asztalod köré, 
- mindazokat, akik tisztaságban, szegény égben 

és engedelmességben különösképpen is követni 
akarnak. 

Védd meg szolgálóidat, akik szüzességre kötelez
ték magukat, 

-hogy téged, isteni Bárány, minden utadon kísér
jenek. 

Az elhúnytak örök békességben nyugpdjanak, 
- és add, hogy a lelki javak közösségében hozzá

juk kapcsolódjunk . 

Miatyánk ... 

Imád ág 

Az esti dic éret köteles háláját leróva , jóságod
hoz könyörgünk, Urunk. Szívünk ne szűnjék meg 
elm-!lkedni törvényeden. Az örök élet fénye legyen 
vezerünk é jutalmunk. Ami Urunk, Jézus Krisz
tus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, 1 ten, mindörökkön 
örökké. Ámen . 

B Lá . d a 30 . o lda lo n 
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MÁSODI K HÉT 

PÉNTEK 

Imádságra hívás 

Mindig a nap első z olozsmá óráját vezeti be. 
Y: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dic éretedet hirdesse. 

94. zsoltár 

Felhívá J ten dic éretére 

"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart" (Zsid 3, J3) 

Ant. Édes az Úr, áldjátok nevét. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, * 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozza, dicsérjük őt, * 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Édes az Úr, áldjátok nevét. 

Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, • 
a nagy Király az istenek fölött. 

Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, * 
övéi mind a hegytetők. 

Övé a tenger, az ő alkotása, • 
övé a szárazföld : keze formálta. 

Ant. Édes az Úr, áldjátok nevét. 

Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, * 
Urunk és Alkotónk előtl roskadjunk térdre. 

Hiszen ő a mi Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelé ző nyája. 

nt. Éde az Úr, áldjátok nevét. 



ll. hét Péntek Imádságra hívás 

Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 
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kihívtak ellenük, pedig szemJélték minden tettem . 
An t. Édes az Úr, áldjátok nevét. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 

An t. Édes az Úr, áldjátok nevét. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, • most és mindörökké. 
Ámen. 
Ant. Édes az Úr, áldjátok nevét. 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap el ö imaórájaként mondj uk, az Imád ágra hí
vá ·t közvet lenül követi a megfe lelö HI M USZ, majd 
az imaóra többi ré ze . Ha nem a nap el ö imaórájaként 
zerepel, akkor a következö B vezetöimák elözik meg: 

: l ten, ie s segít égemre. 
: Uram, egít ietve. Dic ö ég az Atyá-

nak, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, mo t é mindörökké. Ámen. Al
lelúja. 
, agyböjtben aL llelúja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Szól a kakas: már elűzi 
a sötétség fellegét, 
a fekete éjszakának 
rettegése véget ér. 
Édes Urunk, esdve kérünk, 
imánk Hozzád könyörög. 

Éber, égő fénynek jöttél 
embereknek támaszul, 
amikor a mindenségre 
éji némaság borult 
a halandó emberélet 
halálának jeleként. · 

Ébressz minket, Krisztus, vedd el 
a gonoszság álmait. 
Kegyelmeddel szabadíts ki, 
nyisd meg éji börtönünk, 
hozd el újra fényességed: 
az kísérje életünk . 

Legyen néked s az Atyának 
s a Léleknek dicsőség, 
kiknek hármas egy Fölsége 
béke, élet , fényesség 
s neve minden másnál drágább, 
égi titkos édesség. Ámen. 

HIM Z a nap folyamán 

Teremtő Úr, ma légy velünk, 
Atyád dicsfénye, sugara, -
ha elvonod kegyelmedet, 
szívünk riadtan megremeg. 
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Lelkednek fénye töltsön el, 
hordozza Istent a szívünk; 
az álnok csellel támadó 
rabló ne üssön rajta rést. 

Hogy így szokásos életünk 
minden világi dolga közt 
élhessünk bűntől mentesen 
a te szent törvényed szerint. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót , 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Uram , ne büntess haragodban. 

37. zsoltár 

Két égbeesett kiáltá 
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"Ismerősei távolabb állva szem/élték. " {Lk 23 ,49) 

l. 

Uram, ne vess el haragodban, • 
ne büntess meg indulatodban. 

Mert nyilaid belém hatoltak, • 
mert rám sújtott karod. 

Testemben semmi épség, • 
ellenem fordult haragod. 

Egy csontom épen nem maradt • 
a bűneim miatt. 

Jaj, vétkeim fejemre szállnak, • 
súlyos teherként rám szakadnak. 



340 Péntek Olvasmányos óra 

Ant. Uram, ne büntess haragodban. 

2. Ant. Uram, kitárom előtted lelkemet. 

Il. 

Sebeim gennyesek, rothadnak • 
ostoba tetteim miatt, 

meggörnyedtem, leroskadtam a földre, • 
egész nap gyászban járok körbe, 

és lágyékomban forró láz ég, • 
testemben nincs már semmi épség. 

Lásd, kimerülten, összetörten, • 
csak sír, csak sóhajtozik lelkem. 

Eléd tárom, Uram, rimánkodásom, • 
arcod jelenlétében jajgatok, 

a szívem láz emészti, erőm elfogy, t 
ó, jaj, szemern világa is, • 
még az is elhagyott. 

Barátom, társam távolról kerül, • 
szomszédaim figyelnek messziről. 

Kik életemre törnek, állítják a csapdát, • 
üldöznek, akik vesztemet akarják. 

És egyre csak, naphosszat • 
rontásról, cselről gondolkoznak. 

nt. Uram, kitárom előtted lelkemet. 

IL hét 

3. nt. Bünömet megvallom neked: ne hagyj magam
ra, Uram, üdvösségem. 

III. 

Én pedig z ibbadt füllel, süketen, • 
némán, lezárt ajakkal, 
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olyan vagyok, mint aki nem hall, * 
mint aki visszaszólni képtelen. 

De téged, Uram, egyre várlak, * 
Úristen, várom válaszod, 

szólok: ne hagyd, hogy ujjongjanak rajtam, t 
amikor lábam meginog, * 
ne hagyd, hogy szórják rám az átkot. 

Mert bűnöm itt van énvelem, * 
és bánatom előttem szüntelen. 

ó jaj, mert rám mered a vétek, * 
gonoszságom miatt remegve félek. 

Halálos ellenségeim erősek, * 
kik üldöznek, számuk temérdek. 

Jóért rosszal fizetve * 
gyaláznak, pedig javukat kerestem. 

Uram, ne maradj messze, * 
ne hagyj magamra, Isten! 

Hozzál sietve segítséget, * 
ó Uram, ments meg! 
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Ant. Bűnömet megvallom neked: ne hagyj magamra, 
Uram, üdvösségem. 

V: Szemern elhomályosult: üdvösségedre vágyom. 
F: És igazságod szavára. 

OLVA MÁ Y 

A zentírá i olva má nyt lá d az e edéke va ár napnál. 

IM D ÁG 

z el őző va á rnapró l. 

Mondjunk áldást az Úrnak. 
F : lstennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imádságra hívá t 
nyomban a HIMNUSZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIMNUSZT. 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM U Z 

Isten, ki menny világa vagy 
s fény magvetője: az eget 
karod hatalma tartja fenn 
s felénk kitárja jobbkezed. 

A hajnal piros sugara 
a csillagokat elfedi: 
szellőj e, csorgó harmata 
a földet megkereszteli. 

Derengni kezd az éji árny, 
a fellegek széto zlanak, 
ébreszti már Krisztus jele, 
a hajnalcsillag a napot. 

Minden nap Napja, Istenünk, 
te vagy minden fény kútfeje : 
te, végtelen Hatalmasság, 
egyetlet: örök Háromság. 

Megváltónk, hozzád zól szavunk , 
míg mo t elédbe térdelü nk, 
Atyádat é Szentlelkedet 
eled dicséri énekünk . · men. 
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ZSOLTÁROK 

l . Ant lsten, te a megtört, alázatosszívet el nem veted. 

50. z oltár 

Mi erere 

"Újuljatok meg lelkileg és öltsétek föl az új embert!" 
(Ej 4,23.24). 

Irgalmazz, lsten, jóságod szerint, • 
nagy irgalmadban vedd el bűneim. 

Gonoszságomtól moss meg teljesen, • 
tisztítsd Je rólam minden vétkemet. 

Én ismerem a bűnt, mely rám mered, • 
szemern előtt áll vétkem szüntelen. 

Csak ellened vétettem egyedül, • 
a rosszat színed előtt cselekedtem, 

ezért igazságos vagy, hogyha megítélsz, • 
s ha elítélsz is, feddhetetlen . 

Lásd, én gonoszságban születtem • 
és vétekben fogant anyám . 

Tudom, az igazság előtted kedvesebb, t 
mint ravaszság és titkos tudomány. • 
Bölcsességedre taníts engem! 

Töröld el vétkem: hadd legyek tisztább forrás vi
zénél, • 
moss meg, fehérebb legyek hófehérnéL 

Fülembe ujjongás dalai zengjenek, • 
szétzúzott c ontjaim hadd örvendezzenek. 

Fordítsd el bűneimtől arcodat , • 
töröld el minden gon o z ágom at. 

Teremts bensőmben ti zta zívet, l ten, • 
újítsd meg lelkemet szilá rd erőben . 
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Jelenlétedtől meg ne fossz: • 
szent lelkedet ne vedd el tőlem. 

Add vissza üdvösséged örömét, • 
jó lelked tartson, védjen. 

Hadd tanítom a bűnöst útjaidra, • 
a vétkest, hogy tehozzád visszatérjen. 

ó szabadíts meg könnyeimtől, • 
én Istenem, Uram. 

Engedd, hogy jóságodat, Üdvözítőm, • 
hirdessem dallal, hangosan. 

Ha áldozatban találod tetszésed , • 
kész vagyok, hogy megadjam. 

I I. hét 

De nincsen örömöd az égő áldozatban, • 
előtted legszebb áldozat a töredelmes lélek. 

Uram, a rokkant, összetört szívet • 
el nem veted. 

Sion hegyét karolja fel jóságod, • 
építsd fel Jeruzsálem falait! 

S akkor a törvény áldozatait • 
ismét örömmel látod, 

égő és engesztelő áldozatokat: • 
a tinók teste ellepi oltárod. 

Ant. l sten , te a megtört , aláza tosszívet el nem veted . 

2. Ant. Uram , ha felgerjed haragod , emlékezz irgal-
madra. 

Bibliai ének H ab 3,2-4.13a. 
J 5-19 

Ítéletre jön az lsten 

"Emeljétek jel fejeteket: elközelgett a ti meg
válrásrak !" (Lk 2 1 ,28) 



I l. hét Péntek Reggeli dicséret 

Uram, hallottam híredet, • 
remegve néztem, Uram, művedet. 

Sok év után éleszd fel újra, • 
sok év után újra mutasd meg: 

ha haragod felgerjed, • 
emlékezz irgalmadra. 

Témánból jön az lsten, • 
Párán hegyéről közeleg, 

nagysága elárasztja az eget, * 
dicsérete a földet elborítja. 

Villognak előtte a fények, t 
mellette lángsugár, * 
rejtett forrása erejének. 

Elindulsz megváltani néped, • 
hozod már Felkentednek a szabadulást. 

Lovad a tengerekre hág, • 
rálépsz az áradat vizére. 

Amikor hallom, bensőm reszket, * 
remeg szavára szájam széle . 

Csontom szétmállik, * 
meginog lábam lépte, 

várom a kínok napját: hadd virradjon • 
a minket gyötrő népre. 

Nem hajt ki a fügefa többé, • 
nem lesz gyümölcs a szőlőtőkén, 

nem hoz termést az olajág, • 
a szántóföld nem terem gabonát. 

A nyájból a juhok kivesznek, * 
nem lakja jószág az istállót, 

de én - az Úrban örömöt találok, • 
megváltó Istenem előtt örvendek. 
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Az Úr a Fölség: ő az én erőm, t 
akár a szarvasét, lábam erőssé tette, * 
s majd felvezet magas hegyekre. 

I l. hét 

Ant. Uram, ha felgerjed haragod, emlékezz irgalmadra. 

3. Ant. Dicsérd, ó Jeruzsálem, az Urat. 

147 . zsoltá r 

A megújult Jeruzsálem 

"Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány 
mátkáját." (Jel 21 ,9) 

Dicsérd, ó Jeruzsálem, az Urat, * 
magasztald, Sion, Istened .. 

Mert megszilárdította kapudat, * 
megáldja benned minden gyermeked. 

Határaid körül békét adott, * 
kövér búzával laktatott. 

Leküldi a földre szavát, * 
hegyek felett száguldó viharát, 

a havat, mint a gyapjút, szétteríti, * 
a dér hamujával behinti, 

a jégesőt, mint morzsát, szórja szét. * 
Ki bírja ki fagyos nagy hidegét? 

Majd újra leüzen: olvadni kezd, * 
szelet bocsát, árasztja a vizet. 

Jákobbal közli szavait, t 
átadja Izraelnek * 
törvényét és parancsait. 

Ninc még egy nép, amellyel így bánt volna, • 
hogy őket törvényére tanította. 

Ant. Dicsérd, ó Jeruzsálem, az Urat. 
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OLVASMÁ Y Ef 2, I 3-16 

Most ti, akik azelőtt távol voltatok, Krisztus Jé
zusban közel jutottatok, Krisztus vére árán. Ő a 
mi békességünk, aki a kettőt egyesítette és a vá
laszfalat köztük lebontotta. Megszűntette az ellen
ségeskedést testében azzal, hogy a törvényt paran
csaival és rendeleteivel érvénytelenítette. Mint bé
keszerző a két népet magában eggyé: új emberré 
teremtette, és a kereszt által mindkettőt egy test
ben kiengesztelte Istennel úgy, hogy saját szemé
lyében megdöntötte az ellenségeskedést. 

ÁLASZO É EK 

A magasságos Úrhoz kiáltok: * Ő az én pártfo
góm. Megismételjük 
V: Lehajol az égből és megment. • Ő az én ... 
Dicsőség ... A magasságos Úrhoz kiáltok ... 

ZAK RI É EKE Lk 1,6 - 9 

Ant. Irgalmas szíve Istenünknek őt mint maga ég
ből Felkelő apot hozta közénk. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy zabadulást hoz az ellen égtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 
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Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

nt. Irgalmas szíve lstenünknek őt mint magas égből 
Felkelő Napot hozta közénk. 

K. R EK 

Imádjuk Krisztust, mert a Szentlélek által, saját 
vérével, áldozatul adta magát értünk az Atyának, 
hogy lelkii meretünket a halált termő tettektől 
megtisztítsa. Őszinte zívvel valljuk meg neki: 

Uram, a te akaratodban vanami békességünk! 
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Ennek a napnak kezdetét jóságodból kaptuk, 
- add, hogy új élet kezdete legyen. 
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Te teremtettél és gondviseléseddel fenntartasz 
mindent: 

- add, hogy a teremtésben mindig léted nyomára 
leljünk. 

Véreddel új és örök szövetséget pecsételtél meg: 
- add, hogy parancsaidat megtartva, szövetséged

hez hűségesek maradjunk. 

A kereszten függve oldaladból vért és vizet árasz
tottál: 

- az üdvösség patakjával mosd Je minden bűnün
ket és boldogílsd e patakkal Isten városát. 

Miatyánk ... 

Imád ág 

Mindenható Isten, kérünk téged, hogy dicsére
tünket, amelyet ma reggel neked leróttunk, szente
iddel együtt teljesebb módon örökre énekelhess ük . 
Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki ve
Jed él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, I -
ten, mindörökkön örökké. Ámen. 

B F JEZŐ I 1ÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az 1mat: 
: Az Úr legyen veletek. - F: É a te lelkeddel. 
: Áldjon meg benneteket a mindenható I ten: az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen . 
: Menjetek békével. (Allelúja, allelúja. ) 

F: Istennek legyen hála . (Allelúja , allelúja. ) 

:\1aganimádkozásná l, vagy ha nem pap vezeti az im át : 

V: Az Úr áldjon meg minket , é védelmezzen minden 
ro sztól, és veze en el az örök életre. - F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve . Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

DÉLELŐTTRE (TERTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengőn esdje énekünk 
a nappal harmadik szakán 
hármas fölségű Istenünk, 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész világnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLRE ( EXT ) 

Dic érjük dallal az Urat, 
buzgó ké z éggel, lelkesen: 
az óra, íme, délre jár 

bennünket imád ágra hív . 
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Ez Szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

E fénytől, mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket , ki Vigaszunk , 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLUTÁ RA ( O A) 

Háromszor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Őt áldjuk dallal lelkesen . 

lsten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív: 
Szent Péter itt a mesterünk , 
gyógyító csodával tanít. 

Lélekben z oltározva így 
a szent apo tolok nyomán, 
Krisztustól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
é egyszülött ö rök Fiát 

a Szentlelket, ki Viga zunk , 
meg nem zűnő időkön át. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

l . Ant. Jó ágod enyhítse szenvedésem ígéreted sze
rint. 

118 . zsoltár, 73-80 

X. (Jod) 

J obbodnak alkotása vagyok, teremtményed, * 
taníts, hadd értsem meg minden rendelkezésed . 

J ámbor szolgáid rám néznek vigadva, * 
várok szavadra. 

J ogosak ítéleteid, tudom, Uram, * 
igazságod sújtott rám súlyosan. 

J óságod enyhítse a kínt * 
szelgádnak tett ígéreted szerint. 

J öjj hozzám irgalmaddal, kelts életre, * 
mert törvényedben telik szívem kedve . 

J ussát a gőgös kapja ineg, szégyenbe essen: t 
mert aljas módon bűnre csábított, * 
de én rendelkezéseidről elmélkedtem. 

J öjjenek hozzám, akik félnek téged, * 
hadd tudják minden rendelésed. 

J árhassak tiszta szívvel, t 
végzé eid kövessem, * 
szégyen be sose essem. 

An t. Jó ágod enyhít e zenvedésem igéreted zerint. 

2. Ant . Istenem, légy bá tyám támadóírn ellen. 

5 . z o ltá r, 2-5. 10-11.1 7- 18 
l ten lett bá tyám 

"Az Üdvözítő szavai ezek, hogy az Atya iránt mindenkit 
gyermeki bizalomra tanítson." (Cézáriai Euszébiu z) 

ó ment meg, I ten, ellenségeimtől, * 
légy bá tyám támadóim ellen. 
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Ó ments meg a gonosztevőktől, • 
bálványozóktól védj meg engem. 

Nézd, éltemre törnek, • 
erősek összefognak ellenem. 

Pedig én nem vétettem, • 
pedig nincs bűnöm, Istenem . 

Nem volt hibám, • 
mégis támadnak, készek törni rám. 

Fel hát , Uram, csatámra! • 
Te lásd magad! 

Az én Uram: erőd, • 
megvéd és biztonságot ad, 

Isten maga lett Bástyám, • 
az én Uram a várfal. 

Isten vezeti léptem, • 
s én tort ülök gyalázóim felett. 

És zengem a te erősséged, • 
hatalmad reggelente hango an dicsérem . 

Hiszen te voltál bástyám, • 
amikor o tromoltak, menedékem. 

Az én Uram: erődöm , • 
megóv és védtelenül nem hagy. 

lsten maga a bá tyám, • 
én Uram, bizto várfalarn vagy. 

nt. Istenem, légy bá tyá m támadó írn ellen . 

3. nt. Boldog, aki t az Úr fe nyí t meg; ö ebez és 
meggyógyí t. 

59. z o ltár 

lma \ Cre~ég utá n gyŐLelemert 

"A világban üldözést szenvedtek. De bízzatok: én le
győztem a világot." (Jn 16,33) 
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Isten , haragra keltél és magunkra hagytál, * 
bo szús kedvedben hátat fordítottá!. 

Az országot megráztad : darabokra hullt, * 
derékba tört, megtántorult. 

Népeddel a kupát fenékig üríttetted, * 
borral itattad, lerészegítetted. 

Azoknak, akik téged félnek, * 
adj lobogót kezükbe , 

íj á z hadakkal szemben * 
toborozd őket össze . 

Szerelell szolgád mentsd meg, t 
jobbod vezessen győze lemre minket * 
és diadalt szerezzen . 

Szentélyéből ezt mondta lsten: * 
"Sekem földjét ujjongva feldarabolom. 

Felmérern Szukkot völgyét. * 
Enyém a Gileád, elfoglalom Manasszét, 

és Efraim lesz sisakom, t 
Júda a kormányzó botom , * 
Moáb a mosdótálam. 

Édom népét arum alá alázom, t 
s Filisztea felett * 
fe lhangzik c atakiáltásom." 

Ki i z a Sziklák Városába? * 
Ki ült et engem Édom trónusára? 

ó Isten , haragszol-e még? * 
Már nem kiséred többé seregünket? 

Azo któl, akik ránk tört ek, te ment meg, * 
hi z ember ereje semmit sem ér. 

lsten velünk , ő diadalra vezet minket * 
é legázolja ellen fe leinket. 

Ant. Boldog, aki t az · r fenyít meg; ő sebez · meggyógyí t. 
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OLVASMÁNYOK 

Délelőtt MTörv 1,31 b 

Az Úr, a te Istened hordozott téged, mint apa a 
gyermekét, az egész úton át, amit megtettetek. 

V: Uram, fogadj el szavad szerint, hogy éljek. 
F: És meg ne szégyenüljek várakozásaimban. 

Imádság 
Urunk, Jézus Krisztus, téged a harmadik nap

szakon keresztfádhoz vezettek a világ üdvösségé
ért. Könyörögve kérünk add, hogy a múlt bűneiért 
nálad mindig bocsánatot találjunk é a jövőben 
minden bukástól megmeneküljünk. Krisztus, ami 
Urunk által. Ámen . 

Délben Bar 4,28-29 
Ha elmétek távol járt Istentől , most keressétek 

tízszeres buzgalommal, mert aki rátok hozta a csa
pásokat , örök örömetszerez nektek a zabadulá sal. 

V: Az Úrtól irgalom árad. 
F: Bőségge l ontja üdvö égét. 

Imádság 
Urunk, Jézus Krisztu , te a nap hatodik órájá

ban , mikor az egé z világra sötét ég borult, meg
váltásunkért ártatlanul a kere ztfára szálltáL Add 
nekünk mindenkor azt a fényt, amely által eljutha
tunk az örök életre. Aki él z é uralkodol mindö
rökk önörökké. Ámen. 

Délutá n Bölc l , 13- 15 
A halált nem I ten alkotta, ő nem leli örömét az 

élők pusztulá ában. Mindent azért terem tett, hogy 
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létezzék és a földkerekség minden teremtményé
nek üdvösségét szolgálja. Nincs bennük pusztító 
méreg, a földön nem az alvilág hatalma uralkodik. 
Mert az igazság örök és halhatatlan. 

V: Az Úr kimentette életemet a halálból. 
F: Jelenlétében járok az élők földjén. 

Imád ág 

Urunk, Jézus Krisztus, te a bűnbánó latornak a 
kereszt bitófájáról készítettél utat országodba. Bű
neinket bizalommal megvalljuk neked és arra ké
rünk, hogy holtunk után mi is örvendezve bejus
sunk a paradicsom kapuján. Aki élsz és uralkodol, 
mindörökkön örökké. Amen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Vecsernye 

elépité e mindenben megegyezik a Reggeli dic érette!. 
Egyetlen ki\étel: Zakariá éneke (Benedi tus) helyett 
zűz ;vtária énekét (Magnificat) imádkozzuk . nnek 

antifónája hétköznapokon a négyhete z oltárbeosztá 
ZÖ\ej!eben található. Va ár- é unnepnap a aját Zö\e

gek között találju!-.. 

V: J ten, siess segít ségemre . 
F: Uram , egit ietve. Dicsőség az At yának , a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben , mo t és 
mindö rö kké . Ámen. Allelúja . 'agyböjtbcn at llelúja 
elmarad . 



ll. hét Péntek Vecsernye 

HIM U Z 

A nap végső órája üt, 
és végül is leszáll az est. 
Csendüljön köteles dalunk 
Jeróva hálánk örömest. 

A napi munka véget ért 
szolgálatodban, Krisztusunk. 
Most már szőlőd munkásait 
örök dicsőségedbe vidd. 

Minket, kiket most felfogadsz 
kiknek később jutalmat adsz, 
munkában támogass, segíts, 
s ha elvégeztük, felüdíts. 

Áldjon Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

Z OLTAROK 
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l . nt. Uram, mentsd ki lelkem a halálból , lábam a 
csapdábóL 

ll-L z oltár 

Hálaének 

"Sok megpróbáltatásan át vezet utunk az lsten orszá
gába. " (ApC el 14,21) 

Az Úr szerelme meghallgatta • 
könyörgő imádságom. 

Fülét hozzám hajtotta, • 
mikor felhangzott kiáltásom. 
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Halál hálói körém tekeredtek, • 
pokol szolgái fölém kerekedtek, 

kín és bánat borult fölém, • 
de az Úr nevét hívtam én: 

"Uram, esengek, • 
a lelkem mentsd meg!" 

Isten kegyelmes, igazságos, • 
a mi Urunk jóságos. 

Az ártatlanok oltalma az Úr lett, • 
amikor leroskadtam, felsegített. 

ll. hét 

Csak vissza, lelkem, térj meg nyughelyedre, • 
jól bánt veled az Úr kegyelme. 

Kimentett téged, lelkem, a halálból, t 
szemem, téged a könnyek országából, • 
téged, lábam, a Tömlöc fogságából. 

Az Úr előtt fogok majd járni én • 
az élet mezején. 

nt. Uram, mentsd ki lelkem a halálból, lábam a 
csapdábóL 

2. nt. Az Úrtól várom segítségemet, aki teremtett 
földet és eget. 

120. z ohár 

z l ten megöriz 

"Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem 
égeti őket, sem másfajta forróság. " (Jel 7, 16) 

A Hegyre néz szemem. • 
Honnan jöhet már segítség nekem? 

Az Úrtól várom segítségemet, • 
aki teremtett földet és eget. 
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Nem hagyja ő a Sárba rogyni térded, * 
nem alszik el, ki őriz téged. 

Nem alszik ő, nem szunnyad el, * 
ki téged őriz, Izrael. 

Az Úr tenéked oltalom, t 
az Úr tenéked árnyék. * 
A Magasságos áll a jobbodon. 

Nem sújt a nappal sugara, * 
a hold nem árthat éjszaka. 

Az Úr megőriz minden bajtól téged, * 
az Úr lesz életednek őrzője, 

ha jársz, ha kelsz, vigyázza lépted * 
mostantól mindörökre. 
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Ant. Az Úrtól várom segítségemet, aki teremtett föl 
det és eget . 

3. nt. Utaid igazak és helyesek, örök idők Királya! 

Bibliai ének 

A hódolat éneke 

Nagy és csodás, amit alkottál , minden, * 
mindenható Úristen! 

Utaid igazak és helyesek, * 
örök Király minden idő felett! 

Van-e, Uram, ki nem fél téged * 
és nem dicsőíti neved? 

Mert jóságos csak te vagy egyedül, t 
mivel köréd minden nép összegyűl, * 
hogy hódoljon előtted , 

mivel minden ítéleted * 
nyilvánvaló lett. 

Jel 15,3-4 
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An t. Utaid igazak és helyesek, örök idők Királya! 

OL ASM Y I Kor2 ,7- 10a 

Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük, 
amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi di
csőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki 
sem ismerte, mert ha ismerte volna, sohasem feszí
tették volna keresztre a dicsőség Urát. De az Írás 
szava érvényes: "Szem nem látta, fül nem hallotta, 
emberi szívhez el nem hatolt az, amit Isten az őt 
szeretőknek készített." 

Á LASZO - EK 

Krisztus meghalt bűneinkért : • Hogy minket Isten
nek felajánljon. Megi mételjük 

: Testben meghalt, de a Lélekben életre kelt. • 
Hogy minket ... Dicsőség ... Krisztus meghalt ... 

ZŰZ MÁRI :-.lEK u l ,46-55 

nt. Uram, emlékezz irgalmadra, amelyet ő einknek 
megígért él. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert zegény c elédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket vi z végbe az Erős • 
é Sze nt az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 
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Hatalmas dolgokat cselekszik karja, * 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít * 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, * 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: * 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak * 
és magzatának mindörökre . 
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Ant . Uram, emlékezz irgalmadra, amelyet őseinknek 
megígértél. 

Áldjuk Krisztus Urunkat, aki a könnyeket jó-
ággal és irgalommal letörli. Szerető szívvel é e e

dezve hívjuk segítségül: 

Irgalmazz népednek, Urunk! 
Krisztus Urunk, te az alázatosakat megvigasztalod, 
- tekints a szegények könnyeire. 

Irgalmas Isten, halld meg a haldoklók jajszavát, 
- látoga sa meg őket szent angyalod és adjon ne-

kik erőt. 

Érezzék a menekültek é a hontalanak a te gond
vi elő jóságodat, 

- jus anak vissza földi otthonukba, s végü l a 
menn yei hazá ba. 

Akik a bűn nyomorúságában vergődnek, zerete
ted zavát kövessék, 

- béküljenek ki veled és gyházaddal. 
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Elhúnyt testvéreinket juttasd üdvösségedre, 
- hogy megváltásod teljességét elnyerjék. 

Miatyánk ... 

Imádság 

Il. hét 

Istenünk, a te kimondhatatlan bölcsességed 
nyilvánul ki a kereszt botrányában. Ma, amikor 
Fiad dicsőséges szenvedését szemléljük, engedd, 
hogy keresztjében meg nem szűnő bizalommal di
csekedjünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy
ségben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

F: Ámen. 

V: Menjetek békével. (Hú véti időben hozzáfűzzük: 
Allelúja, allelúja. ) 

F: lstennek legyen hála. (Allelúja, allelúja) 

~1agánimádkozá nál, vagy ha nem pap, diakónu veze
ti az imát: 

:Az · r áldjon meg minket, é édelmezzen minden 
ro ztól, é veze sen el az örök életre. 

F: Ámen. 



363 

MÁSODIK HÉT 

SZOMBAT 

Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 
Y: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94 . z oltár 

Felhívás Isten dicséretére 

" Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap ' 
tart " (Zsid 3, 13) 

Ant. Hallgassunk az Úr szavára, hogy nyugal
mába léphessünk. 

Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, * 
ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 

Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, * 
harsogja himnuszunk az áldá t. 
Ant. Hallgassunk az Úr szavára, hogy nyugal

mába léphessünk. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú lsten, * 

a nagy Kirá ly az i tenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, * 

övéi mind a hegytetők . 
Övé a tenger , az ő alkotása , • 

övé a szárazföld: keze formálta. 

Ant. Hallgas unk az Úr szavára , hogy nyugal
mába léphessünk. 

Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, * 
Urunk és Alkotónk előtt ro kadjunk térdre. 

Hi zen ő a mi l tenünk, t 



364 Szo mbat Imádságra hí vás 

mi pedig mezejének népe, * 
földjének legelésző nyája. 

ll . hét 

Ant. Hallgassunk az Úr szavára, hogy nyugal
mába léphessünk. 

Bár hallgatnátok ma az ő szavára: * 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál * 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, * 
kihívtak ellenük, pedig szemfélték minden tettem. 

Ant. Hallgassunk az Úr szavára, hogy nyugal
mába léphessünk. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, * 
ösvényeimet nem ismerték . 

É haragomban esküvel fogadtam : * 
nem látják meg nyugalmam földjét." 

nt. Hallgassunk az Úr szavára, hogy nyugal
mába léphessünk. 

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

An t. Hallgassunk az Úr szavára, hogy nyugal
mába léphessünk . 

Ha az o lva mányo imaórát a nap el ö imaórájaként 
mondjuk, az l mád~ágra híd t könetlenül kö\eti a 
megfele lő HIM U Z . majd az imaóra többi ré~ze. Ha 
nem a nap ei'>Ö imaórájaként zerepel. akkor a követke-

ző Be\'ezetö imák előzik meg: 



I l. hét zombat Olva mányos óra 365 

Olvasmányos imaóra 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Al
lelúja. agyböjtben aL Alleluja elmarad. 

HI~IN SZ éjjel vagy hajnalban 

Örök napfény, világosság, 
fogyhatatlan fényesség, 
ki a sötét éjt legyőzöd 
s új világosságot adsz, 
éjhomály lerombolója, 
lelkünk tiszta sugara. 

Születésed ébreszt minket, 
hívásodra felkelünk, 
ha akarod , boldogítasz, 
hogyha eltűnsz, elveszünk, 
szabadítónk a halálból, 
mint a napfény, ránk ragyog z. 

A halált veled legyőzzük, 
a világot és az éjt. 
Örök király, kérünk téged, 
add meg azt a sugarat, 
melynek boldog fényességét 
osem éri alkonyat. 

Legyen néked s az Atyának 
s a Léleknek dicsőség, 
kiknek hármas egy Fölsége 
béke, élet, fényesség, 
s neve minden másnál drágább, 
égi titkos éde ég. Ámen. 
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HIMNUSZ a nap folyamán 

lsten: mástól nem eredő, 
lsten: Istentől születő, 
és Isten: tőlük származó, 
ó légy velünk, oltalmazó. 

Téged vágyunk, feléd törünk, 
te légy szerelmünk, örömünk, 
a szív áhítva néz feléd: 
vígsága mindenkor te légy! 

Atyánk , mindenség Istene, 
s te, tiszta Szűznek Gyermeke, 
köröttünk s bennünk szüntelen 
vezérünk Szentlelked legyen . 

ó Szentháromság, ne feledd, 
jóságod adott életet; 
előbb, mikor megalkotott, 
majd vérrel váltságot hozott. 

Mert akit egy Úr teremtett, 
Krisztus szerelme megmentett; 
ha vállalt akkor szenvedést, 
most már szeressen népeként. 

Három ág, neked hatalom, 
békesség, vígság, uralom, 
fény és erő minden felett, 
dicsőség , áldás, tisztelet. Ámen. 

Z OLT . ROK 

l . Ant. Az Úr egyedül tesz hatalmas csodákat : ke
gye lme ö rö kkéva ló. 
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l 05. zsoltár 

Húsvéti hálaének 
"Amikor az Úr tetteit előadjuk, őt dicsérjük." 

(Cassiodorus) 

l. 
Az Urat hálával zengjétek, mert jó, * 

kegyelme örökkévaló. 
Zengjétek az istenek Istenét, * 

kegyelme örökkévaló . 
Zengjétek az urak Urát, * 

kegyelme örökkévaló. 
Egymaga tesz sok hatalmas csodát, * 

kegyelme örökkévaló. 
Elméje alkotta az egeket , * 

kegyelme örökkévaló. 
Kigöngyölte a földet a vizek felett , * 

kegyelme örökkévaló . 
Nagy égitesteket adott, * 

kegyelme örökkévaló. 
A nappal urát, a Napot, * 

kegyelme örökkévaló. 
A holdat és a c illagokat: az éj őrei t, * 

kegyelme örökkévaló. 
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Ant. Az Úr egyedül te z ha talma c odá kat: kegyel
me örökkévaló. 

2. Ant. Izraelt kivezette Egyiptomból e rő kézzel, 
ka rj át kin yúj tva . 

Il. 
Lesújtotta az egyiptomiak elsőszülötteit, * 

kegyelme örökkévaló. 
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Közülük Izraelt kihozta, • 
kegyelme örökkévaló, 

erős kézzel, karját kinyújtva, • 
kegyelme örökkévaló. 

A Vörös-tengert kettészelte, • 
kegyelme örökkévaló . 

És Izraelt középen átvezette, • 
kegyelme örökkévaló. 

Tengerbe vetette a fáraót s hadát, • 
kegyelme örökkévaló . 

I l. hét 

Ant. Izraelt kivezette Egyiptomból erős kézzel, kar
ját kinyújtva. 

3. nt. Hálával zengjétek az egek Istenét: ö szabadí
tott meg az ellenségtől. 

III. 

Népét vezérelte a pusztaságon át, • 
kegyelme örökkévaló. 

Nagy birodalmakra lesújtott, • 
kegyelme örökkévaló, 

híres királyokat kiirtott, • 
kegyelme örökkévaló . 

Szihont, ámoriták királyát, • 
kegyelme örökkévaló, 

és Og királyt, Básán uralkodóját, • 
kegyelme örökkévaló. 

Földjüket örökségül adta , • 
kegyelme örökkévaló, 

zolgája, Izrael , örökbe kapta , • 
kegyelme örö kk é a ló. 
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Megemlékezett rólunk elesettségünkben, • 
kegyelme örökkévaló, 

az ellenség kezéből kimentett bennünket, • 
kegyelme örökkévaló. 

Megadja minden élő ételét, • 
kegyelme örökkévaló. 

Hálával zengjétek az egek Istenét, • 
kegyelme örökkévaló. 
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nt. Hálával zengjétek az egek Istenét: ő szabadít o tt 
meg az ellenségtől. 

V: Uram, mutasd meg útjaidat. 
F: És ösvényeidre taníts engem. 

OL A MA Y 

A '>Zent írá i oh as má n) t lá d az e\edéke \ asá rnapná l. 

IM D G 

A l e l ő7ő va. á rnapról: 

: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

\ ·: lsten, ie segítségemre. 
1· : Uram , egí t sietve . Dic ő ég az tyá na k , a Fiú

na k é a Szentléleknek , miképpen kezdetben , most é 
mindörökké. Ámen . Allelúj a . agyböjtben a1 Alleluia 
elmarad. 
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HIM USZ 

A napfény újra felragyog: 
zen~jük hálával, boldogan 
az Uristen dicséretét, 
Krisztus kegyelme erejét. 

Mert őáltala alkotott 
a Teremtő éjt és napot, 
egymást követő rendjüket 
örök törvénnyel szabva meg. 

Igaz világosság, neked 
avult törvény nem szab határt, 
nem húnysz ki, hogyha jő az éj, 
örök fénnyel ragyogsz tovább. 

ó add, Atyánk, kezdettelen, 
hogy e nap Krisztusé legyen, 
s a Lélekkel betelve, mind 

Il. hét 

hadd éljünk tetszésed szerint. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Urunk, zerelmedet hirdetjük reggelente s az 
éjen át hűségedet . 

91. z oltár 

Az igaz ember bölc. es ége 

" Dicséretet mond az Egyszülött Fiú müveiérr. " 
(Szent Atanáz) 

Uram, jó neked hálát mondani, * 
Fenséges , dalban dicsérni neved. 

Szerelmedet hirdetni virradatkor, * 
az éj óráiban hű égedet. 
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Kísérni lanttal, citerával, • 
a hárfa dallamával. 

Mert alkotásod ujjongással tölt el, • 
dalolom kezed műveit örömmel. 

Mily nagy vagy, Uram, teremtményeidben, • 
elméd mélysége mérhetetlen! 

Az oktalan nem látja át, • 
az együgyű nem érti meg: 

mikor az álnok, mint a gyom, burjánzott, t 
s a gonosztevők sorsa felvirágzott, • 
ő egy csapásra letarolta őket. 

Uram, öröktől fogva áll Fenséged, t 
hisz látod, Uram, minden ellenséged, • 
hisz látod, ellenségeid a porba buknak. 

A gonoszok mind szétfutottak, t 
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de mint a vad bikáét, szarvamat magasra emeled, • 
felfri ssít rám csorduló keneted. 

Látta szemern romlását mindazoknak, • 
kik gyalázkodva rútul rám rohantak. 

Saját fülem hallotta: • 
" Az igazak virulnak , mint a pálma, 

mint libanoni cédrus, úgy gyarapszanak , t 
átültetve az Úr házába, • 
az lsten udvarán virítanak. 

Egyik sem szárad el öreg korára, • 
hanem üde és fri ss marad." 

Szívem az Úr igazságát hadd zengje: • 
" Kőszálam ő , és nincs álnokság benne." 

Ant. Urunk , szerelmedet hirdetjük reggelente s az 
éjen á t h ű égedet. 

2. An t. Zengjétek: nagy a mi lstenünk ! 
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Bibliai ének 

MÓLe zózaLa 

ll. hét 

MTörv 32, 1-12 

"Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy 
a ty úk szárnyai alá gyűjti csibéit!"(Mt 23,37) 

Egek, figyeljetek szavamra, • 
föld, halld meg szózatom! 

Tanításom esőként hullatom, • 
szavam szálljon le, mint a harmat, 

mint zivatar a sarjadó füvekre, • 
mint zápor a rügyekre. 

Mert én az Úr nevét hívom. t 
Csak zengjetek: Nagy á mi Istenünk! Kőszikla! • 
Amit csak tesz, tökéletes. 

Igazság minden útja, • 
hűséges lsten, 

álnokság benne nincsen, • 
igaz és egyenes . 

Ellene fordultak az elfajzott fiak, • 
alávaló és aljas nemzedék! 

Az Úr ezt érdemelte tőled, • 
ostoba, durva nép! 

Nem ő volt atyád , alkotód? • 
Nem ő formált és adta léted? 

Idézd a múlt napok sorát , • 
az ős i korokra emlékezz! 

Kérdezd apádat, majd elmondja, • 
hagyd, hogy a vének elmeséljék: 

Mikor az embereket széttelepítette, t 
az angyalok számát követ e • 

a népeknek hatá rt zabott , 
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az Úr magának választotta népét, • 
saját örökrészéül Jákobot. 

Sivatag közepében lelte: • 
irdatlan és iszonyú puszta, 

körülölelte, gondjaiba vette, • 
mint szeme fényét oltalmazta. 

Akár a fészkét féltő sasmadár • 
fiókái felett csapongva repked, 

széttárja tollait, felkapja őket, • 
és szárnyaira telepednek: 

az Úr volt egyedül vezére, • 
idegen isten nem kísérte. 

Felvitte a magaslatokra, • 
ellátta eleséggel a mezőkből, 

sziklából mézzel jóllakatta, • 
olajjal kemény kőből. 
Ant. Zengjétek : nagy a mi lstenünk! 
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3. nt. Szerte a vi lágon, Urunk, milyen csodá a te 
neved! 

. zs !tá r 
l ten dicső ége é aL ember nag) ága 

"Mindent lába alá vetett, őt pedig az egész Egyházfejé
vé tette." (Ef l ,22) 

Úristen, szerte a világon • 
milyen csodás a te neved! 

Felséged túlhaladja az eget: • 
és én csak gyermekek és csec emők zavaival 
imádom. 

Fellegvárt készítettél zállá ul magadnak, t 
az ellenséget mind elnémítottad, • 
aki c ak ellenállt vagy lázadott. 
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Az eget nézem: ujjaid formálták, * 
a holdat, csillagokat: kezed alkotását. 

Mit ér az ember, hogy te rá figyelj, * 
emberfia, hogy rá gondot viselj? 

S te csaknem egyenlővé tetted istenekkel, * 
megkoronáztad dicsőséggel, tisztelettel. 

Hatalmat adtál kezed művei fölé, * 
odavetettél mindent lábai elé. 

A sok barmot: apraját-nagyját, * 
a puszták minden vadját, 

ég madarát, a tenger sok haJát, * 
s amik a tenger útjain keringenek. 

Úristen, szerte a világon * 
milyen csodás a te neved! 

Il. hét 

Ant. Szerte a világon, Urunk, milyen csodás a te neved! 

OLVA MÁ Y Róm 12,14-16a 

Áldjátok üldözőiteket, áldjátok őket és ne át
kozzátok. Örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a 
sírókkaL Egyazon érzület kössön össze egymással: 
ne törjetek magasra, inkább igazedjatok az ala
csony sorsúakhoz. 

L SZO EK 

Ajkam ujjongni fog: • Ha dalt zengek neked. 
Megi mételjük 
V: Igazságodat mondogatja nyelvem: * Ha dalt ... 
Dicsőség ... Ajkam .. . 
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ZAKARIÁS ÉNEKE Lk 1,68-79 

Ant. Uram, az igazság ösvényére igazítsd léptem . 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította * 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva . 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől , • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, * 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből * 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged * 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, * 
a Fölséges prófétájának mondanak , 

az Úr színe előtt jársz, * 
neki készítesz utakat , 

üdvösségél népének tudtára adod, * 
a bűnbocsánatot, 

irgalma Istenünk zánakozó zívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, * 
mint maga égből felkelő Napot. 
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Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

Ant. Uram, az igazság ösvényére igazítsd léptem . 

K . RÉ EK 

Magasztaljuk Krisztus jóságát és bölcsességét. ő 
azt akarja, hogy minden testvérünkben, de főképp 
a szenvedőkben felismerjük és szeressük. lmád
kozzunk hozzá állhatatosan: 
Urunk, töké/etesíts minket a szeretetben! 
Uram, a reggel föltámadásodat juttatja eszünkbe, 
- megváltásod javait kérjük mindenki számára. 
Add, Urunk, hogy ma tanúságot tegyünk rólad 
- és általad az Atyának szent áldozatot mutas-

sunk be. 
Segíts, hogy mindenkiben felismerjük képmásodat 
- és bennük téged szolgáljunk . 
Krisztus igazi szőlőtő: mi a te szőlővesszőid va

gyunk, 
-add, hogy benned maradva bőségesen gyümöl

csözzünk és az Atyaistent dicsőítsük. 
Miatyánk .. . 

l mad~ág 

Téged dicsérjen, Urunk, a mi ajkunk, dicsérjen 
lelkünk és dicsérjen életünk . Egész lényünk a te 
ajándékod, legyen ezért a tied egész életünk. Ami 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
é uralkodik a Szentlélekkel egységben, lsten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 
BEI· EJ ZO I \1 K Lasda362.olda lo n. 
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Napközi imádság 

Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböj tben az Allelúja 
elmarad . 

HIM USZ 

D . LELŐTTRE (TE RTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengön esdje énekünk 
a nappal harmadik szakán 
hármas fölségű lstenünk, 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész világnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk. 

Dicsöség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnö időkön át. Ámen. 

DELRE ( I:. . T ) 

Dicsérjük dallal az Urat, 
buzgó kész éggel, lelkesen: 
az óra, íme, délre jár 
s bennünket imádságra hív. 
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Ez Szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

E fénytől, mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen . 

DÉLUTÁ RA ( 0 A) 

Háromszor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Őt áldjuk dallal lelkesen. 

Isten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív: 
Szent Péter itt a mesterünk, 
gyógyító csodával tanít. 

Lélekben zsoltározva így 
a szent apostolok nyomán, 
Krisztustól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem zűnő időkön át. Ámen. 

ll. ilét 
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ZSOLTÁROK 

I . Ant. Ég és föld elmúlik, az én igéim nem múlnak 
el, mondja az Úr. 

118. zsoltár, 81-88 
XI.(Kaph) 

Keresem üdvösséged sóvárogva, • 
várom szavad. 

Köd borítja szemem: vágyom szavadra, • 
mikor jössz már, hogy enyhet adj? 

Két szemem, mintha füstben járnék, könnyezik, • 
mégsem feledtem el végzéseid. 

Ki tudja, szolgádnak hány napja van? • 
Mikor ítélsz már támadóimon? 

Kelepcémül a fennhéjázók árkot ástak, • 
azok, kik nem törvényed szerint járnak. 

Követem én igazságát rendelkezéseidnek, • 
hazugságokkal üldöznek: segíts meg! 

Kis híján kiüldöztek a világból, • 
mégsem feledkeztem meg én pa.rancsaidról. 

Kímélje kegye séged életem, • 
én ajkad rendelését követem. 

Am. Ég és föld elmúlik, az én igéim nem múlnak el, 
mondja az Úr. 

2. An t. Uram, te vagy reményem: az ellenséggel 
szemben tornyos váram . 

60. z o ltá r 

kirá ly imája ha lálve zélyben 
"Igaz ember könyörgése, aki örök javakban remél." 

(Szem Hiláriusz) 

Ó I ten, halld meg kiáltásom, • 
hallga d meg imádságom. 
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Az Alvilágnak pereméről t 
kiáltok: szívem már-már beleszédül. • 
Vezess magas hegyedre! 

ó hadd találjak nálad védelemre! • 

ll. hét 

Te légy az ellenséggel szemben tornyos váram. 

Engedd, hogy sátradban lakásra leljek, • 
és menedékre szárnyad árnyékában. 

Én Istenem, hallgasd meg fogadalmam, • 
kérésem teljesítsd: nevedet félem. 

Növeld a király napjainak számát, • 
terjeszd ki éveit, túl minden nemzedéken. 

Trónoljon Isten előtt mindörökre, • 
jóság és hűség oltalmazza. 

Én akkor zengem neved szüntelen, • 
s betöltöm fogadalmam napról-napra. 

Ant. Uram, te vagy reményem: az ellenséggel szem
ben tornyos váram. 

3. nt. Uram, az ellenség falkáitól oltalmazd életem. 

63 . Z50i!ár 

L ten iga1 ágot te z a gono wk felett 

"Főképp az Úr szenvedésérőf szóf ez a zsofrár." 
(Szent Ágoston) 

Panaszos hangom halld meg, Istenem, • 
az ellenség falkáitól oltalmazd életem. 

Nyújts menhelyet, ha fenyeget a gonoszok gyűlé e, • 
a rosszak összeesküvése. 

Élesre fenik nyelvük, mint a szablyát, • 
zavuk nyilát méregbe mártják. 

Le ből az ártatlanra lőnek, • 
rálőnek hirtelen, semmit se félnek. 
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Keverik gyilkos főztüket, • 
nagy gonddal rejtik kelepcéjüket. 

Gondolják: "Van-e, aki Ját? • 
A bűntett végbe ment. Ki fedi fel nyomát?" 

De ő, a Nyomozó, az ember belsejét nyomozza, • 
a szív mély titkait felszínre hozza. 

Áldott az Isten, ő az én nyilam! • 
Kétannyi seb borítsa őket. 

A Magasságos felbuktatja ócsárlóimat • 
és megalázza a pöffeszkedőkeL 

Megáll mindenki bámulatban, t 
hirdetni kezdi Isten műveit • 
és tettein elmélkedik. 

Az igaz ujjongjon az Úrban, • 
oltalomért hozzá repüljön, 

minden igaz szív • 
dicsőségében tündököljön. 

nt. Uram, az ellenség falkáitól oltalmazd életem. 

OL\' 5:\ IÁ 1YOK 

Délelö!l :V1Tön ,Sb-6 

Az Úr, a te Istened úgy nevelt, ahogy az ember a 
fiát neveli . Azért tette, hogy az Úrnak, a te lste
nednek parancsait megtart d, az ő útjain járj és 
féld őt . 

V: Az Úr félelme szent: örökre megmarad. 
: Az Úr ítéletei igazak és egytől-egyig igazságosak. 

Imád ág 

Úri ten, mindenható Atya: Föl éged alatt alói 
vagyunk. Áraszd ránk a Szentlélek világo ágát, 
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hogy minden ellenségtől biztonságban élve dicsére
tedben igazi örömmel vigadjunk. Krisztus, a mi 
Urunk által. Ámen. 

Délben l Kir 2,2b-3 

Légy bátor és légy férfi és tartsd szemed előtt, 
amit az Úr, a te Istened parancsol: járj az ő útjain, 
tartsd meg előírásait, rendelkezéseit, törvényeit és 
végzéseit, hogy sikerrel járj mindabban, amit teszel. 

V: Vezess, Uram, parancsaid ösvényén. 
F: Bennük találom örömem. 

Imád ág 

Urunk, örök szeretet lángoló tüze, add, hogy 
szeretetedben égjünk és téged mindenek fölött, 
testvéreinket pedig teérted egyazon szeretettel sze
ressünk. Krisztus, a mi Urunk által . Ámen. 

Délután Jer6,16 
Vegyétek szemügyre az ősi utakat, és kérdezős

ködjetek a régi ösvényekről: melyik a helyes út? 
Járjatok azon és akkor megtaláljátok lelketek nyu
galmát. 

V: Törvényed az én örökségem mindörökre. 
F: Benne felujjong szívem. 

Imádság 
Urunk, hallgass meg minket és a teljes békessé

get, amiért esedezünk, add meg. Engedd, hogy éle
tünk minden napját örömben töltsük el veled . A 
boldogságos Szűz Mária közbenjárása által biztos 
úton járva hadd jussunk el tehozzád. Kri ztus, a 
mi Urunk által. Amen. 

Mondjunk áldást az Úrnak.- lstennek legyen hála. 
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HARMADIK HÉT 

VASÁRNAP 

Első vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram , segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja . Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad 

HIM USZ 

Világ teremtő Istene, 
a mindenség vezére vagy, 
a nappalt fénybe burkolod 
s éjjel nyugalmas enyhet adsz. 

Megtört testünk újítsa meg 
munkára éji pihenés, 
a fáradt észt könnyítse meg, 
oszlassan aggályt, bánatot. 

Elmúlt a nap, leszáll az éj, 
hozzád kiált kérő imánk, 
hogy vétkeinkből felsegíts, 
himnusszal hozzád fordulunk . 

Téged dicsőítsen szívünk, 
Hozzád szálljon zengő szavunk, 
szeressen tiszta érzelem, 
imádjon józan értelem. 
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Hogy majd ha mindent elborít 
az éj sötétlő fellege, 
a hit ne ismerjen homályt, 
az éjt a hit ragyogja be. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

lll. hét 

l. Ant. Napkeltétől napestig áldás az Úr nevére . 

11 2. z oltár 

A könyörülö l ten dicsérete 

"Hatalmasokat trónjukról leraszít és kicsinyeket ma
gasra emel." (Lk l ,52) 

Dicsérjétek az Úr minden művét, • 
dicsérjétek az Úr nevét. 

Az Úr nevét áldás övezze • 
mcstantól mindörökre. 

Napkeltétől napestig • 
áldás az Úr nevére. 

Az Úr hatalmas minden nemzeten, • 
dicsősége túlér az egeken . 

Ki olyan, mint az Úr, mint ami Istenünk? • 
Trónját magasra állította. 

A földre letekint • 
az égből lehajolva. 

Az ínségest a porból felkarolja, • 
szemétből a szűkölködőket, 
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és nagyjai közé sorolja őket, • 
népének nagyjai közt helyet ad neki. 

A meddő asszonynak családot ad , • 
gyermekek boldog anyjává teszi. 

Ant. Napkeltétől napestig áldás az Úr nevére. 
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2. Ant. Felemelem az üdvösség kelyhét és az Úr nevét 
hívom . 

115. zsoltár 

Templomi hálaének 

"Általa murassuk be szüntelen a dicséret áldozatát. " 
(Zsid 13,15) 

Mikor hajszoltak, hű maradtam, * 
pedig szorongatott a vész. 

Ijedten így szóltam magamban: • 
"Emberben nincs bizalmam!" 

Az Úrnak hogyan viszonozhatom • 
irántam való sok kegyelmét? 

Feltartom üdvössége kelyhét, • 
s az Úr nevét hívom. 

És fogadalmam teljesítem • 
az egész nép szeme láttára. 

Az Úr szemében drága kincs • 
a jámborok halála. 

Én, Uram, lásd, szolgád vagyok , • 
szolgád és hű fiad. • 
Tépd szét a láncokat! 

És hálaáldozatom elhozom neked, • 
Uram, segítségül hívom neved. 
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És fogadalmam teljesítem én • 
az egész nép szeme láttára, 

belépve az Úr háza udvarára, • 
ott Jeruzsálem közepén. 

Ill. hét 

Ant. Felemelem az üdvösség kelyhét és az Úr nevét 
hívom. 

3. Ant. Az Úr Jézus megalázta magát; ezért az Isten 
felmagasztalta öt örökre. 

Bibliai ének Fil 2,6-11 

Kri ztu. : az lsten szolgája 

Kriszt us Jézus t 
az isteni Jét állapotában • 

Istennel való egyenlőségét nem úgy tekintette, 
mint féltett zsákmányt, 
hanem kifosztotta önmagát, • 

s vállalta a rabszolga Jétét, 
emberekhez lett hasonló, • 

külsőleg közönséges ember. 
Megalázta magát, t 

és engedelmes lett a halálig, • 
kereszthalálig. 
Ezért az Isten is felmagasztalta t 

és megajándékozta olyan névvel, • 
mely minden név fölött áll. 
Hogy Jézus nevére t 

mindenki boruljon térdre • 
az égben, a földön, az alvilágban. 

S nyelvükkel valahányan t 
Úrnak vallják Jézus Krisztust • 
az Atyaisten dicsőségére. 
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Ant. Az Úr Jézus megalázta magát; ezért az lsten fel
magasztalta őt örökre. 

OLVASMÁ Y Zsid 13,20-21 

A békesség Istene, aki Urunkat, Jézus Krisztust, 
a juhok nagy Pásztorát, az örök szövetség vére ál
tal föltámasztotta halottaiból, tegyen készségessé 
titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. 
Munkálja ő bennünk Jézus Krisztus által azt, ami 
kedves előtte . Dicsőség neki mindörökkön örök
ké. Ámen. 

VÁLASZO É EK 

Mennyire fölségesek: • A te műveid, Uram . 
Megismételjük 
Y: Mind bölcsességben jött létre. • A te műveid . . . 
Dicsőség . .. Mennyire fölségesek ... 

ZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46- 55 

Antifóna az e edéke a árnapról vagy ünnepről. 

Hadd ujjongjak megváltó lstenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 
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Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, * 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 

II l. hét 

Antifóna az esedékes va árnapról vagy ünnepről. 

KÉRÉSEK 

Krisztus könyörült az éhező népen és a szeretet 
csodáit vitte végbe érte. Ezekre emlékezve buzgó 
imádsággal könyörögj ünk: 

Urunk, mutasd meg nekünk szere/etedet! 

Dicsérünk, Urunk, mert a mai nap minden jótéte-
ménye a Te szeretetedből áradt. 

- Ne térjen vissza hozzád terméketlenül, hanem 
jó szívből sarjadt gyümölcsöt hozzon. 
Minden nép világossága és üdvössége, vigyázz 

szolgáidra, akiket tanúságtételre küldtél szét a 
világba . 

- Éle ;zd bennük a Lélek tüzét. 
Add, hogy a világot mindenki az emberi méltóság

nak megfelelően alakítsa, 
- és hogy a te vezetésedet követve, korunk igé
nyeit mindnyájan igyekezzünk kielégíteni. 
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Te a lélek és a test orvosa vagy: gyámolítsd a bete
geket , vedd pártfogásodba. a haldoklókat, 

-irgalmaddal jöjj közénk és könnyebbítsd meg 
életünket. 

Az elhúnytakat sorold szenteid közé, 
- azok közé, akiknek neve az élet könyvében áll. 
Miatyánk ... 

IMÁDSÁG 

Az esedékes vasárnapról vagy ünnepről. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát : 

V: Az Úr legyen veletek . 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten : az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek . 

F: Ámen. 
V: Menjetek békével. (Húsvéti időben hozzáfűzzük : 

Allelúja, allelúja.) 
F : Istennek legyen hála. (Allelúja, allelúja .) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap, diakónus veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 
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Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsoloz más óráját vezeti be. 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 
Felhívá lsten dicséretére 

"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart" (Zsid 3, 13) 

Ant. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak, daloljunk 
üdvösségünk Istenének, allelúja. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, * 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, * 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak, daloljunk 

üdvösségünk Istenének, allelúja. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten , * 

a nagy Király az istenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, * 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, * 

övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak, daloljunk 

üdvösségünk Istenének, allelúja. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, * 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
Hiszen ő a mi Istenünk, t 

mi pedig mezejének népe, * 
földjének legelésző nyája. 
Ant. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak, daloljunk 

üdvös égünk I tenének, allelúja. 
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Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 
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kihívtak ellenük, pedig szemiéiték núnden tettem. 

Ant. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak, daloljunk 
üdvösségünk Istenének, allelúja. 
Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 

és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
'ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 

Ant. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak, daloljunk 
üdvösségünk Istenének, allelúja. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, • most és mindörökké. 
Ámen. 

Ant. Jöjjetek, ujjongjunk az Úrnak, daloljunk 
üdvösségünk Istenének, allelúja. 

Olvasmányos imaóra 

V: Isten, sie s segítségemre. 
F: Uram, segít s sietve. Dic öség az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek , miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen . Al
lelúja . 

agyböjtben az Allelúja elmarad . 
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Ma, minden nap legelsején 
a világ műve készen áll, 
és feltámadva győztesen 
megvált bennünket Alkotónk. 

Most tűnjön minden tespedés, 
keljünk serényen talpra mind, 
éjjel keresve jó Urunk, 
miképp a zsoltár szava int. 

Hallgassa meg kérő imánk, 
áldó jobbját terjessze ránk, 
lemosva mind a vétkeket 
az égben adjon lakhelyet. 

Hogy most, e szentséges napon, 
a pihenés óráiban, 
kik · őt zsoltárral áldjuk itt, 
vegyük boldog kegyelmeit. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

III. hét 

HIMNUSZ a nap folyamán 

A nyolcadik nap és a kor, 
mit hirdet, szentségben ragyog: 
benned, Jézus, ki újra élsz 
s az új élet zsengéje vagy. 

Lelkünk magaddal egyesítsd, 
új életedben részesítsd 
s a testnek adj feltámadást, 
melynek halál többé nem árt. 
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Vitessünk, Krisztus, teeléd, 
ha felhő közt a földre szállsz, 
és veled éljünk szüntelen, 
ki élet vagy s föltámadás. 
Látván tündöklő arcodat, 
hozzád hasonlóvá leszünk, 
és úgy, ahogy vagy, lát szemünk, 
valódi fény és szent öröm. 
Vezess Atyádhoz: hétszeres 
kenetje lelkünk hassa át, 
és boldogsággal töltse be 
az Egylényegű Háromság. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Naponta magasztallak , Uram, allelúja . 
144. zsoltár 

Isten országának dicsősége 
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"Igazságos vagy, Uram, te, aki voltál, ·te, aki vagy. " 
(Jel 16,5) 

I. 

Áldott légy Istenem, Királyom, t 
végnélküli és örökkévaló, • 
nevedet magasztalva áldom. 

Buzgón magasztallak naponta, • 
ajkam dicséreted vég nélkül, mindörökre mondja. 

Csodás az Úr! t 
Nagyságos, minden dicséretre méltó, • 
és nincs mérték, mit ne szárnyaina túl. 

Dicséri egyik nemzedék másiknak műveid, • 
hirdeti tetteid. 
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Elzengik, Felséges, ragyogó fényedet, • 
s én csodáidról szerzek éneket. 

lll. hét 

Félelmes tetteid, ó Erősséges, hangoztatják, • 
s én sorolom csodáid áradatjáL 

Gyengéd jóságodról, ó Mester, sok szavuk özönlik. • 
Hűséged dalban zengik. 

Irgalmas és kegyes hozzánk az Úr, • 
haragja lassú és jósága dús. 

Jósága mindenkihez elhatol, • 
az Úr szerelme mindent átkarol. 

Ant. Naponta magasztallak. Uram, allelúja. 

2. Ant. Uram, a te országod mindörökre áll, allelúja . 

Il. 

Kórusban áldanak, Uram, a műveid, • 
dicsérnek minden szentjeid. 

Lelkesen hirdetik királyi dicsőséged, • 
elmondják erősséged. 

Minden tettét az emberek közt mondják, • 
királyságának dicső ragyogását. 

Nem múlik országod, mert mindörökre áll, • 
hatalmad nemzedékről nemzedékre száll. 

nt. Uram, a te országod mindörökre áll, allelúja. 

3. nt. Az Úr hűséges minden igéjében és szent 
minden rnűvében . 

Ill. 

Az Úr hűséges minden igéjében • 
és szent minden művében. 
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Oltalma védi azt, ki porba hull: • 
a hétrét görnyedőt felemeli az Úr. 

Pillantásuk feléd tekint , t 
Te osztod eleségüket • 
időszakok szerint. 

Rájuk tekintesz, kezedet kitárod, • 
t. minden élőlényt betölt áldásod. 

Színigazság az Úrnak minden útja, • 
jóságát minden műve tanúsítja. 

Tehozzád is közel az Úr, ha hívod, • 
ha igazságban hívja imádságod. 

Utat nyit szándékodnak, hogyha féled, • 
megvált, meghallgat, hogyha kéred . 

Védője mindazoknak, akik szeretik, • 
de minden rosszat romlásba taszít. 

Zengő dicsérete az Úrnak ajkamat betöltse, t 
minden halandó hódoljon nevének • 
vég nélkül és örökre! 
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Ant. Az Úr hűséges minden igéjében és szent minden 
művében . 

: Fiam, hallgasd szavaimat! 
F: Füled figyeljen beszédemre! 

OL M . 1 YOK 

Lá d aL e edék e \a árnapnál 'agy unnepnel. 

TE D M 

Téged dicsérünk, lsten, • Urunknak vallunk téged. 
Örök Atyánk , előtted • hódol a földön minden. 
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Neked zeng minden angyal, • neked az ég és min
den ereje, 

kerubok és szeráfok serege • dalol véget nem érő 
dallal: 

"Szent vagy, szent vagy, szent vagy, • mindenség 
Ura Istene! 

Dicsőségednek fölségével • az ég és föld tele!" 
Téged magasztal • apostolok dicsőséges kara, 
téged dicsőít • próféták számtalan hada, 
fehérbe öltözötten téged • a vértanúk dicsérnek, 
és szerte a világon át • téged szent egyházad vall és 

imád, 
Atyánk, Fölséged, t és imádatra méltó egy Fiad, • 

s téged, vigasztaló Szentlélek. 
Krisztus, te vagy • a dicsőség királya! 
Te, az Atyának • örök Fia! 
Te megváltásunkért emberré válva • a Szűz méhé

től vissza nem riadtáL 
A halál fullánkját legyőzted • és híveidnek 

mennyországot adtál. 
Te lsten jobbján ülsz Atyád dicsőségében • s ítélni 

jössz bírói széken. 

Ezért most így könyörgünk hozzád: t vedd oltal
madba minden szolgád, • kiket megváltott drá
ga véred, 

és add, hogy szenteid sorában • meglássuk dicső
séged. 

Vidd üdvösségre, Urunk, népedet • és áldd meg 
örökséged, 
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te légy vezére • és magasztald fel mindörökre. 
Mi pedig nap-nap után áldunk, t dicsérjük szent 

neved • örök időkre szüntelen. 
Kérünk, Urunk, kegyelmed e napon • őrizzen bűn

telen. 
Irgalmazz, Urunk, légy irgalmas hozzánk, • 

Urunk, áraszd fölénk irgalmad: • beléd vetünk 
minden bizalmat. 

Benned van, én Uram, minden reményem, • ne ér
jen soha szégyen! 

IMÁDSÁG 

Az esedékes vasárnapról vagy ünnepről. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

Ha a nap el ő imájaként mondjuk, az Imád ágra hivást 
nyomban a HIM VSZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIMNUSZT. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segí ts sietve. Dicsőség az Atyának , a Fiú

nak és a Szentléleknek, míképpen kezdetben, most és 
míndörökké. Ámen. Allelúja . Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 
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HIMNUSZ 

Világteremtő örök Úr, 
ki éjt-napot kormányozol, 
időnk időre megszabod, 
hogy lanyhaságunk lelkesítsd. 

Már szól a hajnal hírnöke, 
sötétlő éjben éberen 
éj vándorára fényt derít, 
elválaszt éjtől éjszakát. 

Felkél ettől a Fényhozó 
s eloszlat minden felleget, 
elhagyja bűnös útjait 
az éjben tévelygő sereg. 

Hajós ettől erőre kap, 
csitulnak ettől a habok, 
ettől az Egyház talpköve 
bűnét lemosva zokogott. 

ó Jézus, nézz ránk! Elveszünk! 
Irányítsen tekinteted. 
Tekints le ránk, sa bűn bukik, 
a könny leoldja vétkeink. 

Érzékeinket fénybe vond, 
a lélek álmát űzzed el! 
Tehozzád száll első szavunk, 
Jeróva hű szolgálatunk. 

Áldjon Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

Ill. hét 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant. Csodálatos az Úr a magas mennyben, allelúja. 

92. zsoltár 

Az Úr uralkodik 

"Az Úr, ami mindenható Istenünk, átvette a hatalmat: 
örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt. " 

(Jel 19,6-7) 

Az Úr uralkodik, felségbe öltözött, • 
felöltözött, övet kötött magára győzelembő!. 

Szilárdan áll a föld * 
és soha meg nem rendül. 

Áll trónod ősi korok óta, * 
Te állsz öröktől fogva. 

Uram, a tengerár magasra csap, t 
felzúg a tengerár dübörgő mennydörgése, * 
felzúg a tengerár szilaj hullámverése. 

Erősebb, mint a dörgő áradat, t 
viharzó tengernél hatalmasabb, • 
a magas mennyeknél hatalmasabb az lsten. 

Trónod szilárddá tetted ősidőkben, t 
a szentek templomodban magasztalnak egyre, * 
Uram, vég nélkül és örökre. 

Ant. Csodálatos az Úr a magas mennyben, allelúja. 
2. Ant. Urunk, néked dicsőség és áldás zengjen és 

magasztalás örökre, allelúja. 
Bibliai ének Dán 

3,57-88.56 
A teremlett világ dic érő éneke 

"Dicsérjétek az Urat minden szo/gái!" (Jel 19,5) 

Ti mindnyájan, az Úrnak művei, t 
áldjátok az Urat, • 
zengjétek, magasztaljátok örökre. 
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Ti mindnyájan, angyalai az Úrnak, t 
áldjátok az Urat, • 
zengjétek, magasztaljátok örökre. 

Egek, áldjátok az Urat, t 
vizek az égi boltozat felett, • 
áldjátok az Urat. 

Mindnyájan, hadai az Úrnak, • 
áldjátok az Urat, 

nap és hold, áldjátok az Urat, • 
ég csillagai, áldjátok az Urat. 

Minden permet és harmat, • 
áldjátok az Urat, 

ti szelek, valamennyien • 
áldjátok az Urat. 

Tűz és hőség, áfdjátok az Urat, • 
fagy és hideg, áldjátok az Urat. 

Harmat és eső, ti is mind, t 
áldjátok az Urat, • 
jég és hideg, áldjátok az Urat. 

Napok és éjszakák, áldjátok az Urat, t 
fény és sötétség, áldjátok az Urat, • 
fény és villámok, áldjátok az Urat. 

A föld áldást mondjon az Úrnak, • 
dic érje, magasztalja mindörökre . 

Hegyek és halmok, áldjátok az Urat, t 
ami a földből sarjad, • 
mind áldja az Urat. 

Ti források, áldjátok az Urat, t 
tengerek és folyók, áldjátok az Urat, • 

Ill. hét 

ti cethalak és víziszörnyek, áldjátok az Urat. 
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Mindnyájan égi madarak, áldjátok az Urat, t 
ti mindnyájan, vadak és igás barmok, • 
áldjátok az Urat. 

Emberi lények, • 
áldjátok az Urat. 

Izrael áldja az Urat, • 
zengje, magasztalja örökre . 

Mindnyájan, papjai az Úrnak, • 
áldjátok az Urat. 

Ti szellemek, igazak lelkei, • 
áldjátok az Urat, 

ti szentek, ti alázatos szívek, • 
áldjátok az Urat. 

Ananja, Azarja és Misael, t 
áldjátok az Urat, • 
zengjétek, magasztaljátok örökre. 

Áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, • 
zengjük, magasztaljuk örökre. 

Áldott az Úr az égbolt magasán, t 
dicsőség, áldás zengje • 
és magasztalás mindörökre. 
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Ant. Urunk, néked dicsöség és áldás zengjen, és ma
gasztalá örökre, allelúja. 

3. Ant. Dicsérjétek az Urat az egekben, allelúja . 

148. zsoltár 
A Teremtő dicsérete 

"A trónon ülőnek és a Báránynak: áldás és tisztelet, di
csőség és hatalom örökkön örökké." (Jel 5, 13) 

Dic érjétek az Urat az egekben, • 
dicsérjétek a fellegekben. 

Öt dicsérjétek, minden angyala, • 
dicsérjétek, harcos hada. 
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Dicsérd te nap, dicsérd te hold, • 
s ti, hajnal minden csillaga. 

Dicsérjétek ti, egek egei • 
és minden víz az ég fölött, 

dicsérjék az Úr nevét: • 
mert ő parancsolt, s minden létrejött. 

Öröktől örökre felállította őket, • 
törvénye áll és nem ér soha véget. 

Az alvilágból az Urat dicsérjék • 
tengeri szörnyek, feneketlen mélység . 

Tűz és jégeső, t 
hó és ködfelhő , • 
parancsát végző szélviharok, 

hegyek-halmok, gyümölcsfák, cédrusok, t 
vadállatok és igás barmok, • 
csúszómászók és szárnyasok. 

A föld királyai és minden népe, • 
uralkodói és minden vezére. 

Szép ifjak és leányok, • 
fiatalok és aggastyánok . 

Az Úr nevét dicsérve magasztalják, • 
hiszen neve mindennél magasabb. 

Fensége eget-földet meghalad, • 
s ő fölemelte népe szarvát. 

És minden jámbora dicsérje dalban, t 
Izrael minden gyermeke, • 
a nép, amely hozzá közel van. 

III. hét 

nt. Dic érj étek az Urat az egekben , allelúja. 
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OLVASMÁ Y Ez37,12b-14 

Ezt mondja az Úr, az lsten: Íme én kinyitom sír
jaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én né
pem, s beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor 
majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor 
kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjai
tokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre 
keltelek titeket. És nyugodt lakóhelyet adok nek
tek földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr 
szélottam és meg is cselekedtem - mondja az Úr. 

V ÁLASZOS É EK 

Krisztus, az élő Isten Fia: • Irgalmazz nekünk. 
Megi mételjük 
Y: Aki az Atya jobbján ülsz. • Irgalmazz nekünk. 
Dicsőség... Krisztus ... 

Z K RI . S É EKE Lk 1,6 -79 

ntifóna az e edéke \a árnapról \'agy unnepröl. 
Áldott az Úr, Izrael Istene, • 

eljött és népe váltságát elhozta: 
az üdvösség szarvát köztünk felállította • 

szolgája, Dávid családjából. 
Ahogy megmondta t 

a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 
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az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből * 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged * 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, * 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, * 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, * 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, * 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 

Ill. hét 

a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa * 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

Antifóna az esedékes vasárnapról vagy ünnepről. 

KÉRÉSEK 
Isten elküldötte a Szentlelket, hogy minden szív 

boldogító világossága legyen. Kérjük állhatatosan: 
Világosítsd meg népedet, Urunk! 
Áldott vagy, Istenünk, tőled jön fényességünk, 
- úgy rendelted, hogy dicsőségedre megérjük a 

mai napot. 
Fiad feltámadása által fényt derítettél a világra, 
- áraszd ezt a világosságot Egyházadból minden 
emberre . 
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Fiad tanítványaiban kinyilvánítottad dicsőségedet 
Szentlelked által, 

- Küldd el őt Egyházadba, hogy hűséges marad
jon hozzád! 

Népek megvilágosítója, emlékezzél meg azokról, 
akik még a sötétben élnek, 

- nyisd meg lelki szemüket, hogy felismerjenek 
Téged, egyedül igaz Istent. 

Miatyánk ... 

IMÁDSÁG 

Az esedékes vasárnapról vagy ünnepről. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát : 

V: Az Úr legyen veletek . 
F: És a te lelkeddel. 
V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten : az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek . 
F: Ámen . 
V· Menjetek békével. (Húsvéti időben hozzáfűzzük : 

Allelúja, allelúja. ) 
F: Istennek legyen hála. (Allelúja, allelúja. ) 

Magánimádkozásnál , vagy ha nem pap, diakónus veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket , é védelmezzen minden 
rossztól , és vezessen el az örök életre . 

F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Alleluja 
elmarad. 

HIM USZ 

DÉLELŐTTRE (TERT! 

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérünk, töltse be 
kegyelmed égi ereje. 

Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 

Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általad Fiát, 
s ki mindkettőjük Lelke vasy, 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

DÉLRE(SEXT) 

Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a lét rendjét, ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 

oltsd el minden viszály tüzét, 
szüntesd a rossz vágyak hevét , 
a testet egészséggel áldd, 
szívünket békéd járja át. 
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Add meg kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

DÉLUTÁNRA (NONA) 
Világfenntartó Hatalom, 
Te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
időszakonként megszabod, 
világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsőségedbe vigy. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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l . Ant. Szorongásomban hívtam az Urat és meghall
gatott, allelúja. 

11 7. z oltár 

Győzelmi ujjongá 

"Ez a kő, amit ti, építők, e/vetettetek, az épület szeg
letköve lett. " (ApCsel 4, ll) 

l. 

Az Úrnak hálát zengjetek, mert jó, • 
kegyelme örökkévaló. 

Hadd mondja Izrael: • 
kegyelme örökkévaló. 
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És Áron háza is hadd mondja el: • 
kegyelme örökkévaló. 

Csak mondja mind, ki féli az Urat: • 
kegyelme örökkévaló. 

Szorongásomban hívtam az Urat, * 
s ő széles birodalmából felelt nekem: 

Az Úr velem, nem félek, * 
ember mit tehet ellenem? 

Az Úr velem, hatalmas harcosom, • 
az ellenséget én kinevetem. 

Mert jobb az Úrhoz menekülni, • 
mint emberekben bízni, 

mert jobb az Úrhoz menekülni, • 
mint fejedelmekben remélni. 

Ill. hét 

Ant. Szorongá_somban hívtam az Urat, és meghallga
tott, allelúja. 

2. Ant. Az Úr jobbja dicsővé tett engem, allelúja. 

Il. 
A népek körém jöttek, • 

az Úr nevében felkoncoltam őket. 
Körém tódultak, körém özönlöttek, • 

az Úr nevében felkoncoltam őket. 
Körém tódultak, mint a méhek, t 

mint tűzön égő tüske, sisteregtek, • 
az Úr nevében felkoncoltam őket. 

Fellöktek, úgy, hogy mélyre essek, • 
az Úr mégiscsak felsegített. 

Az Úr erődöm, dicsérő dalom, • 
ő lett diadalom. 
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Zengik a diadalt vidám dalokban • 
a győztes sátorokban . 

A váltságot az Úr jobbja szerezte, t 
az Úr jobbját dicsővé tette, • 
a váltságot az Úr jobbja szerezte. 

Nem estem el, megvédte életem, • 
hogy az Úr műveit hirdesse énekem. 

Az Úr sok kínra juttatott, • 
de a Halál kezére nem adott. 

Ant. Az Úr jobbja dicsővé tett engem, allelúja . 
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3. Ant. Az Úristen fényességet hozott ránk , allelúja. 

III. 
A győzelem kapuit nyissátok ki, • 

megyek az Úrhoz hálát adni. 
Ez az Úr kapuja! • 

A győztes lépjen be oda! 
Hálát adok, mert diadalt szereztél, • 

me rt győzelmern te lettél! 
A kő, amit az építkezők elvetettek, • 

sarkköve lett az épületnek. 
Mindez az Úré, az ő műve, • 

csodálatos a mi szemünkben . 
Ez az a nap: az Úr cselekedett! • 

Nagy örömmel vigadjunk benne. 
Urunk, hozd el győzelmedet, • 

Urunk, hadd élvezzük bőséged. 

Áldott, ki jön az Úr nevében! • 
Az Úr házából áldunk titeket. 
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Az Úristen hozott ránk fényességet: t 
lombos ágakkal fedjétek a szentélyt, * 
az oltár szarvát díszítsétek. 

Te vagy én Istenem: hálát adok, * 
ó Istenem, ujjongva hódolok. 

Az Úrnak hálát zengjetek, mert jó, * 
kegyelme örökkévaló. 

III. hét 

Ant. Az Úristen fényességet hozott ránk, allelúja. 

OLVASMÁ YOK 

Délelőtt Róm 8,15-16 

Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét fél
netek kelljen, hanem a fiúvá-fogadás Lelkét, ben
ne kiáltjuk: Abba, Atyánk! Maga a Lélek tanúsít
ja lelkünknek, hogy Isten gyermekei vagyunk. 

V: Nálad, Uram, az élet forrása. 
F: Meződön meglátjuk világosságod. 

IMÁD ÁG Az e edéke va árnapról vagy ünnepről. 

Délben Róm 8,22-23 

Tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt só
hajtozik és vajúdik mind a mai napig. De nemcsak 
az, hanem mi magunk is, akik a Lélek zsengéit bir
tokoljuk, magunk is sóhajtozva várjuk a fiúvá
fogadást, testünk megváltását. 

V: Lelkem, az Urat áldjad. 
F: Ő megváltja életedet a haláltól. 

IMÁD ÁG Az e edéke va ·árnapról agy ünnepről. 
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Délután 2 Tim 1,9 

Isten megmentett minket és szent hivatással 
meghívott, nem tetteink alapján, hanem saját el
határozásából és a kegyelem által, amelyet Jézus 
Krisztusban nekünk adott minden idők előtt. 

V: Az Úr kivezette őket reménységben, s nem 
érte őket rettegés. 

F: Bevezette őket szentélyébe. 

IMÁ DSÁG Az e edé ke vasárnapról vagy ünnepről. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Második vecsernye 

Felépíté e mindenben megegyezik a Reggeli dic éreuel. 
Egyetlen ki\étel: Zakariá éneke (Benedictu ) helyell 

züz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk . Ennek 
amifónája hét köznapokon a négyhete z oltárbeo ztá 
zövegében talá lha tó. a ár- é ünnepnap a aját zöve

gek közölt találj u k. 

V: Isten , siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az At yának , a Fiú

na k és a Szentléleknek , miképpen kezdetben, most és 
mindö rökké . Ámen . Allelúja. agyböjtben az A llelúja 
elmarad. 
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HIMNUSZ 

Fény alkotója, jó Urunk, 
ki minden napra fényt hozol, 
s az új fény első hajnalán 
adtál a létnek kezdetet, 
reggelt estével összefogsz 
s belőlük alkotsz egy napot: 
sötét káosz szakad le ránk, 
halld meg hozzád síró imánk. 
Kit vétek súlya földre ver, 
az életet ne játssza el, 
míg csak mulandón jár esze 
s béklyózza számtalan bűne. 
Ég ajtaját hadd verje meg, 
élet jutalmát nyerje meg! 
Kerüljük messze a gonoszt, 
tisztítsunk mindent, ami rossz! 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

Ill. hét 

l . Ant. Az Úr Uramhoz szólt: jobbom felől foglald el 
zéked, allelúja. 

109. zsoltár, 1-5.7 

Az én Uram király és főpap 

" eki uralkodnia kell, míg ellenségeit mind lába alá 
nem veti." (l Kor 15,25) 

Uramhoz szólt az Úr: • 
"Jobbom felől foglald el széked. 
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S én addig minden ellenséged • 
lábadhoz vetem zsámolyul." 

Az Úr Sionból messze nyújtja jogarod: • 
"Uralkodj ellenségeid felett!" 

"Tiéd a hatalom: győzelmed napj.án t 
szentséges fényben, mint a harmatot, • 
a hajnalcsillag előtt szültelek ." 

Megesküdött az Úr, nem bánja meg: • 
te pap vagy mindörökre, mint Melkizedek." 

Az Úr áll jobbodon, • 
s királyokra lesújt, ha kél haragja. 

Patakból iszik útján, • 
ezért szegi fejét magasra. 
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Ant. Az Úr Uramhoz szólt: jobbom felől foglald el 
széked, allelúja . 

2. Ant. Csodáinak emléket állít: irgalmas az Úr , alle
lúja. 

ll O. zsoltár 

l ten tetteinek dic érete 

"Műveid nagyok és csodálatosak, Urunk, mindenható 
Isten! " (Jel 15,3) 

Az Urat zengem, szívem csupa hála. • 
Beállok az igazak tanácsába, gyülekezetükbe. 

Csodás az Úr sok műve! • 
Döbbenten eszmélődik, aki benne örömét találja. 

Erő, fényesség minden tette. • 
Fennmarad igazsága mindörökre. 

Gazdag csodáiról emléket állít. • 
Határtalan az ő jósága, kegyessége. 
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Így táplálgatja azokat, akik őt félik. • 
Jelen van emlékezetében ősi szövetsége. 

Keze művének erejét hívei látták. • 

III. hét 

Lám övék már a pogány népek öröksége. 
Minden műve jog és igazság. • 

Nem rendül meg egyetlen rendelése. 
Öröktől mindörökre állanak. • 

Parancsai mind jók és igazak. 
Rabságból népét kimentette. • 

Szövetséget kötött velük örökre. 
Tele van szentséggel, félelmet áraszt a neve. • 

Urunk félelme a bölcsesség kezdete. 
Valóban, akik tartják, azok értik. • 

Zengjen dicsérete mindvégig! 

Ant. Csodáinak emléket állít: irgalmas az Úr, allelúja. 

3. Ant. Király az Úr, a mindenható Isten, allelúja. 

Bibliai ének Jel 19,1-7 

A Bárány menyegzője 

Allelúja! 
Az üdvösség, a dicsőség, az erő Istenünké, • 
ítéletei mind helyesek, igazak. 

Allelúja! 
lstennek dicséretet mondjatok, t 
szolgái mindahányan, • 
akik őt félitek, kicsinyek és nagyok. 

Allelúja! 
Király az Úr, a mindenható lsten. t 
Ujjongjunk víg örömben • 
és dicsőítsük őt. 
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Allelúja! 
Elérkezett a Bárány menyegzője, • 
menyasszonya felöltözött. 

Allelúja! 

Ant. Király az Úr, amindenható lsten, allelúja. 
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OLVASMÁ Y l Pt l ,3-5 

Áldott legyen az lsten, ami Urunk Jézus Krisz
tus Atyja, aki nagy irgalmasságával újjá szült min
ket élő reménységre Jézus Krisztus feltámadása ál
tal a holtak közül: arra a romolhatatlan, szeplőte
len, hervadhatatlan örökségre, amely számotokra 
van fönntartva a mennyben. Isten ereje a hit által: 
meg is őriz titeket az üdvösségre, amely már ké
szen áll, hogy a végső időkben kinyilvánuljon . 

VÁLASZOS É EK 

Áldott vagy Urunk: • Az égbolt magasán. 
Megismételj ük 
V: Dicséret és magasztalás övezzen mindörökre. • 
Az égbolt magasán. Dicsőség ... Áldott vagy .. . 

ZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 

Antifóna az e edéke va árnapról agy ünnepről. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 
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Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 

III. hét 

Antifóna az esedékes vasárnapról vagy ünnepről. 

KÉRÉSEK 
Az lsten, ki a világot egykor megteremtette, 

megváltásával újjá teremtette és szeretetével mind
untalan megújítja . Kiáltsunk hozzá örvendező lé
lekkel: 
Újítsd meg, Urunk, szereteted csodáit! 
Hálát adunk neked, Istenünk, mert hatalmadat az 

egész teremtett világban kinyilvánítod: 
- és mert a világ kormányzásában gondviselése

det megmutatod. 
Fiad által, aki az igazság hírnöke és aki a kereszt

fán diadalt aratott: 
- szabadíts meg minket minden oktalan félelem

től és kétségbeeséstől. 
Mindazok, akik szeretik és előmozdítják az igazságot, 
- segítségeddellegyenek képesek békésen együtt
működni a világ javára. 
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Segíts az elnyomottakon, szabadítsd ki a foglyo
kat, az elesetteknek adj vigaszt; tápláld az éhe
zőket, adj erőt a gyengéknek: 

- mindenkinek mutasd meg a kereszt győzelmét. 

Te Fiadat halála és temetése után csodálatosan fel
támasztottad dicsőséged által: 

- add, hogy az elhúnytak vele együtt eljussanak 
az életre. 

Miatyánk ... 

IMÁDSÁG 

Az esedékes va árnapról vagy ünnepről. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek . 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya , a Fiú és a Szentlélek . 

F: Ámen. 
V: Menjetek békével. (Hú véti időben hozzáfűzzük: 

Allelúja, allelúja.) 
F: Istennek legyen hála . ( Allelúja, allelúja .) 

Magánimádkozá nál, vagy ha nem pap, diakónu eze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és veze sen el az örö k életre. 

F: Ámen. 
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HARMADIK HÉT 

HÉTFŐ 

Imádságra hívás 
Mindig a nap el ső zsolozsmás óráját vezeti be. 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 
Felhívás Isten dicséretére 

"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart" (Zsid 3,13) 

Ant. Lépjünk dicsérettel az Úr színe elé. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. t 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Lépjünk dicsérettel az Úr színe elé. 

Mert ő az Úr, a nagyhatalmú lsten, • 
a nagy Király az istenek fölött. 

Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 
övéi mind a hegytetők. 

Övé a tenger, az ő alkotása, • 
övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Lépjünk dicsérettel az Úr színe elé. 

Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 
Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 

Hiszen ő a mi Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 
Ant. Lépjünk dicséreuel az Úr zíne elé. 
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Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 
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kihívtak ellenük, pedig szemiéiték minden tettem. 
Ant. Lépjünk dicsérettel az Úr színe elé. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 
Ant. Lépjünk dicsérettel az Úr színe elé. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, • most és mindörökké. 
Ámen. 
Ant. Lépjünk dicsérettel az Úr színe elé. 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap el ö imaórájaként mondjuk, az Imádságra hí- ást 
közvetlenül követi a megfelelő HIMNU Z, majd az imaó
ra többi ré ze. Ha nem a nap el ö imaórájaként zerepel, 

akkor a következő Bevezető imák előzik meg: 

: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, 
a Fiúnak és a Szentléleknek1 miképpen kezdet
ben, most és mindörökké. Amen. Ailelúja. 

ag böjtben az Alleluja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Alvásban frissült már a test 
otthagyva ágyunk, felkelünk. 
Atyánk, hozzád szól énekünk, 
esengve kérjük, légy velünk. 

Szóljon hozzád első szavunk, 
hozzád a szív első heve, 
hogy minden tettnek azután, 
Szent Úr, te légy a kezdete. 

A fény az éjt szüntesse már, 
sötét homályt a napsugár. 
Az éjben búvó bűnöket 
a napfény semmisítse meg. 

Imánk tehozzád esdekel: 
a rossz hatalmát űzzed el, 
és zengjen ajkunk teneked 
meg nem szűnő dicséretet. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

HIM USZ a nap folyamán 
Istenség, örök égi Fény, 
egységbe forrt három személy! 
Törékeny lelkünk téged áld, 
kérő szóval hozzád kiált. 

Benned hiszünk, legfőbb Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
kiket a Lélek, mint örök 
zeretet kapcsa összeköt. 
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Igazság, izzó szerelem, 
boldogság, végső, végtelen! 
Remélni, hinni lelkesíts, 
szeretni vágyót célba vigy! 
Te, létünk célja, kezdete, 
te, dolgok első kútfeje, 
lelkünk egyetlen ereje, 
biztos remény ígérete! 
Te minden alkotója vagy 
s betöltesz mindent egymagad, 
te mindenekre fényt hozol, 
reményünkben jutalmazoL 
A Krisztust kérjük s az Atyát 
s a Lelket, aki egy velük: 
hallgass meg, hármas hatalom, 
egyetlen örök Istenünk. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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l. Ant. Jön az Isten: megjelenik és szótlan nem ma
rad. 

49 . z ollár 

épe fölölt ílél az I ten 

"Nem fölbontani jöttem a törvényt, hanem beteljesíte
ni." (Vö. Mt 5,17) 

l. 

Az Úr, a magasságos Isten, t 
szólt és magához gyűjtötte a földet, • 
meghívott napkelettől napnyugatig mindent. 

Sionból, mint a szépség teljessége, • 
az lsten ragyogása feltűnt. 
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Jön lstenünk és szótlan nem marad. t 
Színe előtt emésztő tűz halad, • 
körötte tomboló vihar. 

Az eget és a földet megidézte, • 
hogy népén ítéletet mondjanak. 

"Jámbor szolgáit vigyétek elébe, t 
kik szövetséget kötöttek vele, • 
és áldozattal pecsételték. 

Igazságos vádját az egek képviseljék, • 
mert ő igazság Istene." 

II l. hét 

nt. Jön az Isten: megjelenik és szótlan nem marad. 

2. Ant. Dicsérd az lstent: ' áldozatod az legyen. 

II. 
"Népem, figyelj, hadd szólok hozzád, t 

Izrael, bizonyságot teszek ellened, • 
én, Isten, a te Istened. 

Nem áldozataid miatt emelek vádat, t 
nem a sok égőáldozat miatt, • 
hisz mindig szemern előtt állnak. 

Bikákat csordáidból sose kérek, • 
se nyájadból kecskéket. 

Enyém az erdő minden állata, • 
a hegyvidék vada, 

a hegyek madarait ismerem, t 
ami csak futkos kinn a réteken, • 
itt van velem . 

Nem szólok neked, ra megéhezem, • 
enyém a nagyvilág s ami csak benne él! 

Tán azt hiszed, bikáid húsából eszem, • 
vagy italom a kecskevér? 
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Dicsérd az Istent: áldozatod az legyen. • 
Tartsd meg a Felségnek tett fogadalmad. 

Akkor, ha vész napján hozzám kiáltasz, • 
megszabadítlak és vendégü! látlak." 

Ant. Dicsérd az Istent: áldozatod az legyen. 
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3. Ant. Irgalmat akarok, nem áldozatot; Isten isme
retét, nem égő áldozatokat. 

III. 
A gonoszokhoz Isten így szól: t 

"Parancsaim ajkadra venni hogyan merted, • 
és szövetségem szádhoz hogy emelted? 

Mert tanításom nem fogadod el, • 
minden szavam magad mögé veted, 

ha tolvajt látsz, azonnal követed, • 
minden paráznával szövetkezel. 

Gonosz tervet kovácsol ajkad, • 
álnokságot sző nyelved. 

Leülsz, hogy testvéred megszóljad, • 
anyád fiáról rágalmakat terjessz. 

Te tetted mindezt. Szótlan hogy maradnék? t 
Gonosz vágyak töltik be lelked. • 
Talán hozzád hasonló lennék?" 

Ti, akik elfelejtitek az Istent, t 
vegyétek észbe: • 
ha ő ragad meg, nincs, aki megmentseol 

"Ki a dicséret áldozatát hozza, • 
meglátja házam vendégségét, 

aki nem tér le ösvényemről, • 
kortyokban issza Isten üdvösségéL 

nt. Irgalmat akarok, nem áldozatot; Isten i mere
tét, nem égő áldozatokat. 
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Y: Halld, népem, hozzád szólok. 
F: Az lsten, a te Istened vagyok. 

OLVASMÁ YOK 

Ill. hét 

A szentírá i olvasmányt lásd az e edékes vasárnapnáL 

IMÁDSÁG 

Az előző vasárnapról . 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imád ágra hí ást 
nyomban a HIMNUSZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIMNUSZT. 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja . agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM SZ 

Ó fény visszfénye, az Atya 
dicsőségének sugara, 
fényforrás: fényből fénysugár, 
napfényt derítő napvilág! 

Igaz Nap, örök fényedet 
ragyogtasd tündökölve ránk, 
derítsct érzékeink fölé 
a Lélek tiszta sugarát. 
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Most esdve kérjük jó Atyánk, 
az örök dicsőség Urát, 
kegyelmek és erő Urát, 
tisztítsa szennyes bűneink. 
Öntsön szívünkbe tetterőt , 
"a Gonosz fogát verje ki!" 
Emeljen fel, ha elbukunk, 
legyen kegyelme támaszunk. 
Vezesse elménk: tiszta test 
vezére, őre Ő legyen. 
A hit lobogjon, mint a láng, 
ne mérgezhesse csalfaság. 
A Krisztus legyen ételünk 
és italunk a hit legyen; 
igyuk magunkba boldogan 
a Lélek józan mámorát. 
Örömben teljék így a nap: 
szemérmünk, mint a pirkadat, 
a hit, mint déli napsugár, -
ne érje lelkünk éjhomály. · 
Már száll a hajnal sebesen. 
Már teljességgel megjelen: 
Atyjában teljes egy Fia, 
Igében Atyja teljesen. Ámen. 

Z OLT . ROK 

I. nt. Boldog, akit te, Uram , házadba fogadsz. 
83 . z oltár 

Vágyakozá a templom ut án 
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" Nincs itt maradandó házunk, hanem az eljövendő 
után vágyódunk." (Zsid 13 , 14) 

Milyen csodálatos a te lakásod, • 
seregek Istene! 
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Lelkem sóvárgó vággyal van tele, • 
kívánja, Uram, udvarod. 

Vágyódva hív a szívem és a testem, • 
ó lsten, élő lsten. 

Van a verébnek lakhelye, t 
fecskének fészke, • 
hol fiókáinak helyet találjon; 

oltárodnál, seregek Istene, • 
Uram, Királyom. 

II I. hét 

Boldog, kit mindörökre házadba fogadsz, • 
hogy magasztaljon téged, 

boldog, kinek oltalmat adsz, • 
szívéből felzeng a dicséret. 

Kiszáradt völgyön, ahogy áthalad, • 
forrás fakad, 

földjét a hajnal zápora • 
felöltözteti áldásaiba. 

Városról városra vonulnak, • 
mennek meglátni Sion Istenét. 

Urunk, seregek Istene, t 
halld meg szavunkat, • 
ó Jákob Istene, fordítsd füled felénk. 

lsten, Nagyúr, tekints ránk, • 
és nézd Felkent Királyod arcát. 

Sokkal jobb egy nap udvarodban, • 
mint ezer lenn az alvilág ölén . 

Jobb megmaradni házad küszöbén, • 
mint lakni benn a Gonosz Sátorokban. 

Az Úristen ragyogó Felség, • 
és ajándéka: kegyelem, dicső ég. 
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Az Úr javait nem tagadja meg * 
azoktól, akik ártatlanul járnak. 

Seregek Ura, boldog az az ember, • 
kinek reménye nálad. 

Ant. Boldog, akit te, Uram, házadba fogadsz . 

2. Ant. Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére. 
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Bibliai ének Iz 2,2-5 

Vezesse lépteinket az Úr világossága 

"Minden nemzet eljön, hogy hódoljon színed előtt." 
(Jel 15,4) 

Ez lesz a végső napokban: t 
az Úr házának hegye felmagasui * 
a hegyek fölé, a halmokon túl. 

Minden nemzet feléje ömlik, * 
temérdek nép oda özönlik. 

Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, t 
Jákob Istenének lakhelyére. • 
Tanuljuk ösvényét, kövessük útjait. 

Mert Sionból tanítás származik, * 
Isten szava Jeruzsálemből: 

A nemzetek között törvényt ül, * 
sok nép felett ítélkezik. 

Kardjuk ekévé kalapálják, * 
oltókéssé a dárdát, 

nép népre kardját ki nem rántja, • 
nem készül ütközetre. 

Jöjj, Jákob népe, lépteink vezesse • 
az Úr világossága. 

nt. Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére. 
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3. Ant. Az Úrnak zengjetek és áldjátok nevét. 

95. zsoltár 
Az Úrnak zengjen az egész világ 

"Új éneket daloltak a trón előtt a Bárány tiszteletére. " 
(Vö. Jel 14,3) 

Az Úrnak zengjetek új éneket, • 
az Úrnak zengjen az egész világ. 

Az Úrnak zengjetek és áldjátok nevét. t 
Mondjátok el tengertől tengerig diadalát, • 
minden csodás tettét a nemzetek között. 

Mert nagy az Ú r, dicséret illeti meg őt, t 
félelme minden istent meghalad, • 
pogány bálvány - csak hitvány rongydarab. 

Az Úr az eget maga teremtette, t 
előtte fény és ragyogás halad, • 
erő és szépség áll mellette. 

Az Úrnak hozzatok, ó minden népek, t 
az Úrnak hozzatok áldást és dicsőséget, • 
az Úrnak hozzátok neve dicséretét. 

Hozzatok adományt, keressétek fel udvarát, t 
s mikor a Szentség megjelent, boruljatok az Úr elé, • 
remegve hódoljon előtte a világ. 

Hirdessétek a nemzetek között: • 
"Az Úr uralkodik, szilárd a föld, 

nem rendülhet meg sohasem; • 
igaz módon ítél a népeken." 

Az ég örüljön és a föld vigadjon, t 
a tenger s ami benne él, harsogjon, • 
a fennsík s ami rajta áll, örüljön, 

az erdő minden fája • 
ujjongó dalba fogjon: 
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Amikor látja, hogy az Úr jön, • 
jön, hogy uralmát átvegye a földön. 

Igaz ítélettel uralkodik a föld felett, • 
igazsággal kormányoz minden nemzetet. 

Ant. Az Úrnak zengjetek és áldjátok nevét. 
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OLVASMÁ Y Jak 2,12-13 

Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akik 
a szabadság törvényének felelősek. Irgalom nélkül 
sújtja az ítélet azt, aki nem gyakorolt irgalmassá
got. Az irgalmasság azonban győzelmet arat az íté
leten. 

VÁLA ZOS É EK 

Áldott az Úr: • Öröktől fogva és örökké. 
Megi méreljük 
V: Egyedül Ő tesz csodákat. • Öröktől fogva . . . 
Dicsőség ... Áldott az Úr. .. 

ZAKARIÁS É EKE 

Ant. Áidott az Úr, ami Istenünk. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

Lk l ,68-79 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 
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Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, * 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, * 

III. hét 

és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 
az esküről, mit esküdött * 

atyánknak, Ábrahámnak: 
hogy félelemtől és az ellenség kezéből * 

szabadulást ad, 
és így szentségben, igazságban t 

színe előtt szolgálni enged * 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, * 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, * 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, * 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, * 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa * 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

An l. Áldott az Úr, a mi Istenünk. 

KÉRÉSEK 

Isten az embereket ebbe a világba helyezte, hogy 
egyetértésben munkálkodjanak az ő dicsőségéért. 
Esedezve kérjük őt: 
Add, Urunk, hogy dicsőítsünk téged! 
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Áldunk téged, Istenünk, mindenség Teremtő Ura, 
- mert a világ javait nekünk adtad és életünket 

mindeddig megőrizted. 
Tekints ránk, amikor a napi munkát magunkra 

vállalj uk: 
- add, hogy művedben részt vegyünk és a te aka

ratodhoz igazodjunk. 
Tedd e nap munkáját testvéreink számára gyümöl

csözővé, 
- hogy velük és értük olyan várost építsünk a föl

dön, amely tetszésedre van. 
Légy velünk és mindazokkal, akikkel ma találkoz

ni fogunk: 
-árassz ránk örömöt és békét. Miatyánk ... 

Imádság 
Irányítsd és szenteld meg, vezesd és vezéreld, 

Urunk, Istenünk, ég és föld királya a mai napon 
törvényed szerint szívünket és testünket, érzésein
ket, beszédünket és cselekedeteinket parancsaid 
végrehajtására, hogy most és mindörökké a te se
gítségeddel épségben és szabadságban élhessünk. 
Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki ve
led él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Is
ten, mindörökkön örökké. Ámen . 

BEFEJEZŐ IMÁK 
Ha pap agy diakónu vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. - F: És a te lelkeddel. 
V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 
: Menjetek békével. (Allelúja, allelúja.) 

F: lstennek legyen hála. (Allelúja, allelúja.) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap vezeti az imát: 
V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 

rossztól, és vezessen el az örök életre. - :Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

DÉLELŐTTRE(TERTIA) 

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérün~, töltse be 
kegyelmed égi ereje. 

Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen-hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 

Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általad Fiát, 
s ki mindkettőjük Lelke vagy, 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

DÉLRE (SEXTA) 
Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a lét rendjét, ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 

oltsd el minden viszály tüzét, 
szüntesd a rossz vágyak hevét, 
a testet egészséggel áldd, 
szívünket békéd járja át. 
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Add meg kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

DÉLUTÁ RA ( O A) 

Világfenntartó Hatalom, 
Te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
időszakonként megszabod, 
világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsőségedbe vigy. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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l. Ant. Parancsaidat kerestem, Uram: megőrzik életem. 

118. z oltár, 89-96 
XII. (Lamed) 

"Új parancsor adok nektek: Szeressérek egymásr, 
amint én szerelfelek benneteket!" (Jn 13,34) 

Legfőbb Uralkodó, örök a Te szavad! • 
Az egeknél erősebb. 

Lefektetted igazságodat minden nemzedéknek, • 
szilárdabb, mint a föld, és megmarad. 

Utében mindezt akaratod tartja, • 
számodra minden létező csak szolga. 
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Lelkem, ha törvényedben nem vigadna, • 
rég elemésztené fájdalma. 

Lásd, parancsaid soha nem felejtem, • 
megőrzik életem. 

Lelkem tiéd: ó ments meg engem, • 
mert parancsaid keresem. 

II l. h~t 

Lesnek rám aljasok, hogy életem ledöntsék, • 
amíg én rendeléseidet figyelem. 

Láttam minden szépséget, végső Fölség, • 
törvényed túltesz mégis mindenen. 

nt. Parancsaidat kerestem, Uram: megőrzik életem. 

2. Ant. Uram, benned bízom. gyermekkoromtól fogva . 

70. z oltár 

Gyermekkoromtól fogva az Úr az én reményem 

"Örüljetek a reménységben, tartsatok ki a megpróbál
tatásban." (Róm 12,12) 

I. 

Uram, minden bizalmarn benned, • 
ne hagyj megszégyenülni, örök Isten. 

Ó szabadíts ki, válts meg hűségedben, • 
füled hajoljon hozzám, ments meg. 

Hegycsúcsom, légy enyém, nyújts menedéket, t 
ha hívlak, ments meg, hiszen megígérted, • 
légy kősziklám és fellegváram. 

Ó Istenem, a gonoszok kezéből szabadíts meg, • 
rablók és bűnösök markából. 

Uram, reményemet nálad találtam, • 
benned bízom gyermekkoromtóL 

Anyám méhétől oltalmam Te voltál, t 
anyám ölétől fogva felkaroltáL • 
Téged dicsér örökre énekem. 



Ill. hét Hétfő Napközi imádság 

Íjászok céltáblája lettem, • 
de benned mentsváramra leltem. 

Dicséreted betölti ajkam, • 
egész nap dicső tetteidet zengem. 

Ne vess el, hogyha megöregszem, • 
ha gyengülök, ne feledkezz el rólam, 

mert ellenségeim árgus szemmel figyelnek, • 
akik halálom tervezik, tanácsot ülnek. 

Azt gondolják: "Az Isten elfeledte, t 
üldözd, ragadd meg, • 
mert úgy sincs, aki védelmére kelne." 

Én Istenem, ne maradj messze, • 
Uram, siess segítségemre. 

Földig alázzad őket, kik gyaláznak, t 
rútsággal, szégyennel ruházzad • 
azokat, akik romlásomra törnek. 
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nt. Uram, benned bízom gyermekkoromtól fogva. 

3. nt. Öregkoromra se feledkezz el rólam, Istenem . 

Il. 

De én beléd vetem minden bizalmam, • 
és egyre csak dicsérlek. 

Szám elsorolja sok hűséges műved, t 
megváltó tetteid naphosszat hirdetem, • 
bár számuk sincs, hogy mindet elmondhassam. 

Uram, hatalmas házadba betérek t 
és elzengem hűséged, • 
a Tiedet egyedül, Istenem. 

Te tanítottál ifjúkorom óta • 
és mostanig csodáidat soroltam. 
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Ősz fejjel is, öregkoromra, • 
én Istenem, ne feledkezz el rólam. 

Hogy elmondjam a közösségnek karod erejét, t 
mindenkinek elmondjam, • 
aki csak hatalmas házadba lép. 

Hűséged, Istenem, felér az égbe, t 
nagy tetteket vittél te végbe! • 
ó lsten, ki hasonló hozzád? 

S bár látnod adtad énnekem • 
az élet búját, kínját, minden harcát, 

mégis tudom, hogy új életet adsz, • 
s az alvilág mélyéből kiragadsz. 

Fogadd el ezt az áldozati- állatot, • 
borítsd fölém vigasztalásodat. 

Hangos szóval dicsérlek, hárfám pengetem, • 
hűségedért, én Istenem, 

dalolok, lantomon zenélve • 
tenéked, Izrael szentsége. 

Az örömtől megnyílik ajkam, t 
igen, dicsérlek dalban: • 
s kinyílik lelkem is, mert te vagy megváltója. 

És nyelvem hangos szóval elsorolja • 
naphosszat sok hűséges művedet. 

Ó add, hogy mind megszégyenüljenek! t 
Alázd meg őket, • 
azokat, akik életemre törnek. 
Ant. Öregkoromra se feledkezz el rólam, Istenem. 

OLVASMÁ YOK 
Délelőtt 2 Kor 13, ll 

Testvérek! Örüljetek, tökéletesedjetek, buzdít
sátok egymást, legyetek egyetértők, éljetek béké-
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ben. Akkor veletek lesz aszeretet és békesség Iste-
ne. 

V: Az Úr szeme az igazakon. 
F: És füle meghallja kiáltásukat. 

Imádság 

Istenünk, jóságos Atyánk, te úgy szabtad meg 
az emberi munkát, hogy egymást kölcsönösen tá
mogatva magasabb szintre jussunk. Kérünk, add, 
hogy odaadóan munkálkodjunk, irántad gyermeki 
lelkülettel, egymás iránt pedig testvéri szeretettel 
legyünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délben Róm 6,22 

Most, hogy a bűntől megszabadultatok és Isten
nek szolgái lettetek, megvan a hasznotok: meg
szentelődés, és a végső célotok: örök élet. 

V: Urunk, te felénk fordulsz és életre kel tesz . 
F: És néped örömöt talál benned. 

Imád ág 

Istenünk, te vagy az aratás és a szőlőskert Ura és 
őrzője . Tőled kapja mindenki feladatait és érde
mei jutalmát. Add, hogy a nap terhét úgy viseljük, 
hogy rendelkezéseid ellen sose panaszkodjunk. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délután Kol l ,21-22 

Titeket, akik egykor gonosz tetteitek miatt ellen
séges érzülettel távol álltatok, most az lsten Krisz
tus emberi testében halála által magával kibékített, 
hogy szentté, szeplőtelenné és feddhetetlenné te
gyen benneteket az ő színe előtt. 
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V: Zengjetek az Úrnak, szentjei. 
F: Szentségére emlékezve dicsérjétek. 

Imádság 

Istenünk, teminket abban az órában, amelyben 
az apostolok a Templombamentek fel, imádkozni 
hívsz. Add, hogy ez az imádság, amit Jézus nevé
ben őszinteszívvel eléd tárunk, mindazok számá
ra, akik nevét segítségül hívják, üdvösséget hoz
zon. Krisztus, ami Urunk által. Ámen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Vecsernye 

Felépíté e mindenben megegyezik a Reggeli dicsérettel. 
Egyetlen kivétel: Zakariá éneke (Benedictus) helyell 

züz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónája hétköznapokon a négyhete zsoltárbeo ztá 
zövegében található. Va ár- é ünnepnap a aját zöve

gek között találjuk. 

: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek , miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. agyböjtben az llelúja 
elmarad. 

HIM Z 

Ég Alkotója, Végtelen, 
szétválasztván a vizeket , 
határt szabtál, válaszfalui 
az égboltot jelölve meg. 
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Az ég s a föld folyóinak 
te adtál állandó helyet, 
hogy hűsítsék a nap hevét 
s megóvják így a föld színét. 

Most, jó Urunk, áraszd fölénk 
örök kegyelmed özönét: 
új bűnbe lelkünk ne vigye 
a régi rontás ereje. 

A hit találjon tiszta fényt, 
világosságát hintse szét, 
hívságot űzzön messzire 
s a hazugság ne rontsa le. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

Z OLTÁROK 
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l. Ant. Mindig az Úrra néz szemürik, amíg irgalmat 
nem nyerünk. 

122. z oltár 

Tehozzád emelem zemern 
"Két vak ... kiáltozoll: Urunk, Dávid fia, könyörülj 

rajtunk!" (Mt 20,30) 

Tehozzád emelem szemem, • 
ki trónon ülsz az égben. 

Ahogy a rabszolgák szeme • 
uruk kezére, 

ahogy rabszolganők szeme • 
néz asszonyuk kezére, 
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azÚristenre úgy tekint szemünk, • 
amíg irgalmat nem nyerünk. 

ó irgalmazz, Urunk, • 
irgalmazz, Mesterünk! 

A megvetésből már túl sok jutott. • 
Túl hosszan torkig laktatott • 
kevélyek dölyfös kénye, • 
a gőgös megvetése. 

III. hét 

Ant. Mindig az Úrra néz szemünk, amíg irgalmat 
nem nyerünk. 

2. Ant. Segítségünk az Úr neve, ki ég és föld teremtő 
Istene. 

123. zsoltár 

Segítségünk az Úr neve 

"Az Úr azt mondta Pálnak: Ne félj ... hiszen én veled 
vagyok!" (ApCsel 18,9-10) 

Ha nincs az Úr velünk, • 
csak mondja bátran Izrael, 

ha nincs az Úr velünk, • 
mikor az emberek fölkeltek ellenünk: 

eleven testünk falták volna fel, • 
mikor haragra keltek ellenünk. 

Árvíz nyelt volna el, • 
átcsapott volna a fejünk felett, 

fejünkön csaptak volna át • 
háborgó vadvizek. 

Áldás az Úrnak! • 
Nem hagyott zsákmányul foguknak. 

Megmenekedtünk, • 
madár a madarász tőrétől: 
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a csapda széttört, * 
szabadok lettünk. 

Segítségünk az Úr neve, * 
ki ég és föld teremtő Istene. 
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Ant. Segítségünk az Úr neve, ki ég és föld teremtő Is
tene. 

3. Ant. lsten kíválasztott mínket Fiában, hogy gyer
mekeivé fogadjon. 

Bibliai ének Ef 1,3-10 

Egy fö alatt Krisztusban 

Áldott legyen az lsten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, t 
aki minden lelki áldással az egekből * 
Krisztusban megáldott minket. 

Már a világ teremtése előtt * 
kiválasztott minket Őbenne, 

azért, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk * 
színe előtt szeretetben. 

Előre arra rendelt, t 
hogy fiakká fogadjon Jézus Krisztus által * 
akaratának tetszése szerint, 

hogy magasztaljuk kegyelme dicsőségét, * 
amellyel a szeretett Fiúban kegyébe fogadott. 

Benne van megváltásunk vére által, * 
bűneink bocsánata kegyelme gazdagsága szerint, 

amelyet minden bölcsességgel és tudással * 
kiárasztott ránk. 

Tudtunkra adta akarata titkát tetszése szerint, t 
amit előre elhatározott * 
s az idők teljességében· véghezvinni szánt: 
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hogy Krisztusban egy fő alatt mindent egységbe 
összefog, • 
ami az égben és a földön létezik. 

Ant. Isten kiválasztott minket Fiában, hogy gyerme
keivé fogadjon. 

OLVASMÁ Y Jak4,11-12 

Testvéreim, ne rágalmazzátok egymást. Aki rá
galmazza vagy megítéli testvérét, a törvényt rágal
mazza és a törvényt ítéli meg. Ha pedig a törvényt 
megítéled, akkor nem vagy a törvény megtartója, 
hanem bírája. Egy a törvényhozó és a bíró: ő, aki
nek hatalma van, hogy elmarasztaljon vagy fel
mentsen. Te pedig ki vagy, hogy felebarátodat 
megítéld? 

V . LA ZO É EK 

Gyógyítsd meg lelkemet: • Mert vétkeztem ellened. 
Me~ismételjük 

: Igy szóltam: Uram, irgalmazz nekem. • Mert... 
Dicsőség .. . Gyógyítsd meg .. . 

ZÜZ MÁRIA É EKE Lk J ,46-55 

nt. Lelkem az Urat magasztalja, mert rátekintett 
kicsinységemre. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mcstantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 
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Nagy műveket visz végbe az Erős • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 
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Ant. Lelkem az Urat magasztalja, mert rátekintett 
kicsinységemre. 

KÉRÉ EK 

Krisztus minden embert az üdvösségre akar ve
zetni. Ezért lelkünk őszinte buzgalmával könyö
rögjünk: 

Urunk, vonzz magadhoz mindent! 
Áldott vagy, Urunk, mert drága véred árán meg-

váltottál minket a bűn szolgaságából. 
- Add meg nekünk az istengyermekség dicsőséges 
szabadságát. 
Add kegyelmedet N. főpásztorunknak és az Egy

ház minden püspökének, 
- hogy szent titkaidat örömteli és buzgó lélekkel 

szolgálják. 
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Mindazoknak, akik igazságodat kutatják, add, 
hogy rád leljenek, 

- és téged megtalálva ne szűnjenek meg tovább 
keresni. 

Urunk, állj az árvák, özvegyek és elhagyottak 
mellé: 

- hogy érezzék közellétedet és tehozzád annál 
jobban ragaszkodjanak. 
Elhúnyt testvéreinket kegyesen fogadd be a 

mennyei hazába, 
- ahol az Atyával és a Szentlélekkel te leszel 

minden mindenben. 
Miatyánk ... 

Imádság 

Urunk, te valóban sosem csökkenő napvilágunk 
vagy. Most, hogy a napnak végső órájához jutot
tunk, kérünk: küldd világosságodat a közelgő éjbe 
és bűneinket kegyesen töröld el. A mi Urunk, Jé
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralko
dik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörök
kön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap agy diakónu vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek . - F: És a te lelkeddel. 
: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 
V: Menjetek békével. ( Allelúja, allelúja ) 
F: lstennek legyen hála . ( Allelúja, allelúja ) 

Magánimádkozá nál, vagy ha nem pap vezeti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. - F: Ámen. 



HARMADIK HÉT 

KEDD 

Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsoloz más óráját vezeti be. 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. z oltár 
Felhívá lsten dicséretére 
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"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart" (Zsid 3, 13) 

Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat: jöjjetek, 
imádjuk. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat: jöjjetek, 

imádjuk. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, • 

a nagy Király az istenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, • 

övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat: jöjjetek, 

imádjuk. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre . 
Hiszen ő a mi Istenünk, t 
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mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 

Ill. hét 

Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat, jöjjetek, 
imádjuk. 
Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 

"Ne keményítsétek meg szívetek, 
ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 

a sivatagban cselekedtetek. 
Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 

kihívtak ellenük, pedig szemJélték minden tettem. 
Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat: jöjjetek, 

imádjuk. 
Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 

és végül is kimondtam: t 
népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 
Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat: jöjjetek, 

imádjuk. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, • most és mindörökké. 
Ámen. 
Ant. A nagy Királyt, a mi Urunkat, jöjjetek, 

imádjuk. 

Olvasmányos imaóra 

V: Isten , siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen . Al
lelúja. 

ag böj tben az Iletúja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Atyával egyesült Sugár, 
Fény Fényessége, napvilág: 
az éjből ébred énekünk, 
esengve kéri: légy velünk. 

Oszlasd a lelki éjszakát, 
szórd szét az ördögök hadát: 
űzz minden álmot messzire, 
a lomha észt ne győzze le. 

Krisztus, mi híveid vagyunk 
és irgalmadhoz fordulunk. 
Legyen ma zsoltárunk dala 
oltalmad biztos záloga. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

HIM USZ . a nap fol yamán 

Szentséges Hármas Hatalom, 
mindent Te alkotsz s rendbe raksz: 
munkára szánod a napot 
és éjjel nyugtot, enyhet adsz. 

Hajnalban, este egyaránt 
s éjjel-nappal zengünk neked: 
dicsőségedben szüntelen 
tartson meg őriző kezed. 

Rád nézünk, hozzád fordulunk, 
imádva eléd borulunk: 
néped buzgó kéréseit 
szentek dalával egyesítsd. 
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Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

lll. hét 

l. Ant. Az Isten felkel, és ellenségei elfutnak előle. 

67. z oltár 
Isten népének diadalmenete 

"Fölment az égbe, magával vitte a foglyokats az embe
reknek ajándékot adott. " (Ef 4,10) 

I. . 
Mikor az lsten felkel, t 

ellenfelei menekülnek tőle, • 
ellenségei elfutnak előle. 

Mint a gomolygó füst, tolulnak, t 
ahogy a tűztől a viasz elolvad. • 
lsten láttára eltűnnek a rosszak. 

De örvendeznek mind az igazak, t 
és lsten láttára ujjonganak, • 
víg dalban énekelnek. 

Zengjetek angyalok, daloljatok, egek! • 
A Felhők Lovasának utat készítsetek. 

És gyönyörködjetek az Úrban, • 
ujjongjatok előtte vígan. 

Apátlan árvák atyja lett, t 
felemeli az özvegyet • 
az Isten szentélyéből. 

Bolyongóknak hazát adott, t 
dalolva vonultak ki a rabok; • 
a pusztaság a lázadók sírboltja lett. 
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ó Isten, mikor néped élén kivonultál, • 
s a pusztaságon keresztülhatoltál, 

rengett a föld, az ég zuhogta záporát, t 
meglátta Istenét a Sínai hegyen, • 
meglátta Istent, Izrael urát. 

Esőd, ó Istenünk, bőséggel áraszd, • 
támaszd fel örökséged és országod . 

Lakóinak, családodnak viseld a gondját, • 
minden lakosát, Istenünk, esőddel tápláld. 

Ant. Az Isten felkel, és ellenségei elfutnak elöle. 
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2. Ant. ő, az lsten, megváltó Istenünk lett: kimentett 
a halálból. 

Il. 

Az Úr bocsássa ki szavát, • 
ujjongjanak az égi seregek, 

királyaik hajlongjanak, • 
ajándékuk borítsa el a réteket, • 
s a nyájakra hullassák adományukat. 

A galamb szárnya színezüst, • 
és minden tolla aranyból való: 

mikor a királyokat elfedi a Fölség, • 
Szalmón csúcsán lehull a hó. 

Hatalmas hegy, Básán hegye, • 
sokcsúcsú hegy, Básán hegye! 

Miért vagy irigye, okcsúcsú hegy, a másik hegynek, t 
amelyre Istent vágya vitte, • 
és így örök szállása lett? 

Húszezer volt az Isten szekere, t 
ezernél több volt íjász csapata. • 
Övé a Sínai és rajta temploma. 



450 Kedd Olvasmányos óra 

Magasra szálltál, foglyokat ejtettél, t 
mind ajándékot vitt kezében. * 

III. hét 

Úristen, minden lázadót egészen eltemettéL 
Az Urat napról-napra áldás zengje. * 

A váltság Istené: terhünk levette. 
Az lsten ő, megváltó lstenünk lett, * 

halálból bennünket kimentett. 
Az Isten minden ellenséget megtör, t 

rásújt fejükre, * 
amikor harcra kel az égből. 

Így szólt az Úr: "A Sárkánykígyót letepertem, * 
a Tenger szörnyét láncra vertem." 

Ezért volt hát, hogy vért köpült a lábad, t 
kutyáid nyelve nyalta, * 
mikor az ellenséget koncul odavágtad. 

Ant. ő, az lsten, megváltó lstenünk lett: kimentett a 
halálból. 

3. Ant. Föld királyai, daloljatok: dicsérjétek az Urat. 

III. 

Vonul az lsten csapata, t 
én Istenem hada. * 
Szentélyéből a király harcba indul. 

Elöl az énekes sereg, t 
zenészek hátul, * 
közöttük citerávallányok lejtenek. 

Isten megáldja gyülekezetük, * 
az Úr kiséri seregük. 

Nézd, a kis Benjamin ott megy elől, * 
Júda vezérei kettős sorokban lépnek, 

lám Zebulon és Neftalin törzseiből * 
ott vonulnak a hadvezérek! 
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Küldd, Istenem, erődet, • 
amit felépítettél, erősítsd meg. 

Fölséges! Szentélyeddé tetted Jeruzsálemet, • 
királyok hódolnak: ajándékot hoznak neked. 

Légy úr a Nádasok Vadállatán, • 
ha vadbikák és borjaik csordája közeleg. 

Legázolják a népeket, kutatva kincs után, • 
szétkergetik a népet, öldöklésben lelnek örömet. 

Egyiptom árusa hozzon a vászon legjavából, • 
áradjon lstenhez az áru Etiópiából. 

ó föld királyai, daloljatok, • 
dicsérjétek az Urat, angyalok! 

Nézzétek fenn a magas Ég, az Egek Lovasát, t 
figyeljétek, mert küldi már szavát, • 
hatalmas szózatát. 

Istennek zengjen a dicséret, • 
Izrael magasságos Istenének. 

Mert fölséges hatalma t 
az eget meghaladja. • 
Félelmetes az lsten szentélyében . 

Valóban ő Izrael Istene. t 
Ő ad hatalmat és erőt népének. • 
Áldás nevének! 

nt. Föld királyai, daloljatok: dicsérjétek az Urat. 

V: Hadd hallom, mit mond az Úristen. 
F: Békéről beszél népének. 

OL ASM Y 
A zentírási olvasmányt lásd az e edéke va árnapnál. 

Az előző va ároapró l. 

Mondjunk áldást az Úrnak.- lstennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imádságra hívást 
nyomban a HIMNUSZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIMNUSZT. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

Örömhírt hoz a virradat, 
dárdáit szórja már a Nap, 
mindent ezernyi színbe von 
s eláraszt fénnyel ragyogón . 

Ki minden koron átragyogsz, 
ó Krisztus, éltető Napunk, 
dalunkkal hozzád fordulunk, 
benned keressük örömünk. 

Atyád tudása, Szava vagy, 
az örök Ige: általad 
minden csodás rendben ragyog 
s az emberészt elbűvöli. 

Add, hogy mint fényed fiai 
serényen járjuk útjaid 
s Atyád kegyelme erejét 
hirdesse tiszta életünk . 

Ajkunkról folyjon tiszta szó, 
őszinte és igaz beszéd, 
hogy élvezhessük boldogan 
az igazságnak örömét. 
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Áldjon, Krisztus, kegyes király 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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l . Ant. Uram, te megáldod földedet és néped vétkét 
megbocsátod. 

84. zsoltár 

Enge ztelö imádság 

"Mikor Megváltónk földre szállt, az Úr földjét áldással 
elhalmozta. " (Origenész) 

Uram, vedd pártfogásba földedet, • 
add vissza Jákob vagyonát, 

néped bűnét bocsásd, • 
minden vétkét feledd. 

Csituljon haragod heve • 
és csillapodjék bosszús lángolásoc;l, 

térj vissza, boldogságunk Istene, • 
hárítsd el tőlünk háborgásod. 

Hát haragodnak nem lesz soha vége? • 
Dühöd kiterjed minden nemzedékre? 

Te vagy a Győztes, életet hozz ismét! • 
Hogy néped benned újra vigadozzék. 

Mutasd meg nekünk, ó Uram, jóságod, • 
adj boldogságot. 

Hadd hirdetem, az lsten szava ez: • 
"Jáhvé békét ígér 

népének, jámborainak, • 
annak, ki hozzá visszatér." 
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Bizony közel van boldogító jelenléte t 
azokhoz, akik félik őt! • 

Ill. hét 

Igen, szállást vett országunkban dicsősége! 
Itt egybekel a hűség és a jóság, * 

igazság, béke átöleli egymást, 
a hűség kisarjad a föld alól, * 

az égből az igazság lehajol. 
Az Úr hullatja mennydörögve záporát, * 

s itt megterem a föld gyümölcse. 
Az igazság vonul előtte, * 

szépség követi lábnyomát. 

Ant. Uram, te megáldod földedet és néped vétkét 
megbocsátod. 

2. Ant. Szívem az éjben vágyódik feléd, a lélek vir
raszt, vár reád. 

Bibliai ének 

Erős várunk 

Iz 26,1 -4. 7-
9.12 

"A városfal tizenkét alapkőre épült. " (Vö. Jel21,14) 

Erős várunk van: kőfalak és bástyák * 
védik, vigyázzák. 

Nyissátok ki a kapukat, t 
igaz népet eresszetek be, * 
amely majd hozzá hű marad. 

Te elsimítod az igazak útját, * 
igazak ösvényét egyen~síted. 

Igen, Uram, és bizakodva járjuk t 
ösvényét ítéleteidnek; * 
neved és emléked kívánjuk. 
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Szívem az éjben vágyódik feléd, • 
a lélek virraszt bennem, vár terád. 

Ha ítéleted eléri a földet, • 
megérti igazságod a világ. 

Uram, te békét adsz nekünk, • 
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amint megérdemelték tetteink, úgy bánsz velünk. 

Ant. Szívem az éjben vágyódik feléd, a lélek virraszt, 
vár reád. 

3. Ant. Derítsct fölénk, Urunk, arcodnak ragyogását. 

66. z oltár 

Minden nemzet az Urat dic érje 

" Vegyétek tudomásul, hogy az Isten üdvözítő szándéka 
a pogányoknak szó/ majd." (ApCsel 28,28) 

Az lsten irgalmazzon, adja ránk áldását, • 
derítse fölénk arca ragyogását. 

Uralmad hogyha betölti a földet, • 
s a nemzetek elismerik győzelmed, 

a népek mind dicsérni fognak, Istenem, • 
a népek mind dicsérnek közösen. 

A nemzetek mind zengjenek, ujjongjanak, • 
mert mindnyájuk uralkodója vagy. 

A népeket síkságra vezeted, • 
földedre viszel minden nemzetet. 

A népek mind dicsérni fognak, Istenem, • 
a népek mind dicsérnek közösen . 

A föld bőséges termést hozzon, • 
szálljon ránk, Istenünk, az Úr áldása. 

Áldását adja Isten, t 
s a föld minden határa • 
hódoljon neki félelemben. 
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Ant. Derítsct fölénk, Urunk, arcodnak ragyogását. 

OLVASMÁNY l Jn 4,14-15 

Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az A
tya elküldte Fiát mint a világ Üdvözítőjét. Mindaz, 
aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban lsten él 
és ő Istenben . 

V Á LASZOS É EK 

lsten: Ő az én segítőm: • Benne bízom én. 
Megismételj ük 
V: Menedékem Ő és szabadítóm. * Benne ... 
Dicsőség ... lsten ... 

ZAKARIÁS ÉNEKE Lk l ,68-79 

Ant. Az Úr az üdvösség szarvát felemelte, amint 
megmondta szent prófétái ajka által. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, * 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 
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és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged * 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségél népének tudtára adod, * 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, * 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa * 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 
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Ant. Az Úr az üdvösség szarvát felemelte, amint 
megmondta szent prófétái ajka által. 

KÉRÉ EK 

Vérével Krisztus új népet szerzett magának. 
Imádjuk őt és könyörögve kérjük: 

Urunk, emlékezz meg a te népedről! 
Királyunk és Megváltónk, hallgasd meg Egyháza

dat, amely a mai napot dicséreteddel kezdi: 
- tanítsd meg arra, hogy Fölségedet szüntelenül 

dicsőítse. 

Reményünk és erősségünk , benned bízunk: 
- ohase érjen minket szégyen. 

Tekintsd gyöngeségünket és sietve jöjj segítségünkre, 
- mert nálad nélkül semmire sem vagyunk képe-

sek. 
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Emlékezz a szegényekre és elhagyatottakra, egy 
újabb nap ne jelentsen terhet számukra: 

-légy támaszuk és örömük. 

Miatyánk ... 

Imádság 

Mindenható lsten, a világ jósága és szépsége a te 
műved. Add, hogy a mai napot örömben kezdhes
sük el a te nevedben és egész nap tevékeny szeretet
tel szelgáljunk téged és testvéreinket. Ami Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és ural
kodik a Szentlélekkel egységben, lsten, mindörök-
kön örökké. Ámen. · 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek . 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten : az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

F: Ámen. 

: Menjetek békével. (Hú véti időben hozzáfűzzük: 
Allelúja, allelúja.) 

F: Istennek legyen hála. ( Allelúja, allelúja.) 

Magánimádkozá nál, vagy ha nem pap, diakónu veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HlM USZ 

DÉLELŐTTRE (TERTIA) 

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát, s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérünk, töltse be 
kegyelmed égi ereje. 

Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 

Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általa Fiát, 
s ki mindkettőjük Lelke vagy, 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

DÉLRE ( EXT A) 

Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a Iét rendjét, ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 

oltsd el minden viszály tüzét, 
szüntesd a rossz vágyak hevét, 
a testet egészséggel áldd, 
szívünket békéd járja át. 
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Add meg kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

DÉLUTÁNRA (NONA) 

Világfenntartó Hatalom, 
Te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
időszakonként megszabod, 

világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsőségedbe vigy. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l . Ant. A törvény teljessége a szeretet. 

J 18. zsoltár , 97- 104 

XIII . (Mem) 

Mennyire szeretem törvényed! • 
Egész nap azon jár eszem. 

lll. hét 

Mert támadóimnál rendelkezésed bölcsebbé tett, • 
és mindig itt marad velem. 

Máris túlteszek tanítóimon, • 
mert rendeléseid fontolgatom. 
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Mélyebben értem, mint a vének, • 
mert parancsaid szerint élek. 

Minden rossz ösvénytől eltiltom lábamat, • 
hogy mindig megtartsam szavad. 

Megmaradok szabályaidnál, • 
hisz magad tanítottál. 

Milyen jó ízzel tölti szám szavad! • 
Elönti édessége ajkamat. 

Mélyén parancsaidnak értelmet lelek, t 
ó igazszavú Fölség, • 
s így minden hamis utat elvetek. 

Ant. A törvény teljessége a szeretet. 
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2. Ant. Emlékezz nyájadra : már ősidőkben a tiéd lett. 

73. z oltár 

Pana zdal a templom lerombolá áról 

"Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet! " 
(Mt 10,28) 

l. 

Isten, miért haragszol ránk örökre? t 
Miért lövell ki orrod füstje • 
meződ juhai ellen? 

Emlékezz nyájadra: már ősidőkben a tiéd lett, t 
sújts le botoddal, váltsd meg örökséged • 
szállásodról, Sion hegyéről. 

Emeld fel népedet a romlás fenekérőL • 
Szentélyedet az ellenség feldúlta: 

a gyülekezet közepén bömbölt a hangja, • 
százávallengtek zászlaik. 

A fel ső kaput felgyújtották, • 
baltával verték falait, 
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az ajtókat szétvágták darabokra, • 
csattogtak rajtuk csákányok és fejszék. 

Szentélyed felégették, • 
nevednek szállását gyalázat borította. 

Szívükben szóltak: t 
"Utódaikat tűz eméssze, • 

lll. hét 

e földnek pusztuljon el minden közössége." 
Nem látunk már csodákat, t 

s a próféta közülünk kiveszett, • 
nincs, aki megfejtse a jeleket. 

ó Istenünk, az ellenség meddig gyalázhat? • 
Győzelmes, meddig káromolják még neved? 

Miért, hogy visszahúzod balkezed, • 
jobbod miért pihen a melleden? 

Pusztítsd el, Istenünk, Kelet királyait • 
s a Föld középpontján jelenj meg győztesen! 

nt. Emlékezz nyájadra: már ősidőkben a tiéd lett. 

3. nt. Kelj fel, Uram , vidd ügyedet diadalra. 

I l. 

Győzelmet arattál a tenger erején, t 
te szétzúztad Tannín fejét, • 
az álnok víziszörnyet. 

A Leviátánt lefejezted, t 
testét kimérted ételül, • 
ették a sivatagi törzsek. 

Te fakasztottál forrást , patakot, t 
ki nem fogyó vízáradatból * 
te formáltad a szárazföldeL 

Tiéd a nappal és tiéd az éj, • 
te alkottad a napot é holdat , 
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az évszakok határait megvontad, • 
a te műved a nyár s a tél. 

Az ellenség gyalázkodását ne feledd, t 
mert káromolnak, Uram, tégedet, • 
az ostobák nevedet ócsáwlják. 

Ne hagyd, hogy a vadállatok felfalják • 
magad-nevelte népedet. 

A meggyötörtek életéről, Győzedelmes, • 
kérünk el ne feledkezz! 

Tekints le templomodra. t 
A várost sötétség borítja, • 
vérontás lepi el környékét. 

Legázoltak : ne hagyj szégyenben ülni! • 
Szegények és szűkölködők neved dicsérjék. 

Ó Isten, kelj fel, vidd ügyedet diadalra! • 
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Mert emlékezz: az ostobák egész nap káromolnak. 

Jusson füledbe ellenségeid kiáltozása • 
és egyre hangosabb zaja a támadóknak . 

Ant. Kelj fel, Uram, vidd ügyedet diadalra. 

OL M YOK 

Délelőtt Jer 22 3 

Hozzatok igazságos ítéletet, szabadítsátok ki az 
elnyomottat nyomorgató ja hatalmából, ne gyötör
jétek az idegent, az árvát és az özvegyet, óvakodja
tok az erőszaktól és ne ont a tok ártatlan vért. 

: Az Úr igazsággal ítél a föld felett. 
F: Méltányosan ítél meg minden nemzetet. 
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Imádság 

Mindenható örök Isten, te Vigasztaló Lelkedet 
az apostolokra a nap harmadik órájában árasztot
tad ki. Bocsásd le ránk is a szeretet Lelkét, hogy 
minden ember előtt hűséggel tegyünk tanúságot 
rólad. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délben MTörv 15,7-8 

Ha egyvalaki testvéreid közül, aki a városban 
vagy környékén él, szegénységre jut, ne kemé
nyítsd meg szívedet és ne csukd be kezedet előtte. 
Inkább nyisd meg kezed és adj neki, amennyire 
csak szüksége van szorult helyzetében. 

V: Uram, a szegények kívámágát meghallgatod. 
F: Szívük megerősíted, mert meghallod szavuk. 

Imádság 

Istenünk, te Szent Péternek kinyilvánítottad a 
pogány népek üdvözítésének tervét. Add meg jó
ságosan, hogy tetteink előtted kedvesek legyenek 
és szereteted üdvözítő szándékát szolgálják. Krisz
tus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délután Péld 22,22-23 

Ne foszd ki a szegényt, azért mert szegény, és a 
nélkülözőre ne vádaskodj a kapunál. Az Ur lesz 
ügyének bírája és életüktől fosztja meg azokat, 
akik őket kifosztották. 

:Az Úr megmenti a szegényt, akin senki nem 
segít. 

F: A zegények életét ő váltja meg. 



III. hét Kedd Napközi imádság 465 

Imádság 

Istenünk, te Kornéliusz századoshoz angyalodat 
küldted, hogy az üdvösség útját megmutassa neki. 
Segíts minket, hogy mindenki üdvössége érdeké
ben fáradozzunk és Egyházad közösségében velük 
együtt eljussunk hozzád . Krisztus, ami Urunk ál
tal. Ámen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Vecsernye 

Felépíté e mindenben megegyezik a Reggeli dicsérettel. 
Egyetlen kivétel: Zakariá éneke (Benedictus) helyett 
Szűz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónája hétköznapokon a négyhetes zsoltárbeo ztá 
zövegében található. Va ár- é ünnepnap a· aját zöve

gek közölt találjuk. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segí ts sietve. Dicső ég az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, mo t és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HI 1 USZ 

Világteremtő Hatalom, 
Te vontad ki a föld színét 
a zúgó tengerár alól, 
s így meg nem rendül soha már. 
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Sarjat fakaszt, sok jó növényt 
és viruló virágokat, 
gyümölcsöt hoz bőségesen, 
jóízű táplálékot ad. 

Tisztítsa égi kegyelem 
kiégett lelkünk sok sebét, 
hogy tetteit könny mossa meg 
s törjön le átkos szenvedélyt. 

Parancsaidhoz hű legyen, 
a rosszban része ne legyen, 
csak jóban lelje örömét 
s ne lássa halál erejét. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLT . ROK 

l. Ant. Az Úr körülöleli népét. 

124. z oltá r 

Az · r népének védelmezöje 

"Békesség Isten Izrae/ének!" (Gal 6, 16) 

Akik az Úrban bíznak, • 
mint Sion hegye, olyanok. 

Ki Jeruzsálem trónján székel, • 
oha meg nem inog. 

Ahogy a hegyek állnak körülötte, t 
az Úr körülöleli népét • 
most és örökre. 

III . hét 
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Mert biztos, hogy a rosszak vesszeje • 
nem nyugszik az igazak birtokán, 

hacsak az igazak keze • 
ki nem nyúl gonoszság után. 

Tégy jót, Uram, a jóknak • 
tégy jót az igazszívűeknek, 

de akik tévelyegve tántorognak t 
végezz velük, akár a gonoszokkal. • 
Békesség Izraelnek! 

Ant. Az Úr körülöleli népét. 
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2. Ant. Hacsak nem lesztek olyanok, mint a gyerme
kek, nem mentek be a mennyek országába . 

130. zsoltár 

lelki gyermek ég útja 

" Tanuljatok tőlem, merr szelíd vagyok és alázatos szí
vű!"(Mt 11 ,29) 

Uram, nem gőgös a szívem, • 
nem nagyralátó a szemern. 

Nagy dolgokat sose kerestem, • 
csodán, mely meghalad, nem jár eszem. 

Lecsitítottam lelkem, elnyugtattam, t 
s mint anyja karján csecsemője, • 
vele a lelkem úgy van. 

Ó Izrael! Remélj az Úrban, • 
mostantól mindörökre. 

Ant. Hacsak nem lesztek olyanok, mint a gyerme
kek, nem mentek be a mennyek országába. 

3. Ant. Urunk, teminket országgátettél é papokká 
l tenünknek . 
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Bibliai ének 

A megváltottak éneke 

Méltó vagy Urunk, Istenünk, t 
hogy átvedd a dicsőséget, • 
a hódolatot és a hatalmat. 

Mert mindent te teremtettél, • 
akaratod alkotta, hozta létre őket. 

Ill. hét 

Jel 4,11; 
5,9. 10.12 

Méltó vagy, Urunk, hogy átvedd a könyvet • 
és pecsétjeit feltörjed, 

mivel megöltek, • 
és Istennek megváltottál ininket véreddel. 

Minden törzsből és nyelvből, • 
népből és nemzetből, 

Istenünknek t 
országgá és papokká tettél, • 
hogy urai legyünk a földnek . 

Méltó a Bárány, kit megöltek, * 
hogy a hatalmat ráruházzák, 

a gazdagságot, bölcsességet, hódolatot, • 
a dicsőséget és az áldást. 

nt. Urunk, teminket országgátettél és papokká Is
tenünknek . 

OLVASMÁ Y Ró m 12,9-12 

A szeretet legyen képmutatástól mentes. Iszo
nyodjatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A 
testvéri szeretetben legyetek egymás iránt gyöngé
dek, előzékenyek egymá iránt a ti zteletben, a 
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buzgóságban lankadatlanok, lángoljon szívetek a 
Lélekben. Szolgáljatok az Úrnak, örüljetek a re
ménységben, tartsatok ki a megpróbáltatásban, le
gyetek állhatatosak az imádságban. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Mindörökké Urunk: • A te szavad megmarad. 
Megismételjük 
V: Mindörökkön örökké a te igazságod. * A te ... 
Dicsőség ... Mindörökké ... 

SZŰZ MÁRIA ÉNEKE Lk 1,46-55 

Ant. Ujjongjon lelkem megváltó Istenemben . 

Hadd magasztaljam az Urat! * 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mcstantól rninden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, * 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre * 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, * 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, * 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: * 
irgalmát nem feledte. 
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Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 

III. hét 

Ant. Ujjongjon lelkem megváltó Istenemben. 

KÉRÉSEK 

Isten az ő népét reményben hozta létre. Ezért 
örömmel kiáltunk hozzá: 

Urunk, te vagy néped reménye! 

Hálát adunk neked, \]runk, mert Krisztusban 
minden gazdagsággal elhalmoztál: 

- minden igével és tudással. 

Istenünk, a hatalmasok szívét kezedben tartod. 
Adj bölcsességet az államvezetőknek: 

- hogy a te forrásodból merítsék bölcsességüket 
és neked szívben és cselekedetben egyaránt tet
szésedre legyenek. 

Te a művészeknek tehetséget adsz, hogy fényed ra
gyogását kifejezzék: 

-add, hogy műveikből a világra remény és öröm 
ragyogjon. 

Te nem hagyod, hogy erőnkön felül megpróbálta
tás érjen: 

- erősítsd a gyengéket, emeld fel az elesetteket. 

Fiad által az emberiségnek ígéretet adtál a végső 
feltámadásra: 

- mindazok, akiket a testi halál elvitt közülünk, 
maradjanak mindig pártfogásod alatt. 

Miatyánk ... 



Ill. hét Kedd Vecsernye 471 

Imádság 

Szálljon fel hozzád, jóságos Urunk, esti imádsá
gunk és szálljon le ránk áldásod, hogy segítséged
del most és mindenkor védelmet és üdvösséget ta
láljunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad ál
tal, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy
ségben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek . 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek . 

F: Ámen. 

V: Menjetek békével. (Hú véti idöben hozzáfűzzük: 
Allelúja, allelúja ) · 

F: Istennek legyen hála. ( AIIelúja, allelúja ) 

Magánimádkozá nál, vagy ha nem pap, diakónu veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket , és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 
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HARMADIK HÉT 

SZERDA 

Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 

Felhívás lsten dicséretére 

"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart" (Zsid 3, 13) 

Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, * 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. t 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, * 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 

Mert ő az Úr, a nagyhatalmú lsten, * 
a nagy Király az istenek fölött. 

Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, * 
övéi mind a hegytetők. 

Övé a tenger, az ő alkotása, * 
övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 

Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, * 
Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 

Hiszen ő a mi Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, * 
földjének legelésző nyája. 
Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 
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Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 
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kihívtak ellenük, pedig szemJélték rninden tettem. 
Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 
Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, • most és mindörökké. 
Ámen. 
Ant. Imádjuk az Urat, mert ő alkotott minket. 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap el ö imaórájaként mondjuk, az Imád ágra hí
ást közvetlenül követi a megfelelő HIMNUSZ, majd 

az imaóra többi része. Ha nem a nap első imaórájaként 
zerepel, akkor a kö etkezö Bevezető imák előzik meg: 

: lsten, siess segí tségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen . Al
lelúja. 

agyböjtben az Allelúja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Világteremtő jó Urunk, 
nézz ránk, vezérlő támaszunk! 
Akiknek alvás enyhet ad, 
bűnben tespedni sose hagyd. 

ó Krisztus, kérünk tégedet, 
bocsásd meg mind a vétkeket: 
virrasztva éjjel felkelünk, 
hogy magasztaljon énekünk. 

Feléd tárjuk szívünk, kezünk, 
amint parancsot minekünk 
a prófétai szó ado.tt 
és Pál példája buzdított. 

Te minden bűnünket tudod: 
minden titkát kitárva most 
a szív zokogva, esdve kér 
és könyörög bocsánatért. 

Áldjon Krisztus, kegyes király 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

HIM USZ a nap fol yamán 

Áldjon, minden tudás Ura, 
a szív ujjongó himnusza! 
Te lelkünk mélyét ismered, 
s kegyelmeddel melengeted. 

A jót, jó Pásztor, őrized 
s a tévelygőt megkeresed: 
termékeny Jegelőiden 
nyájadban adj nekünk helyet. 
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Örök Bíró, félelmetes, 
vétkes kosok közé ne vess, 
de juhaid közé fogadj 
s örök meződön helyet adj. 

Neked, Megváltó, háladal, 
dicsőség, áldás, diadal! 
Te uralkodol mindenen 
örök időkre szüntelen! Ámen. 

Z OLTÁROK 

l. Ant. Urunk, szeretet és igazság áll előtted. 

88. zsoltár, 2-38 

Az Úr irgalma Dávid háza felett 
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"Isten Dávid sarjaként az ígéret értelmében Jézusttette 
meg Üdvözítővé." (ApCsel 13,22.23) 

I. 

Szerelmed, Uram, mindörökre zengem • 
és korról-korra hirdetem hűséged, 

kimondja tisztán nyelvem: t 
Az ég szerelmed alkotása, örök lsten, • 
és hűséged még annál is erősebb. 

Választottaimmal szövetségre léptem, • 
Dávid szolgámnak megesküdtem: 

"Utódod mindörökre megmarad, • 
és minden nemzedéken át fenntartom trónodat." 

Uram, ígéreted dicsérik az egek, • 
dicsérik hűséged a szentek seregében. 
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Kicsoda olyan, mint az Úr az égben? • 
Van-e hozzá hasonló isten? 

Remeg az Úr előtt a szentek serege, t 
rémülten reszketnek körötte: • 
Seregek Ura, Istene, ki olyan, mint te? 

III. hét 

Hatalmas Fölség, híveid seregJenek köréd, t 
te uralkodsz a tenger tükrén, • 
lecsitítod háborgó özönét. 

Ráháb a zsákmányod lett, • 
erős karoddal szétszórtad az ellenséget. 

Tiéd az ég, s a föld tied, • 
a világ mindenestül a te teremtményed. 

Ámán és Záfon: kezed művei, t 
Tábor és Hermon hegyei • 
előtted himnuszt zengenek. 

ó Harcosunk! Karod hatalmas, • 
csatákon győztes balkezed és jobbod diadalmas. 

Jog és igazság tartja széked, • 
szeretet és igazság áll előtted. 

Boldog a nép, mely ragyogásod látja, t 
Uram, fénnyel borítja útjukat • 
arcod világossága. 

Naponta jelenlétedben vigadnak • 
és örvendeznek jóságodnak. 

Mert tőled támad győzelem, dicsőség, • 
diadalt kegyelmedtől várunk. 

Nekünk az Úr a legmagasabb Fölség, • 
Izrael Szentje: ő a mi királyunk! 

Ant. Urunk, szeretet és igazság áll előtted. 

2. Ant. lsten Fia Dávid utódjaként született test szerint. 
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Il. 

Így szóltál egykor látomásban, • 
hívednek magad mondtad: 
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"Harcos helyett gyereklegényt avattarn fel királynak, • 
hős férfi helyett gyenge ifjat. 

Szolgámat, Dávidot megleltem, • 
és szent olajjal királyommá kentem. 

Kezem őt felruházza hatalommal, • 
és erőssé teszem karommal. 

Ellenség nem támadhat ellene, • 
a Gonoszság fia nem győzi le. 

Lesújtok minden támadóra, • 
és gyűlölői lehullnak a porba. 

Hűségem, szeretetem mellette marad, • 
és nevem által diadalt arat. 

Balját a tenger fölé emelem, • 
jobbját a nagy Folyóig nyúlni engedem. 

Felém fordulva ezt kiáltja: t 
Én atyám, Istenem, • 
Te üdvösségem kősziklája! 

Elsőszülött fiammá őt teszem, • 
ő lesz a földkerekség legnagyobb királya, 

örökké megmarad szeretetem iránta, • 
és szövetségemet meg nem szegem. 

Fiára száll majd trónusa, t 
uralma, mint az égbolt, fennmarad; • 
nem múlik el soha. 

Ant. Isten Fia Dávid utódjaként született te t szerint. 

3. Ant. Dávid zolgámnak esküt tettem: sarja örökre 
megmarad. 
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III. 

"Ha gyermekei törvényem elhagyják, • 
ha rendeléseim nem követik, 

ha szabályaim megszegik, • 
ha parancsaimat nem tartják, 

akkor a lázadókat bottal büntetem, • 
és álnokságuk korbáccsal verem, 

de szeretetem vissza nem vonom, • 
nem hamisítom meg hűségem, 

én nem szegem meg szövetségem, • 
szavamat meg nem tagadom! 

Én szentségemre örök esküt tettem, • 
én Dávidhoz nem leszek hűtlen: 

Királyi háza mindörökre megmarad • 
és trónja áll előttem, mint a nap, 

akár a hold, nem múlik sarja, • 
erősebb lesz az egeknél uralma." 

III . hét 

Ant. Dávid szolgámnak esküt tettem : sarja örökre 
megmarad. 

V: Szavaid tanítása fényt ad. 
F: Értést ad gyermekeidnek. 

OL A MÁ Y 

A zentírá i olva mányt lá d az e edéke va árnapnál. 

IMÁ D ÁG 

z elÖ7Ő va árnapról. 

V:Mondjunk áldást az Úrnak. 
F:lstennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imádságra hivást 
nyomban a HIMNUSZ követi, egyébként az alábbi be

ezető imák előzik meg a HIM USZT. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának , a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM SZ 

Sötétség, felleg, éjszaka, 
zajgó világnak vihara, 
- a fény kigyúl, az ég ragyog, 
a Krisztus jön: - távozzatok. 

A föld homálya fölhasad: 
dárdával döfte át a Nap, 
már mindent ismét színbe von 
a fény tündöklő csillaga. 

Bennünk is oszlik már az éj, 
a szívben búvó bűntudat: 
a felleg fátyla felszakad 
s az Úr uralma visszatér. 

Egyetlen úr, Krisztus, Te vagy! 
Az egyszerű és tiszta szív 
esengve most eléd borul, 
könnyel dalolni így tanul. 

Tekintsd testünk érzékeit, 
lásd életünk egész sorát: 
mit elborított annyi szenny, 
tisztító fényed járja át. 
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Áldjon Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

II l. hét 

l. Ant. Deríts szolgád lelkére vígasságot: hozzád 
emelem, Uram, a lelkemet. 

85. zsoltár 

Elesett ember imája nehézségei közepen 

.,Áldott az lsten, akiminket m/nden szarongaltatásban 
megvigasztal." (2 Kor l ,3 .4) 

Figyelj, Uram, és adj feleletet: • 
szegény vagyÓk és szenvedek . 

Híved vagyok: oltalmazd életem, t 
szolgádat szabadítsd meg, • 
mert benned bízik, Istenem . 

ó Uram, irgalmazz nekem, • 
egész nap csak hozzád kiáltok. 

Deríts szolgád lelkére vígasságot, • 
hisz lelkem, Uram, hozzád emelem. 

Mert jó és megbocsátó vagy, Uram, • 
mindahhoz, aki hív, jóságod gazdag, 

Uram, imámat hallgasd, • 
füled figyelje könyörgő szavam. 

Mikor szorongatnak, hozzád kiáltok. • 
A válaszodra várok! 

Az istenek közt ninc hasonló hozzád, • 
Uram, ninc párja műveidnek. 
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Ha cselekszel, a népek hozzád jönnek, t 
Uram, hogy leboruljanak • 
és áldást mondjanak nevednek. 

Hatalmas vagy, csodák szerzője • 
Te vagy, ó Isten, egymagad! 

Uram, taníts ösvényeidre, t 
csak a Te hűségedben járjak utamon. • 
Tanítsd szívem, neved tiszteljem félelemmel, 

én Uram, Istenem, t 
hálát mondok egész szívemmel, • 
ó Örökkévaló, neved magasztalom. 

Fölség, túlcsorduló szeretetedben • 
az Alvilág aljáról is kimentesz engem. 

Isten, kevélyek keltek ellenem, t 
barbár csapat keresi életem, • 
nem értik: Vezérem Te vagy. 

De Te, Uram, Jóságos és Irgalmas, • 
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haragban lassú, kegyességben, hűségbe!) hatalmas, 

fordítsd hozzám kegyelmed, t 
szolgádnak adj győzelmet, • 
legyen hű fiad diadalmas! 

Jóság, tégy csodát értem, t 
hadd lássa ellenségem, • 
s fejére szégyen szálljon . 

Uram, te légy segítőm, • 
te légy vigasztalásom. 

nt . Deríts szolgád lelkére viga ágot: hozzád eme
lem, Uram, a lelkemet. 

2. nt. Boldog, aki igazság szerint él, és nyelve igazat 
zól. 
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Bibliai ének Iz 33,13-16 

Isten igazság szerint ítél 

"Az ígéret nektek és gyermekeiteknek szó/, valamint 
azoknak, akik távol vannak. H (ApCsel 2,39) 

Halljátok a távolban, mit tettem! • 
Lássátok közelemben hatalmam! 

Sionban reszketnek a vétkesek, • 
a bűnöst elfogja a rémület. 

Melyikünk képes lakni • 
emésztő tűz hevében? 

Melyikünk képes megmaradni • 
örökké égő lángok közelében? 

Ki jog szerint él, igazat beszél, • 
az erőszakos hasznot elveti, 

a vesztegetés díját kezéről lerázza, t 
fülét befogja - vérontást ne halljon, • 
szemét becsukja - a rosszat ne lássa. 

Hegyormok csúcsán lesz lakása, t 
búvóhelye sziklaerődben. • 
Étellel-itallal ellátják bőven . 

Ant. Boldog, aki igazság szerint él, és nyelve igazat szól. 

3. nt. Daloljatok az Úrnak és királynak. 

97. z oltár 

Egé z ilág daloljon az rnak 

"Ez a zsoltár az Úr első eljöveteléről szó/ és a népek 
megtéréséről. H (Szent Atanáz) 

Az Úrnak új dalt énekeljetek, • 
mivel csodákat alkotott, 
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mert jobbkeze diadalt aratott, • 
karjával győztes mindenek felett. 

Az Úr győzelmét megmutatta t 
a nemzetek előtt, • 
és ítéletét kinyilatkoztatta. 

Izrael háza, ne feledd • 
az Úr jóságát és hűségéL 

Világ minden határa, nézz szét, • 
és lássa győzelmét szemed. 

Egész világ, dalolj az Úrnak boldogan, • 
víg dalra gyújts, zenélve hangosan, 

zenélj az Úrnak, pengesd lantod, • 
lantod pengesd, csendüljön hangod. 

Fujjátok meg a kürtöket s a harsonákat, • 
velük daloljatok az Úrnak és Királynak. 

A tenger s ami benne él, harsogja, * 
egész világ és mindaz, aki lakja. 

A folyamok tapsoljanak, • 
a nagy hegyek vígan kiáltsanak, 

amikor látják, hogy az Úr jön, • 
jön, hogy uralmát átvegye a földön. 

Igaz ítélettel uralkodik a föld felett, • 
igazsággal kormányoz minden nemzetet. 

Ant. Daloljatok az Úrnak és királynak . 
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OL MÁ Y Jób 1,2 1; 2, 1 Ob 
Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből és ruhát

lanul térek oda vissza. Az Úr adta, az Úr elvette: 
ahogy az Úrnak tetszett, úgy történt. Legyen ál
dott az Úr neve. Ha a jót elfogadjuk az lsten kezé
ből, miért ne fogadnánk el a rosszat is? 
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V ÁLASZOS É EK 

Istenem, irányítsd a szívem: • Rendelkezéseid 
szerint. Megismételjük 

V: Adj nekem életet utadon járva. • Rendelkezése
id ... Dicsőség ... Istenem, irányítsd ... 

ZAKARIÁ É EKE Lk l ,68-79 

Ant. Urunk, tégy velünk irgalmad szerint és emlékez
zél meg szent szövetségedről. 

Áldott az Úr, Izrael Istene •. • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így ~zentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 
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az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségél népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 
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nt. Urunk, tégy velünk irgalmad szerint és emlékez
zél meg szent szövetségedről. 

K <RÉI: K 

Krisztus az Egyházat, amelyért életét adta, táp
lálja és erősíti. Forduljunk hozzá esengve: 
Urunk, tekints Egyházadral 
Egyházad Pásztora, áldott vagy, me rt ma fényt és 

életet adsz nekünk, 
- tégy minket hálássá boldogító adományodért. 
Nézz irgalmasan nyájadra, melyet nevedben gyűj

töttél egybe, 
- egy se vesszen el azok közül, akiket az Atya ne-

ked adott. 
Vezesd Egyházadat parancsaid útján: 
- a Szentlélek tegye hűségessé. 
Igéd és kenyered asztalánál tápláld az Egyház életét: 
- hogy ennek az ételnek erejében örömmel köves-

sen téged. 
Miatyánk ... 
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Imádság 

Kérünk, Urunk, sugározd szent fényedet irga
lommal érzékeink fölé, hogy életünkkel mindig 
buzgón szelgáljunk téged, akinek bölcsessége al
kotott és gondviselő keze irányít minket. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

F: Ámen. 

: Menjetek békével. (Hú véti időben hozzáfűzzük: 
Allelúja, allelúja.) 

F: lstennek legyen hála. (Allelúja, allelúja.) 

Magánimádkozá nál, vagy ha nem pap, diakónu veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM SZ 

D . LELÖTTRE (TERT! 

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérünk, töltse be 
kegyelmed égi ereje. 

Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 

Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általad Fiát 
s ki mindkettőjük Lelke vagy, 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

DÉLRE ( EXT ) 

Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a Jét rendjét, ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 

oltsd el minden viszály tüzét, 
szüntesd a rossz vágyak hevét, 
a testet egészséggel áldd, 
szívünket békéd járja át. 
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Add meg kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

DÉLUTÁ RA ( O A) 

Világfenntartó Hatalom, 
te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
időszakonként megszabod, 

világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsőségedbe vigy. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
és Sientlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

lll. hét 

l. nt. Aki engem követ, nem jár sötétben, hanem 
az élet világosságát birtokolja, mondja az Úr. 

ll . zsoltár, 105-112 

XI . ( un) 

Nyomon követem szavadat, lámpása lépteimnek, • 
utamra fényt sugároz. 

Nagy esküvel fogadtam, nem szegem meg: • 
ítéleteid szerint járok. 

Nyomorúságom, Uram, kínba dönt: • 
védelmezd életem szavad szerint. 
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Nyerjen tetszést dicsérő szám előtted, • 
szabályaidra oktass engem. 

Nálad van életem: örök kezedben, • 
és nem felejtem el törvényed. 

Nekem az aljasok kelepcét készítettek: • 
parancsaidtól el nem térek. 

Nézd, örökrészem minden rendelésed, t 
ó Örökkévaló, • 
ez kelt igazi örömöt szívemben. 

Nógasd szívem, hogy végzéseid tartsa, • 
örökké tartó lesz jutalma. 
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nt. Aki engem követ, nem jár sötétben , hanem az 
élet világosságát birtokolja, mondja az Úr. 

2. nt. Szegény vagyok és elesett: jöjj, Istenem, sietve! 

69 . z. o ltá r 

egélykiá ltás 

"Uram, segíts, mert elveszünk!" (Mt 8,25) 

ó Isten, szabadíts meg! • 
Uram, siess, segíts meg! 

Azokat, akik életemre törnek, • 
csúfság, szégyen borítsa, 

mind, aki vesztemet kívánja, • 
kotródjék pironkodva. 

Mert rágalommal támadtak rám, t 
űzd vissza őket, • 
akik azt mondják: "Úgy ám! Úgy ám!" 

De akik áhítoznak téged, • 
ujjongjanak örömben, 

akik szeretik üdvösséged, • 
mindegyre mondják: "Nagy az Isten! " 
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Szegény vagyok, s a sorsom szenvedés, • 
jöjj, Istenem, sietve, 

te segítőm vagy, szabadítóm vagy te, • 
én Uram, jöjj, ne késs! 

Ill. hét 

Ant. Szegény vagyok és elesett: jöjj , Istenem, sietve! 
3 . . nt. Az Úr nem látszat szerint ítél, hanem igazság

gal és méltányossággal. 

74. zsoltár 
Az · r ítél é diadalma kodik 

"Hatalmasokat trónjukról letaszít, de kicsinyeket ma
gasra emel." (Lk l ,52) 

Isten, hálát adunk neked, t 
Jelenvaló, magasztaljuk neved, • 
és elzengjük minden csodádat. 

"Hadd hívom össze a gyűlést, hadd hirdetem • 
igazságos ítéletem. 

A föld, amikor ingadoz t 
mindennel, ami rajta létezik: • 
én tartom fenn pilléreit." 

Így szólok: "Fennhéjázó, hagyd a fennhéjázást! • 
Gonosz, ne told magasra gőg öd szarvát! 

Ne ágaskodj fel szarvaddal a Fölségesre, • 
ne szállj az ő i Hegyorommal perbe!" 

Mert napkelettől napnyugatig ő a győztes, • 
a pusztától a hegyvidékig diadalmas ő lesz . 

Az Isten, lásd, uralkodik: t 
amíg az egyik elbukik, • 
egy másik embert felemel. 

Az Úr kezében a kehely, t 
borával teletöltve. • 
Merít é önt belőle . 
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Meglátod, kiisszák az alját, * 
utolsó cseppjeit a gonoszok felhajtják. 

De én áldom az Örökkévalót, * 
és ajkam Jákob Istenét dalolja. 

"Én letöröm szarvát a gonoszoknak, * 
és felemelkedik az igaz szarva." 
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Ant. Az Úr nem látszat szerint ítél, hanem igazsággal 
és méltányossággal. 

OLVASMÁ YOK 
Délelőtt J Kor J3,4-7 

A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem fél
tékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem ta
pintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed harag
ra, a rosszat nem rója fel, nem örül a gonoszság
nak, de együtt örül az igazságnak. Mindent eltűr, 
mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 

V: Ujjongjanak és örvendezzenek, akik téged 
keresnek, Urunk. 

F: És egyre mondják: Nagy az Isten! 

Imád ág 

Urunk, szentséges Atyánk, hűséges Istenünk, te 
a megígért Lelket elküldted, hogy az embereket, 
akiket a bűn szétszórt, ismét összegyűjtsed. Add, 
hogy e világban az egység és a béke ügyét hatható
san szolgáljuk. Krisztus, ami Urunk által. Ámen. 

Délben J Kor 13,8-9.13. 

Aszeretet soha el nem múlik; a prófétálás véget
ér, a nyelvek adománya megszűnik, a tudomány 
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elenyészik. Tudásunk csak töredékes, töredékes a 
prófétálásunk is. Most megmarad a hit, remény és 
szeretet: ez a három. De köztük legnagyobb a sze
reteL 

V: Urunk, boruljon ránk irgalmad. 
F: Úgy, ahogyan remélünk benned. 

Imád ág 

Mindenható és irgalmas lsten, te a nap közepén 
felüdítesz minket. Tekints kegyesen megkezdett 
munkánkra, javítsd ki a hibákat és add, hogy tet
szésed szerint legyünk képesek befejezni. Krisztus, 
a mi Urunk által. Ámen. 

Délután Kol3,14- l 

Szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség kö
teléke. És Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, 
hiszen erre vagytok hivatva az egy Testben. Legye
tek hálásak! 

V: A szelídek öröklik a földet. 
F: És a béke bőségében lelik boldogságukat. 

Imád ag 

Urunk, Jézus Krisztus, te a kereszten kitártad 
kezedet az emberek megváltására. Engedd, hogy 
tetteink elnyerjék tetszésedet és megváltásod mű
vét hathatósan hirdessék a világban. Aki élsz és 
uralkodol, :nindörökké. Ámen. 

: Mondjunk áldást az Úrnak . 
F: lstennek legyen hála. 
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Vecsernye 

Felépítése mindenben megegyezik a Reggeli dicsérettel. 
Egyetlen kivétel: Zakariás éneke (Benedictus) helyett 
Szűz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónája hétköznapokon a négyhetes zsoltárbeosztás 

szövegében található . 

'.' · lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

Egek szentséges Istene, 
a mennybolt fényes közepét 
tüzes sugárral színezed, 
szépségét fénnyel növeled. 
A negyedik nap így adod 
a napnak izzó kerekét: 
mellé a hold s a csillagok 
járását rendben megszabod. 
Ekként az éj s a napvilág 
határát és az évszakok 
s az összes hónap elejét 
jólismert jellel mutatod. 
Emberszívekre fényt deríts, 
a szennytőllelkünk szabadítsd: 
törd szét a bűn bilincseit 
és vedd el vétkünk terheit. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

J. Ant. Akik könnyek között vetnek, örömujjongás
sal aratnak . 

125. zsoltár 

Az Úr nagyságát megmutatta 

"Amiképp szenvedéseinek társai vagytok, vigasztalásá
ban is részesültök. " (2 Kor l, 7) 

Az Úr, amikor visszaadta Sion kincseit, • 
mint tenger homokja, olyanok lettünk. 

Megtelt nevetéssel a szánk, • 
örömkiáltással a nyelvünk. 

Elismerték maguk a népek: t 
"Az Úr nagyságát megmutatta • 
azzal, amit velünk tett." 

Az Úr nagyságát megmutatta t 
azzal, amit velünk tett, • 
mert boldoggá tett minket. 

Úgy tértek vissza kincseink az Úrtól, • 
mint Negebre a megáradt patakok: 

ki könnyek hullatva vetett, • 
örömujjongva aratott. 

Ment a határba, ment zokogva, • 
vitte kötényét , 

s jött haza kurjongatva, • 
hozta a kévét. 

nt. Akik könnyek közölt vetnek, örömujjongással 
aratnak . 

2. nt. Az Úr építsen nekünk házat és őrizze meg vá
rosát . 
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126 . zso ltár 

Az Úr nélkü l hiába fáradunk 

"lsten építménye ti vagytok." (l Kor 3,9) 

Hogyha az Úr nem építi a palotát, • 
hiába fáradoznak az építkezők. 

Hogyha az Úr nem őrzi városát, • 
az őrők mindhiába állnak őrt. 

Csak keljetek korán hiába, t 
csak virrasszatok késő éjjel, • 
kik bálványok kenyerét eszitek! 

Hűséges ő, minden bőséggel • 
ellátja azt, akit szeret. 

Fiúutódok: az Úr hagyatéka, • 
a méh gyümölcse: az ő ajándéka. 

Mint harcosok kezében a nyilak, • 
az ifjúkorban felnevelt fiak. 

Boldog, ki bőven töltött tegezébe, t 
nem éri szégyen, ellenáll erőben • 
a kapunál, ha támad ellensége. 
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nt. Az Úr építsen nekünk házat és őrizze meg váro
sát. 

3. nt. Ő minden teremtmény el sőszülötte : minden
ben övé az elsőség. 

Bibliai ének 

Kri ztu az el ő 

Adjunk hálát az Atyának, t 
aki méltóvá tett minket • 
a szentek örökségére fényességben, 

aki a sötétség hatalmából kimentett • 
és áthelyezett Fia országába. 

Ko l l, 12-20 
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Benne találtunk megváltásra, • 
a bűnök bocsánatára. 

Ő a láthatatlan lsten képmása, • 
minden teremtmény elsőszülötte. 

Minden teremtmény benne jött létre • 
az égben és a földön: 

a látható és a láthatatlan, t 
trónusok és uralmak, • 
fejedelmek és hatalmak. 

Teremtett létét minden • 
általa és benne kapta. 

Ő minden előtt létezik, • . 
és minden őbenne áll fenn. 

Ő a feje a Testnek: az Egyháznak, t 

lll. hét 

ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, • 
hogy mindenben ő legyen élen. 

Az Atyának úgy tetszett, hogy minden teljesség • 
benne lakozzék, 

hogy általa mindent • 
magával kibékítsen 

s vérével a kereszten t 
békességet szerezzen • 
mindannak, ami létezik a földön és az égben. 

nt. Ő minden teremtmény elsőszülötte: mindenben 
övé az elsőség . 

OL Y Ef3,20-2 1 

Az Istennek, aki mindent megtehet bennünk 
működő erejével azon felül, amit kérünk vagy 
felfogunk, legyen dicsőség az Egyházban és Krisztus 
Jézusban minden nemzedéken át örökkön örökké. 
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VÁLA ZO É EK 

Uram, válts meg engem: • Légy hozzám irgalmas. 
Megi mételjük 
V: Ne hagyj elveszni a gonoszokkal. • Légy ... 
Dicsőség ... Uram ... 

EKE Lk 1,46 - 55 

nt. Nagy dolgokat vitt végbe a Hatalmas, és szent 
az ő neve. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mcstantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja . 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 

nt. Nagy dolgokat vitt végbe a Hatalmas, é szent 
az ő neve. 
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KÉRÉSEK 

lsten elküldte Fiát, hogy népének Megváltója és 
példaképe legyen. Alázatosan esedezzünk hozzá: 
Néped váljék dicsőségedre, Urunk! 
Hálát adunk neked, mert arra választottál, hogy 

üdvösséged első termése legyünk: 
- és meghívtál Urunk, Jézus Krisztus dicsőségébe. 
Mindazok, akik szent nevedet vallják, igéd igazsá

gában egyetértésre találjanak: 
- és szeretetedben mindig buzgók maradjanak. 
Mindenség Teremtő Istene, Fiad az emberek kö

zött és az emberekkel együtt keze munkájával 
dolgozott: 

- emlékezz meg a munkásokról, akik arcuk verej
tékével keresik kenyerüket. 

Emlékezz azokra is, akik testvéri szelgálatra szen
telik életüket: 

-sikertelenség és emberi hanyagság el ne tántorít
sa őket hivatásuktóL 

Légy irgalmas elhúnyt testvéreink iránt: 
- ne engedd, hogy a Gonosz Szellem hatalmába 

kerüljenek. 
Miatyánk ... 

Imád ág 

Egyházad kiáltó szava, kérünk Urunk, jusson el 
irgalmas füledhez. Bocsásd meg néped vétkeit, 
tedd buzgóvá és odaadóvá, s add, hogy oltalmad
ban biztonságot találjon. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 
B F J ZÖ IM . K Lá d .t 6. oldal. 
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CSÜTÖRTÖK 

Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 

Felhívá l ten dicséretére 
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"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart" (Zsid 3, 13) 

Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő ami Istenünk. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, * 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, * 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő ami Istenünk. 

Mert ő az Úr, a nagyhatalmú lsten, • · 
a nagy Király az istenek fölött. 

Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, * 
övéi mind a hegytetők. 

Övé a tenger, az ő alkotása, • 
övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő ami Istenünk. 

Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, * 
Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 

Hiszen ő a mi Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, * 
földjének legelésző nyája. 
Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő ami Istenünk. 
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Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 

III. hét 

kihívtak ellenük, pedig szemiéiték minden tettem. 

Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő ami Istenünk . 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem Játják meg nyugalmam földjét." 

Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő ami Istenünk. 

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

Ant. Gyertek, imádjuk az Urat: ő ami Istenünk. 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap d ö imaórájakém mondjuJ.., az lmad ágra hí
\ á t köz\etlenul követi a megfelelő HIM Z, majd 
az imaóra többi ré ze. Ha nem a nap el ö imaórájaként 
zerepel, akkor a következő Bevezető imák előLik meg: 

: Isten, siess segítségemre . 
f: Uram, segít sietve . Dic öség az Atyá
nak , a Fiúna k és a Szemléleknek, miképpen 
kezdetben , most és mindörökké. Ámen . Al
lelúja . 

ag böjtben aL llelúja elmarad. 
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H lM U Z éjjel vagy haj nalban 

HIM 

A földön minden színre még 
sötét fátyolt borít az éj. 
Téged szívünk, igaz Bíró, 
dicsérve vall, esengve kér. 

Hogy minden vétkét elvegyed 
s a lélek szennyét mind lemosd, 
add, Krisztusunk, kegyelmedet: 
kerüljünk el minden gonoszt. 

Mert nézd, a szív bűntől beteg, 
gonoszság mérge marta meg, 
de már az éjben ébredez, 
Megváltónk, tégedet keres. 

Te űzd el tőlünk messzire 
a lelken ülő éjhomályt, 
a boldogító égi fény: 
világosságod járja át. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, · 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

z 
Krisztus fogadd kegyelmesen 
szolgáid kérlelő szavát: 
gonoszságával a világ 
ne ejtse hitünket rabul. 

Ne gondolkodjunk álnokul, 
ne irigykedjünk senkire, 
ne bántsunk senkit, aki bánt, 
a rosszat jóval győzve le. 

napközben 
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És szívünktől távol legyen 
álnokság, harag, büszkeség, 
a kapzsiságot messze vesd, 
minden gonoszság gyökerét. 

Őrizze tiszta szeretet 
a béke kötelékeit, 
teljes legyen a tisztaság 
s ne fogyatkozzék meg a hit. 

Áldjon Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

Z OLTÁROK 

lll. hét 

l. An t. Urunk, tekints ránk: nézd gyalázatunkat. 

8 . z oltár, 39-53 
Dávid házának rom lása 

"Az Úr felemelte üdvössége szarvát Dávid házából." 
(Lk 1,69) 

l . 

Lám mégis elvetetted őt dühödben, • 
felindultál felkent királyod ellen. 

Szövetséged szolgáddal felbontottad, • 
a koronát fényétől megfosztottad. 

Falait ledöntötted, • 
sok várát romhalmazzá tetted. 

Aki csak arra jár, kifosztja, • 
minden szomszédja kigúnyolja. 

Lám, támadói jobbját felemelted, • 
és ellenségei kezük magasra tartják. 
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Pengéjét haragosan földre verted, • 
nem támogattad kardját. 

Hagytad hadai közt letűnni csillagát, • 
és felborítottad királyi trónusát. 

Rövidre szabtad ifjúsága idejét, • 
hagytad kihúnyni férfierejéL 

Ant. Urunk, tekints ránk: nézd gyalázatunkat. 
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2. nt. Én vagyok Dávid gyökere és sarja: a ragy_ogó 
hajnalcsillag. 

Uram, még meddig maradsz távol? • 
Győzelmes, haragod még meddig lángol? 

Gyötrelmeimet ne feledd, • 
csak pár nap van még életemből hátra. 

Hiába alkottad az emberi nemet? t 
Van ember, aki nem hull a halálba? • 
Van-e, akik elszökik az Alvilágból? 

Uram, szerelmed régi tettei hol vannak, • 
amint azt hűséggel Dávidnak megfogadtad? 

Gondolj, Uram, szolgád gyalázatára: • 
nyilát minden pogány szívembe mártja! 

Emlékezz, ellenségeim gyaláznak engem, • 
felkent királyodat gyalázzák gonoszul. 

Áldott legyen az Úr • 
örökkön és örökké. Ámen. Ámen. 

nl. Én vagyok Dávid gyökere és sarja: a ragyogó 
hajnak illag. 

3. nt. Napjaink elmúlnak, mint a hervadó fű, de te, 
Istenünk, örökre vagy . 
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89. z oltár 
Ragyogj on ránk az r 

I ll. hét 

"Egyetlen nap az Úr előll olyan, mint egy évezred, s 
ezer év olyan, mint egyetlen nap. " (2 Pt 3,8) 

ó Uram, támaszunk, állj mellénk, • 
mindenkor légy mellettünk, el ne hagyj! 

Még mielőtt a hegyek lettek, t 
a föld s a mindenség mielőtt megszülettek, • 
te mindöröktől mindörökre vagy! 

Ne küldd az embert vissza a Mocsárba, • 
ne mondd: "Térjetek vissza, emberek!" 

Egy ezredév előtted lepereg t 
oly gyorsan, mint a tegnap, • 
akár az éj egyetlen őrváltása. 

Hogyha letéped őket este, • 
hajnalra olyanok, mint fű, mit lekaszáltak, 

virul, mikor levágják reggelente, • 
de alkonyatra elhervad, leszárad. 

ó jaj, haragod leterít • 
és indulatod elemészt bennünket, 

szemed előtt tartottad bűneinket, • 
arcod fényében ifjúságunk vétkeit. 

Napjaink eltűnnek, ha ránk sújtasz dühödben, • 
és mint a sóhaj szállnak éveink. 

Mindössze hetven év az életünk, • 
legföljebb nyolcvan, hogyha engedi az lsten. 

Csak bűnbe visz és bajba a kevélység; • 
az öröm illan, s elenyészünk végképp. 

Ki érti bosszúd szörnyű erejét? t 
Hogy azokra, kik félnek téged, • 
így ráborítod haragod hevét? 
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Tanítsd számlálni napjaink sorát, • 
szívünket bölcsességgel áldd. 

Urunk, térj vissza! ó még meddig? • 
Légy irgalommal szolgáid iránt. 
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Szerelmed töltsön el, ha ránk köszönt a hajnal, • 
egész nap ujjongjunk vigadva dallal. 

Kárpótold boldogsággal szenvedésünk napját, • 
a sok gyötrelmes évet, 

hogy tetteidet lássa minden szolgád, • 
hogy lásson végre uralkodni téged. 

Az Úristen gyönyörűsége • 
ragyogjon ránk és kezünk munkájára, 

kezünk munkáját értünk s önmagáért • 
ereje támogassa, áldja. 

nt . Napjaink elmúlnak, mint a hervadó fű, de te, 
Istenünk, örökre vagy. 

Y: Urunk, nálad az élet forrása . 
F: Fényedben meglátjuk világosságod. 

OLVA J'vi Á Y 

zemírási olva mányt lásd az esedéke \ a árnapnal. 

l~ l.Ó.D ÁG 

z e lőző 'a árnapról. 

: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja . agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

Felkel tüzével már a Nap, 
a szív szorong, szégyen lepi, 
ha rátekint a napvilág, 
bűnét tetézni nem meri. 
A vakság szűnjön végül is, 
amely bennüket annyiszor 
romlásba és bukásba vitt 
és téves útra térített. 
Békét ragyogjon ránk a fény, 
tegyen tisztává minket is: 
ne szóljon nyelvünk álnokul, 
ne terjesszünk hazug homályt. 
Így fussa idejét a nap, 
se hamis nyelv, se kéz, se szem 
a bűn útjára ne vigyen 
és testünket se érje szenny. 
Az égi őr fentről figyel, 
minden napunkra ráragyog, 
szemmel kiséri tetteink 
hajnaltól kezdve estelig. 
Dicséret áldja az Atyát 
és vele egyszülött Fiát, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
most és örök időkön át. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 
l. Ant. Dicsőséges szavakat hallunk felőled, Isten vá

rosa. 

86. zsoltár 
Minden nép Sion szülötte 

"A fenti Jeruzsálem a szabad asszony: ő a mi anyánk. " 
(Gal 4,26) 

ó városunk, a szent hegyek felett, t 
ó Sion valamennyi kapuja, • 
az Ú r szeret! 

Aki ékessé tette Jákob minden otthonát, t 
belőled hallatja szavát, • 
ó Isten városa! 

Bejegyzem Ráhábot és Babilóniát • 
azok közé, kik engem elismernek. 

Tírusz, Filisztea és Etiópia: • 
"Mind itt születtek!" 

És Sionról ezt mondják: t 
"Mindegyik nép az ő szülötte, • 
a Magasságos őrködik fölötte." 

Beírja majd az Úr a népek lajstromába: • 
"Ez mind itt született." 

S mindaz, ki benned szenvedett, • 
nótázik és a táncot járja. 
m. Dicsőséges szavakat hallunk felőled, Isten városa. 

2. Ant. Az Úr erővel közeleg, hozza a jutalmat. 

Bibliai ének Iz 40,10-17 
Szerető pá ztor 

"Íme hamarosan eljövök és hozom ajándékaimat." 
(Jel 22,12) 

Íme az Isten, az Úr • 
erővel közeleg, karja hatalmas. 
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Nézzétek, hozza a jutalmat, • 
ím ajándéka előtte vonul. 

Ahogy a pásztor nyáját legelteti, • 
a bárányokat karján hordja, 

öleli, ölében tartja, • 
s az anyajuhot féltőn vezeti. 

Ki töltötte ki markával a vizeket? • 
Az eget keze hosszával ki mérte meg? 

A föld porát ki veti latba? • 
A hegységeket mérlegre ki rakta? 

Az Úr lelkének irányt ki szabott? • 
Van-e, ki neki tanácsot adott? 

Kit kérdezett, hogy felvilágosítsa, • 
hogy az igazság útjára tanítsa, 

értést adjon neki • 
s az értelem útján eligazítsa? 

lll. hét 

A népek, lásd, mint vízcsepp a vödörben, t 
annyit nyomnak, mint mérlegen a porszem, • 
mint a homokszem a szigetek súlya. 

Libanon? Tüzet rakni nem elég. • 
Állata nincs elég elégő áldozatra. 

A nemzetek előtte: mint a semmiség, • 
annyit sem érnek, mint az üres puszta. 
Ant. Az Úr erövel közeleg, hozza a jutalmat. 
3. nt. Ujjongva áldjátok az Úristent, boruljatok le 

szent hegyéhez. 

9 . z oltár 
nek ion zem ége 1-. irályához 

"Te, aki a Kerubok fölött ülsz: a világ rossz állapotát 
megfordítottad, amikor ami képünkre emberré lettél." 

(Szent Atanáz) 
Az Úr uralkodik, a nemzetek remegnek, • 

ki ülsz a Kerubok felett, rengesd a földet. 
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Az Úr Sionon túl hatalmas, • 
minden Hatalmasságon túltesz. 

Neved dicsérje minden, t 
Hatalmas és Félelmes! • 
Szentséges Isten! 

Erős király, igazság szeretője, • 
törvényesség szerzője. 

Jákob földjén jog és igazság • 
Tőled veszi alapját. 

Urunknak zengjetek ujjongó énekekben, t 
boruljatok le lába zsámolyához: • 
szentséges Isten! 

Mózes és Áron papjai közt ott áll, t 
az Úr nevét hívókkal ott van Sámuel. • 
Hívják az Urat, s ő felel. 

Felhőoszlopból szólt hozzájuk, t 
s ők megtették parancsait, • 
a Törvényt, amit állított. 

Úristenünk, te feleltél nekik, t 
jó Urunk voltál és elnéző, • 
másokhoz szigorú és számonkérő. 

Az Úristent ujjongva áldja minden , t 
boruljatok le szent hegyéhez, • 
mert szent az Úr, az lsten! 
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nt. Ujjongva áldjátok az Úristent, boruljatok le 
szent hegyéhez. 

OL 1Á y l Pt 4 , 10· 1 l 

Szolgáljatok egymásnak: mindenki saját kegyel
mi adományai szerint, mint lsten sokféle kegyelmé
nek hűséges közvetítője. Aki beszédet tart, mint-
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egy lsten szavával szóljon, aki szelgálatot teljesít, 
mintegy az lsten által kiosztott erő hatalmában te
gye, hogy mindenben Isten dicsőüljön meg Jézus 
Krisztus által. 

V Á LASZOS É EK 

Egész szívemmel kiáltok: • Hallgass meg, Uram. 
Megismételjük 
Y: Rendeléseidet keresem. • Hallgass meg, Uram. 
Dicsőség ... Egész szívemmel. .. 

ZAK RI É EK Lk 1,6 -79 

nt. Szent élettel szolgáljunk az Úrnak, és ő megsza
badít ellenségeinktől. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 
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és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas lstenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

511 

nr. Szent élettel szolgáljunk az Úrnak, és ő megsza
badít ellenségeinktől. 

K . RÉ EK 

Adjunk hálát az Atyaistennek, aki szeretetével 
kivezeti népét a rabságból és táplálékot ad neki. 
Örömmel kiáltsunk hozzá: 
Dicsőség neked, Urunk, mindörökre! 
Végtelen jóságú Atyánk, a te szereteted teszi, hogy 

dicsérhetünk téged: 
- mert minket csodás módon megalkottál és még 

csodálatosabban újjá alkottál. 
E nap kezdetén öntsd szívünkbe a szándékot, hogy 

neked szolgáljunk: 
- gondolataink és cselekedeteink mindig téged di

csőítsenek. 
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Minden rossz vágytól tisztítsd meg szívünket : 
- hogy egyr~! csak a te akaratod megvalósítására 

törekedjünk. 
Dicsőség neked, Urunk, mindörökre! 
Nyisd meg szívünket, hogy minden embert készek 

legyünk szolgálni: 
- ne maradjanak testvéri segítség nélkül. 
Miatyánk ... 

Imád ág 

Mindenható, örök Isten, világosíts meg minden 
népet, amely a halál árnyékában ül, avval a ra~yo
gó világossággal, amellyel ránk tündökölt O, a 
magasságból felkelő Nap, Jézus Krisztus, a mi 
Urunk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ l l\IÁ K 

Ha pap vagy diakónu vezeti al imát : 

V: Az Úr legyen veletek . 
F: És a te lelkeddel. 

Y: Áldjon meg benneteket a mindenható l sten : az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

F: Ámen. 

Y: Menjetek békével. (Húsvéti idöben hozzáfűzzük: 
Allelúja, allelúja. ) 

F: Istennek legyen hála. (Allelúja, allelúja. ) 

Magánimádkol á nál, vag ha nem pap, diakónu veze
li az imát : 

Y: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen . 



lll. hét Csütörtök Napközi imádság 513 

Napközi imádság 

V: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

DÉLELŐTTRE (TERTIA) 

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérünk, töltse be 
kegyelmed égi ereje. 

Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 

Hadd ismerjük meg az Atyát. 
és értsük általad Fiát 
s ki mindkettőjük Lelke va~y, 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

DÉLRE (SEXTA) 

Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a lét rendjét, ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 

oltsd el minden viszály tüzét, 
szüntesd a rossz vágyak hevét, 
a testet egészséggel áldd, 
szívünket békéd járja át. 



514 C ütörtök Napközi imád ág 

Add meg kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

DÉLUT RA ( O A) 

Világfenntartó Hatalom, 
te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
időszakonként megszabod, 

világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsőségedbe vigy. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLT . ROK 

II l. hét 

l. Ant. Őrizz, Uram, ígéreted szerint, hogy éljek . 

ll . z oltár, 113-120 

X . ( zámek) 

Ó hogy gyűlölöm a kétszínűséget, • 
mennyire szeretem törvényed! 

Oltalmazóm , Királyom, • 
szavadat várom. 

Örökre távozzék a gonosz tőlem, • 
hogy Istenem rendelkezéseit kövessem . 
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Őrizz ígéreted szerint, hogy éljek, • 
reményeimben meg ne szégyenüljek. 

Óvjon kezed, bajból kimentsen, • 
s én végzéseidet tiszteljem, örök lsten. 
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Omoljanak halomra mind, kik elvetik végzésed, • 
bálványaik semmit sem érnek. 

Ocsmány salakként elvetek e földön minden 
rosszat, • 
mivel szeretem rendelésed. 

Oly félelmes vagy: testem beleborzad, • 
ítéletedtől félek . 

Ant. Őrizz, Uram, ígéreted szerint, hogy éljek. 

2. nt. Segíts meg, üdvösségünk Istene, bocsásd meg 
bűneinket. 

. z oltá r, 1-5 . -11.13 

iralom a lerombolt Jeruz álem .felett 

"Bárcsak felismernéd azt, ami békességedre szolgál!" 
(Lk 19,42) 

Ó lsten, örökségedet a pogányok megszállták, t 
szent templomodat meggyalázták, • 
Jeruzsálemet romhalmazzá tették. 

Szolgáid tetemét eszik az égi madarak, • 
a föld vadállatai széttépik híveid testét. 

Ömlött a vér, akár az áradat, t 
a város körül ember nem maradt, • 
hogy őket eltemessék. 

Szomszédaink gúnytárgya lettünk, • 
óc ártás, megvetés hangzik köröttünk. 
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ó meddig még, Uram? t 
Haragod mindörökre megmarad? * 
Meddig lobog mint tűz féltékenységed? 

Örök jegyző, ne írd terhünkre * 
atyáink vétkeit: 

ó küldd elénk irgalmas tetteid, * 
már egészen leroskadtunk a földre. 

Segíts, ó diadalmas Istenünk, t 
neved dicsőségére ments meg minket, * 
neved miatt bocsásd meg bűneinket. 

Ill. hét 

Ne engedd, hogy a pogány népek kérdjék: * 
"Hol az ő Istenük?" 

Csak tudják, lássák meg a nemzetek: * 
bosszuld meg szolgáid kiontott vérét. 

Jusson a foglyok minden sóhaja eléd, * 
roppant karod haláltól védje még az elítéltek 
életét. 

Mi pedig, meződ juhai, mi a te néped, * 
hálát adunk neked örökre, 

és nemzedékről nemzedékre * 
hirdetjük dicső éged. 

nt. Segíts meg, üdvö ségünk Istene, bocsásd meg 
bűneinket. 

3. nt. Seregek Istene, az egekből tekints le és ezt a 
szőlöt látoga d meg . 

79. z oltár 

eregek l tene, térj vi za! 

" Jöjj el, Urunk Jézus!" (Jel 22,20) 

Izrael Pásztora, figyeljen ránk füled * 
ki Józ efet nyájként vezéreled , 
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ki trónon ülsz a kerubok felett, t 
Efraim, Benjámin és Manasszé előtt • 
jelenj meg! 
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Keltsd fel hatalmad, jöjj és válts meg minket! • 
Ó Istenünk, térj vissza hozzánk! 

Arcodnak fényét ragyogtasd fel • 
és szabadulást hozz ránk. 

Seregek Istene, Ura, meddig tajtékzol, • 
míg hozzád száll a nép imája? 

A könnyet adtad táplálékul, • 
itattál könnyel pohárszámra. 

A szomszéd népek nevetsége lettünk, • 
az ellenség gúnyt űz belőlünk. 

Seregek Istene, térj vissza hozzánk, t 
arcodnak fényét ragyogtasd fel • 
és szabadulást hozz ránk. 

Egyiptomból egy szőlőtövet hoztál, • 
a népeket kihajtottad, azt pedig elültetted, 

elődeit elűzted, • 
gyökeret vert és ellepte a földet. 

A hegyeket árnyékba vonta, • 
indája felfutott hatalmas cédrusokra. 

A tengerig kiterjesztetted ágait, • 
elágazott egész a folyamig. 

Mért pusztítottad el sövényét, • 
hogy minden jött-ment rajta lakmározzék? 

Erdei vadkan letarolta, • 
a mező minden élőlénye falta. 

Seregek Istene, kérünk, térj vissza hozzánk, t 
az egekből tekints le, nézz ránk, • 
és ezt a szőlőt látogasd meg. 
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Oltalmazd, amit jobbod ültetett, • 
s fiad, akit magadnak neveltél fel. 

Azokat, akik elemésztik tűzze!, • 
haragod sújtsa, semmisítse meg. 

Ill. hét 

Védd meg a férfit jobbodon, terjeszd fölé kezed , '" 
hisz magadnak nevelted . 

Nem fordultunk el tőled, • 
add vissza életünk, hadd szólítsuk neved . 

Urunk, seregek Istene, térj vissza hozzánk , t 
arcodnak fényét ragyogtasd fel • 
és szabadulást hozz ránk. 

Ant. Seregek Istene , az egekből tekints le és ezt a sző
lőt látogasd meg. 

OL MÁ YOK 

Délelölt Bölcs I9,20b 

Mindenben , Urunk, naggyá és dicsővétetted né
pedet. Soha nem feledkeztél meg róla, mindig és 
mindenütt vele voltál. 

: Istenünk, egyedül te teszel csodákat. 
F: Kinyilvánítottad népednek hatalmadat. 

Imád ág 

Könyörgő kéréssel fordulunk hozzád, Urunk. 
Te a nap harmadik órájában imádság közben 
Szentlelkedet árasztottad az apostolokra: add jó
ságosan, hogy ebben a kegyelemben mi is részesül
jünk. Krisztus , a mi Urunk által. Ámen . 

Délben MTör 4,7 
Nincs más nép olyan nagy, hogy istenei ennyire 

közel lennének hozzá, mint amilyen közel van a mi 



III. hét C ütörtök apközi imádság 519 

Istenünk hozzánk, bármilyen bajban könyörgünk 
is hozzá. 

Y: Közel az Úr mindahhoz, aki hívja. 
F: Meghallgatja könyörgését. 

Imádság 

Mindenható, örök lsten, tenálad semmi sem sö
tét, semmi sem homályos. Derítsct ránk fényed ra
gyogását, hogy parancsaid törvényét megértsük és 
így kitárt szívvel és hűség_gel járjunk utadon . 
Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

Délutá n E z 10,9 

Izrael népe az Úrhoz kiáltott, s az Úr megszaba
dította népét, kimentette őket minden bajból, 
nagy jeleket és csodákat vitt végbe a pogányok kö
zött. 

Y: Uram, magasztallak, mert meghallgattál. 
F: És megmentőm lettél. 

Imád ág 

Add nekünk, kérünk, Urunk, akik most hozzád 
könyörgünk, hogy Egyszülött Fiad béketűrő pél
dáját kövessük és minden nehézséget állhatatos 
módon elviseljünk . Krisztus, a mi Urunk által. 
Ámen. 

Y: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 
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Vecsernye 

Felépítése mindenben megegyezik a Reggeli dic érette!. 
Egyetlen kivétel: Zakariás éneke (Benedictu ) helyett 
Szűz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónája hétköznapokon a négyhete z oltárbeo ztá 
szövegében, va ár- é ünnepnap a aját zövegek közölt 

található. 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

ó lsten, nagyhatalmú Úr, 
annak, mi vízből született 
egy részét habok közt hagyod, 
más részét légbe emeled. 

Ez mélybe bukva elmerül, 
az égbe szállva felrepül; 
mindaz, mi egy tőből ered, 
elér s betölt minden helyet. 

Légy jóságos szolgáidhoz, 
akikre véred harmatoz. 
Kerüljenek botlást, esést, 
halálba hulló csüggedést. 

A bűn ne nyomja őket el, 
a kérkedés ne hányja fel. 
Sebzetten el ne hulljanak, 
gőgjükben fel ne bukjanak. 



Ill. hét Csütörtök Vecsernye 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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l. nt. Urunk, szentjeid ujjongással vonuljanak be 
hajlékodba. 

131. z oltár 

A zövet égláda ünneplé e 

" A z Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját." 
(Lk 1,32) 

l. 

ó emlékezz az Úrra, Dávid, • 
és ne feledd el győzelmes csatáit. 

Az Úrnak esküvel fogadta, • 
Jákob Hatalmasának szavát adta: 

"Be nem megyek az ágyasházba, • 
fel nem szállok megvetett nyoszolyámra, 

pillámra pihenés nem szállhat, • 
álom nem éri szememet, 

amíg az Úrnak szállást nem találok, • 
Jákob Hatalmasának lakhelyet." 

Nézd, Efratában is hallottunk róla, • 
és Jár földjére híre eljutott már: 

gyerünk, vonuljunk szállására, • 
hódoljunk lába zsámolyánál. 

Kelj fel, Uram, foglald el nyughelyed, • 
te és erődöd: a szövetségláda. 
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Papjaid igazságba öltözködjenek, • 
szentjeid törjenek ki ujjongásba. 

Nézd Dávidot, nézd szolgád, • 
ne vesd el Felkentednek arcát. 

Ill. hét 

Ant. Urunk, szentjeid ujjongással vonuljanak be 
hajlékodba. 

2. Ant. Az Úr magának lakhelyül Siont választotta. 

Il. 

Az Úr megesküdött, ó Dávid, t 
és nem szegi meg sohasem: • 
"Tested sarját trónodra ültetem. 

S ha fiaid is tartják szövetségem, • 
egyezségem, amire őket oktatom, 

akkor az ő fiaik is örökre • 
ülnek királyi trónodon." 

Mivel az Úr Siont kiválasztotta, • 
trónoini ide szíve vágya hozta: 

"Ez mindörökre nyughelyem, • 
ez székem, így tetszett nekem. 

Zarándokait megáldom bőséggel, • 
szegény~it ellátom eleséggel, 

üdvösségembe öltöztetem papjait, • 
a szentek harsogják ujjongó dalaik, 

és Dávid szarvát fénnyel elborítom, • 
felkent királyom, lámpásod magasra szítom, 

míg ellenségeinek szégyen lesz ruhája, • 
fején feltündököl királyi koronája." 

Ant. Az Úr magának lakhelyül Siont választotta. 

3. nt. Az Úr neki hatalmat, tiszteletet és királyságot 
adott: minden nép neki szolgál. 
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Bibliai ének Jel l 1,17-18; 
12,10b-12a 

Az Isten ítélete 

Mindenható Úristen, t 
hálaadással áldunk téged: • 
tt: agy, te voltál és te eljössz. 

Mert átvetted a főhatalmat • 
s az uralom a tiéd lett. 

Haragra gerjedtek a nemzetek, • 
haragod ideje elérkezett, 

hogy ítéletre keljenek a holtak, • 
hogy szolgáid megkapják a jutalmat, 

a próféták s a szentek, t 
azok, akik félik neved, • 
nagyok és kicsinyek. 

Eljött lstenünk megváltása, t 
ereje és országa, • 
felkent Királyának hatalma. 

Letaszították • 
testvéreink vádlóját, 

azt , aki Istenünk előtt • 
vádolta őket éjjel-nappal. 

Legyőzték őt a Bárány vére által, • 
tanúságtétele szavával. 

Nem ragaszkodtak életükhöz a halálban, t 
ujjongjatok ezért egek • 
és akik benne laktok valahányan. 

Ant. Az Úr neki hatalmat , tiszteletet és király ágot 
ado tt: minden nép neki szolgá l. 
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OLVASMÁ Y l Pt 3,8-9 

Legyetek mindnyájan egyetértők, résztvevők, 
testvérszeretők, irgalmasok, szerények és alázato
sak. Ne fizessetek rosszal a rosszért, szidalommal 
a szidalomért, hanem inkább áldást mondjatok. 
Hiszen arra vagytok hivatva, hogy a ti örökrésze
tek áldás legyen. 

V . LASZOS É EK 

Az Úr táplált minket: • A búza legjavávaL 
Megi mételjük 
Y: Sziklából mézzel laktatott. • A búza ... 
Dicsőség ... Az Úr táplált.:. 

SZÜZ MÁRIA É EKE Lk 1,46-55 

Ant. Trónjukról az Úr erőseket letaszított és kicsi
nyeket magasra emelt. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mcstantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 
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Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 
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Ant. Trónjukról az Úr erőseket letaszított és kicsi
nyeket magasra emelt. 

KÉRÉSEK 

Krisztus népének pásztora, segítője és vigaszta
lója. Buzgó lélekkel könyörögjünk hozzá : 
Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket! 
Áldott légy, Urunk, mert meghívtál minket szent 

Egyházad közösségébe: 
-add, hogy megmaradjunk benne mindvégig. 
Te minden egyház gondját N. pápánkra bíztad : 
- adj neki rendíthetetlen hitet, élő reményt és 

gondoskodó szeretetet. 
Engedd, hogy a bűnösök megtérjenek, az elesettek 

erőre kapjanak: 
- adj mindenkinek bűnbánatot és üdvösséget. 
Te magad idegen földön akartál lakni: 
- emlékezz meg azokról, akik családjuktól és ha

zájuktól elszakadva élnek. 
Minden elhúnytnak, aki tebenned bízott, 
- adj örök békességet. - Miatyánk ... 

Imád ág 

Most, hogy a nap vége felé közeleg, hálát adunk 
neked, Urunk, és esedezve fordulunk irgalmad
hoz. Mindazt, amit esendő emberi gyengeségből 
vétettünk, jóságosan bocsásd meg. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és ural
kodik a Szentlélekkel egy égben, I ten, mindörök
kön örökké. Ámen . BEF J ZŐ IM . K: 512. old. 
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HARMADIK HÉT 

PÉNTEK 

Imádságra hívás 

Mindig a nap első z oloz más óráját "eLeti be. 
Y: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 

Felhívás l Len dic éretére 

"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart" (Zsid 3,13) 

Ant. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma 
örökkévaló. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, * 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, * 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma 

örökkévaló. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú lsten, * 

a nagy Király az istenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, * 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, * 

övé a szárazföld: keze formálta . 
Ant. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma 

örökkévaló. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, * 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
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Hiszen ő ami Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 
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Ant. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma 
örökkévaló. 
Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 

"Ne keményítsétek meg szívetek, 
ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 

a sivatagban cselekedtetek. 
Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 

kihívtak ellenük, pedig szemiéiték rninden tettem. 
Ant. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma 

örökkévaló. 
Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 

és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 

nt. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma 
örökkévaló. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 

rniképpen kezdetben, • most és rnindörökké. 
Ámen. 

nt. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalma örök
kévaló. 

Olvasmányos imaóra 

\ : lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dic ö ég az Atyá-
nak, a Fiúnak é a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen . Alle
lúja . 

ag) böj then az llelúJa elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Szentháromság, egyetlen Úr, 
a földet te kormányozod, 
dicséretedre serkenünk, 
halld meg zsoltáros énekünk. 

Fekvőhelyünkről fölkelünk, 
az éji nyugvás idején, 
fölfedjük lelkünk sok sebét, 
kérjük kegyelmed gyógyszerét. 

Az ördögök fondorlata, 
ha éjjel bűnre csábított, 
azt lelkünkről törölje Je 
magas kegyelmed ereje. 

A szív hittel fordul feléd: 
világosságod töltsön el, 
ha nap-nap után az vezet, 
rossz útra nem visz semmi tett. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

HIM SZ napközben 

Szívünkben, Krisztus, légy jelen , 
üdvösség, égi szeretet: 
esdeklő kérésünkhöz adj 
bűnbánó, buzgó könnyeket. 

Feléd, jóságos Jézusunk, 
szívünk kitárul, bízva kér: 
Krisztus, rossz tetteink miatt 
esengünk bűnbocsánatért. 
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Add, hogy a szent Kereszt jele, 
szentséges tested vétele 
terjessze ránk oltalmadat 
s óvjon mint édes fiakat. 
Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

Z OLT . ROK 
l . Ant. Egyre kiáltozom : Istenem, téged várlak. 

68. zsoltár, 2-22.30-37 
Házadért a buzgó ág emészt 
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"Epével kevert bort adtak neki inni." (Mt 27 ,34) 

l. 
Ó szabadíts meg, Isten, • 

nyakig merít az áradat. 
A sáros Szakadékban elsüllyedtem, • 

lábam nem ér talajt. 
A feneketlen áradatba estem, • 

az örvény összecsap felettem. 
Kifáradtam már a kiáltozásban, • 

a torkom cserepesre száradt, 
és elhomályosult látásom, • 

Istenem, téged várlak. 
Többen vannak, mint hajam száJa, • 

kik rám támadva fenyegetnek, 
hajamnál több a száma • 

csalárd ellenfelemnek. 
Hogy adnám vissza, amit el sem vettem? t 

Te ismered sok balgaságomat. • 
Hibám előtted nem marad rejtekben. 
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Miattam, Uram, seregek Ura, * 
ne hagyd felsülni azt, ki bízik benned. 

Izrael Istene, ne érje énmiattam szégyen * 
azokat, kik téged keresnek . 

Teérted ócsárolnak, * 
arcomba gyalázatot szórnak. 

Testvéreim között idegen lettem, * 
anyám házában ismeretlen. 

Mert házadért a buzgóság emésztett, * 

II l. hét 

kik téged bántanak, bántalmakkal tetéznek . 
Így lelkemet böjtölve kiöntöttem, * 

az ócsárlásban szinte elmerültem 
és darócruhát öltöttem magamra, * 

gúnytárgyuk lettem. 
A tivornyázók és a korhelyek * 

csúfondáros dalokat költenek. 

nt. Egyre kiáltozom : Istenem, téged várlak. 

2. nt. Az ételembe epét tettek , szomjamban ecettel 
itattak. 

II. 
És én? Uram, hozzád kiált imám. t 

Én Istenem , gondolj ma rám, * 
nagy jóságodban adj feleletet. 

Ó mentsen ki hűséges segítséged, * 
ne süllyedjek a Sárba. 

Az ellenségtől szabadíts meg, * 
ne fulladjak a feneketlen árba. 

Nehogy a tengerörvény átkaroljon, t 
a szakadék felfaljon, * 
ne engedd, hogy a mély Gödör zárjon magába! 
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Felelj, Uram, • 
szereteted határtalan. 

És mert irgalmad mértéket nem ismer • 
fordulj felém arcoddaL 

Szolgádtól arcod ne fordítsd el; • 
bajban vagyok: felelj azonnal! 

Jöjj hozzám, hozz váltságot, • 
az ellenség fogságában ne hagyj! 

Gyalázatom tudod, • 
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sok megaláztatásom, szégyenem előtted nem titok. 

A becsmérlés bensőmet összetörte, • 
a betegség szívemet meggyötörte. 

És nem volt senki, aki felkaroljon, • 
senki se jött, hogy vigasztaljon. 

Az ételembe mérget raktak, • 
szomjamban ecettel itattak. 

nt. Az ételembe epét tettek, szomjamban ecettel 
itattak. 

3. nt. Ujjongjon mindaz, aki Istent keresi. 

III. 

Nekem, míg kín és baj szakad rám, • 
az Isten segítsége legyen bástyám. 

Isten nevét dicsérjem dalban, • 
és hálaénekekkel magasztaljam. 

Mert ezt az Úr bikáknál többre tartja, • 
ez kedvesebb neki, mint ökreid patája, szarva. 

Halljátok, meggyötörtek: t 
ujjongjon, aki Istent keresi! • 
Éledjen újra bátorsága! 
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Szegényeit az lsten meghallgatja, • 
az Úr övéit vissza nem veti. 

Dicsérje őt a föld, az ég, • 
a tenger s minden, ami benne él. 

Igen, az lsten megváltja Siont t 
és Júda minden városa felépül, • 

II l. hét 

földjükre visszatérnek mind a száműzöttek, 
szolgái sarja kapja örökségül , • 

és akik szeretik nevét, hazára lelnek. 
Ant. Ujjongjon mindaz, aki Istent keresi. 

V: Az Úr tanítson útjaira minket. 
F: Hadd járjunk ösvényein. 

OLVASMÁ Y 
szemírási olva mányt lá d az esedéke va árnapnál. 

IMÁD ÁG 
Az előző \a árnapról. 

V:Mondjunk áldást az Úrnak . 
F: Istennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

Ha a nap el ö imájaként mondjuk, az Imád ágra hívá t 
nyomban a Hl 1 U Z kö eti, egyébként az alábbi be-

vezető imák előzik meg a H I 1 ZT. 

: Isten , siess egítségemre. 
F: Uram , segít s sietve. Dicsöség az Atyának , a Fiú

na k és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindö rökké. Ámen . Allelúja . agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 
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HIM USZ 

Örök dicsőség, égi fény, 
el nem múló boldog remény, 
Legfőbb Atyának egy Fia 
a tiszta Szűznek magzata. 
Felserkenünk, add jobbodat, 
éber legyen a lélek is 
és zengje buzgó énekét, 
Isten hálás dicséretét. 
A hajnalcsillag felragyog 
hirdetve már magát a fényt; 
az éj homálya megtörik, 
a szent fény áradjon fölénk. 
Érzéseinket járja át, 
a világ éjét űzze el 
és mind a legvégső napig 
szívünket tisztán tartsa meg. 
S amit már megszerzett a szív, 
a hit verjen mély gyökeret, 
kövesse vígságos remény 
s mindig növekvő szeretet. 
Áldjon, Krisztus, kegyes király 
dicséret téged és Atyád 
sa Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

Z OLT . ROK 
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l. nt. Uram, ellened vétettem: irgalmazz nekem. 
50. z oltár 
Mi erere 

"Újuljatok meg lelkileg és öltsétek föl az új embert!" 
(Ef 4,23.24) 

Irgalmazz, Isten, jóságod szerint, • 
nagy irgalmadban vedd el bűneim. 
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Gonoszságomtól moss meg teljesen, * 
tisztítsd le rólam minden vétkemet. 

Én ismerem a bűnt, mely rám mered, * 
szemern előtt áll vétkem szüntelen. 

Csak ellened vétettem egyedül, * 
a rosszat színed előtt cselekedtem, 

ezért igazságos vagy, hogyha megítélsz, * 
s ha elítélsz is, feddhetetlen. 

Lásd, én gonoszságban születtem, * 
és vétekben fogant anyám. 

Tudom, az igazság előtted kedvesebb, t 
mint ravaszság és titkos tudomány. * 
Bölcsességedre taníts engem! 

Il I. hét 

Töröld el vétkem: hadd legyek tisztább forrás vi
zénél, * 
moss meg, fehérebb legyek hófehérnéL 

Fülembe ujjongás dalai zengjenek, * 
szétzúzott csontjaim hadd örvendezzenek. 

Fordítsd el bűneimtől arcodat, * 
töröld el minden gonoszságomat. 

Teremts ben őmben tiszta szívet, Isten, * 
újítsd meg lelkemet szilárd erőben. 

Jelenlétedtől meg ne fossz: * 
szent lelkedet ne vedd el tőlem. 

Add vissza üdvösséged örömét, * 
jó lelked tartson, védjen. 

Hadd tanítom a bűnöst útjaidra, • 
a vétkest, hogy tehozzád visszatérjen. 

ó szabadíts meg könnyeimtől, • 
én I tenem, Uram . 
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Engedd, hogy jóságodat, Üdvözítőm, • 
hirdessem dallal, hangosan. 

Ha áldozatban találod tetszésed, • 
kész vagyok, hogy megadjam. 

De nincsen örömöd az égő áldozatban, • 
előtted legszebb áldozat a töredelmes lélek. 

Uram, a rokkant, összetört szívet • 
el nem veted. 

Sion hegyét karolja fel jóságod, • 
építsd fel Jeruzsálem falait! 

S akkor a törvény áldozatait • 
ismét örömmel látod, 

égő és engesztelő áldozatokat: • 
a tinók teste ellepi oltárod. 

Ant. Uram , ellened vétettem: irgalmazz nekem. 
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2. Ant. Elismerjük, Urunk, sok aljas tettünk : vétkez
tünk ellened. 

Bibliai ének 

Gyá zdal 

Jer 14,17-21 

" Elérkezett az lsten országa; tartsatok bűnbánatot és 
higyjetek az evangéliumban!" (Mk 1,15) 

Borítsa szememet könnyáradat, • 
éjjel-nappal ne legyen már nyugvása . 

Derékba törve fekszik népem lánya • 
egy iszonyú csapás alatt . 

Ha járom kinn a földeket: • 
levágott tetemek. 

A városba, ha visszatérek : itt • 
az éhség szedi áldozatait. 
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Pap és próféta koldusmódra jár, • 
otthonra nem talál. 

Hát elvetetted Júdát végképp? t 
Hát Siontól megutálkoztál? • 

ll l. hét 

Mért sebzel úgy, hogy gyógyír sincs már? 
Békében bíztunk, s nincs reménység, • 

a gyógyulásban, s íme baj szakadt ránk. 
Elismerjük, Urunk, sok aljas tettünk • 

s atyáink vétkeit: teellened vétkeztünk. 
Neved miatt ne vess el minket, • 

ne hagyd, hogy csúfság érje dicsőséges széked! 
Emlékezz meg, ne bontsd fel • 

a velünk kötött szövetséget! 

nt. Elismerjük, Urunk, sok aljas tettünk: vétkez
tünk ellened. 

3. Ant. Az Úr az lsten, mi pedig az ő népe vagyunk és 
mezejének nyája. 

99. z o ltá r 

Felhivá I ten dic éretére 
"Az Úr megváltott népét felszólítja, hogy győzelmi dal

ba kezdjen. " (Sze nt Atanáz) 

Egész világ ujjongj az Úrnak hangosan, t 
szolgálj az Úrnak boldogan, • 
járulj eléje, énekelj örömben. 

Tudd meg: az Úr az lsten, • 
mi pedig az ő alkotása, 

semmiből lettünk az ő népe • 
és mezejének nyája. 

Mondj hálát kapuin belépve, t 
áldással lépj be udvarába, • 
hálaadással és nevét dicsérve . 
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Mert jó az Úr: t 
öröktől fogva fennmarad jósága, • 
hűséges nemzedékről nemzedékre. 
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Ant. Az Úr az lsten, mi pedig az ő népe vagyunk és 
mezejének nyája. 

OLVASMÁ Y 2 Kor 12,9b-IO 

Örömest dicsekszem gyöngeségeimmel, hogy 
Krisztus ereje bennem lakjék. Azért telik kedvem a 
Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nél
külözésben, üldöztetésben és szorongatott helyzet
ben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok 
erős. 

V . LASZOS É EK 

Halljuk meg, Urunk, ma reggel: • Irgalmad sza
vát. Megi mételjük 
Y: Hadd tudjam meg, hogy melyik- úton járjak. • 
Irgalmad ... Dicsőség . . . Halljuk meg ... 

Z KARJÁS É EKE Lk l ,68-79 

nt. Eljött az Úr és népe váltságát elhozta. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 
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Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 

ll l. hét 

és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 
az esküről, mit esküdött • 

atyánknak, Ábrahámnak: 
hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 

szabadulást ad, 
és így szentségben, igazságban t 

színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

Ant. Eljött az Úr és népe váltságát elhozta. 

KÉRÉSEK 

Függesszük Krisztusra szemünket, aki nepeert 
megszületett, meghalt és föltámadt. Bizalommal 
könyörögjünk hozzá: 
Urunk, üdvözíts minket, akiket véreddel megváltottál! 
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Áldott vagy, Jézusunk, az emberiség Megváltója, 
mert nem vonakedtál vállalni értünk a szenve
dést · s a kereszthalált, 

- hanem drága véred árán megváltottáL 
Te azt ígérted, hogy olyan vizet adsz nekünk, 

amely örök életreszökellő forrássá válik bennünk: 
- áraszd ki Lelkedet minden emberre. 
Te tanítványaidat szétküldted a népek közé, hogy 

hirdessék az evangéliumot: 
- segítsd őket, hogy kereszted győzelmét elter

jesszék . 
A betegeknek és a szenvedőknek, akiket kereszted

hez kapcsoltál: 
- adj erőt és türelmet. - Miatyánk ... 

Imádság 
Mindenható Atyánk, ragyogtasd érzékeink fölé 

a te világosságod, hogy parancsaid fényében járva, 
mint vezérünket és urunkat mindig téged köves
sünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a S"zentlélekkel 
egységben,lsten, mindörökkön örökké. Ámen . 

BEFEJEZŐ IMÁK 
Ha pap agy diakónu vezeti az imát: 

Y: Az Úr legyen veletek. - F: É a te lelkeddel. 
: Áldjon meg benneteket a mindenható I ten : az 

Atya , a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen . 

: Menj etek békével. ( Allelúja , allelúja .) 
F: lstennek legyen hála . ( Allelúja, a llelúja.) 

Magánimádkozá nál, vagy ha nem pap vezeti az imát: 
Y: Az Úr áldj on meg minket , é védelmezzen minden 

ro ztól , é veze en el az örök élet re. - F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad . 

HIM USZ 

DÉLELŐTTRE (TERTIA) 

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérünk, töltse be 
kegyelmed égi ereje. 

Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 

Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általad Fiát, 
s ki mindkettőjük Lelke va~y, 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

DÉLRE (SEXTA) 

Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a Jét rendjét, ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 

olt d el minden viszály tüzét, 
szüntesd a rossz vágyak hevét, 
a testet egészséggel áldd, 
szívünket békéd járja át. 
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Add meg kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

DÉLUTÁ RA (NO A) 

Világfenntartó Hatalom, 
Te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
időszakonként megszabod, 
világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsőségedbe vigy. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOLT . ROK 
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l. Ant. Láttuk őt, a megalázottat, a fájdalmak férfi
át, aki a gyöngeséget megtapasztalta. 

21 . z oltár 

Miért feledtél el? 

"Jézus hangos száva/ kiáltou: Éli, Éli, lamma szabak
táni? " (Mt 27 ,46) 

I. 

Istenem, Istenem, • 
miért hagytál el engemet? 

Miért, hogy könyörgésem, • 
feljajduló pana zom elveted? 
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Én Istenem, kiáltok nappal - ,de te hallgatsz, * 
és éjszaka - ,de válaszra se méltatsz. 

Szentséges trónon, aki ülsz, * 
ó dicsősége Izraelnek, 

Tebenned bíztak őseink, * 
bíztak, s te őket megmentetted. 

Tehozzád kiáltottak és megmenekültek, * 
benned bíztak és meg nem szégyenültek. 

De én féreg vagyok, nem ember, * 
mindenki csúfja, népem söpredéke, 

aki csak lát, gúnyt űz belőlem, * 
bámulnak rám és rázzák fejüket: 

"Istennek élt, hát szabadítsa meg! * 
Hát mentse meg, ha oly kedves előtte!" 

Te vagy, ki anyám méhéből kihoztál, * 
anyám ölén elcsitítottáL 

Tied már születésem óta életem, * 
anyám méhétől te vagy Istenem. 

Ne légy távol, közel van ellenségem, * 
és nincs, aki segítsen. 

Ant. Láttuk öt, a megalázottat, a fájdalmak férfiát, 
aki a gyöngeséget megtapasztalta. 

2. Ant. Jézus ruháit szétosztották és sorsot vetettek. 

ll. 
Erős vadbikák körülállnak, * 

Básán bikái bekerítenek, 
kitátott szájuk rám mered, * 

prédára éhes, dühödt oroszlánok. 
Szétömlő víz vagyok, * 

megtörték minden csontomat, 
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szívem, mint olvadó viasz, • 
keblemből elapad. 

Erőm kiszáradt, mint cserép, t 
ínyemhez tapadt nyelvem, • 
az Alvilág sarába elmerültem. 

A kutyák körülvettek, • 
a gonoszok bandája bekerített, 

átszúrták kezemet és lábamat, • 
megszámláihatom minden csontomat, 

árgus szemekkel rám merednek, t 
ruháim egymás között elosztották, • 
és köntösömet kisorsolták. 

De te, Uram, te ne légy messze, • 
erős hadam, segíts sietve! 

Ne hagyd nyakamra vágni kardjukat, • 
baltájuk élétől oltalmazd arcomat. 

Az oroszlán torkától ments meg engem, t 
a vadbikák szarvával szemben • 
vidd győzelemre harcomat. 

Testvéreim közt hirdessem neved, • 
a közösségben hadd dicsérjelek. 
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nt. Jézu ruháit széto ztották é sorsot vetettek. 

3. nt. Hódol az Úr színe elött a föld minden népe és 
törzse. 

lll. 

Aki az Urat féli, mind dicsérje, • 
Jákobnak minden sarjadéka áldja, 

Izrael minden nemzedéke • 
imádva félje! 
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Mert nem vetette el, nem dobta vissza • 
az elgyötörtek énekét, 

nem fordította el fejét, • 
kiáltozásuk meghallgatta. 

Én százszor elismétlem • 
dicséretem a közösségben, 

és teljesítem fogadalmam • 
azok előtt, kik félnek téged . 

Esznek a szegények s betelnek, t 
akik az Urat keresik, így énekelnek: • 
"A szíved mindörökre éljen!" 

A föld minden határa • 
megemlékezik s visszatér az Úrhoz, 

és minden népe, törzse • 
hódolva hull a földre. 

Király az Úr valóban, • 
és minden népet ő kormányoz. 

Eléje leborulnak, • 
akik az Alvilágban alszanak, 

előtte térdet hajtanak, • 
akik a Sárba hulltak. 

A Győztes keltsen új életre! • 
Szolgálja minden sarjadékom őt! 

Az Úrról mindörökre zengje, • 
amit jósága végbevitt, 

s egy eljövendő nép előtt • 
hirdesse tetteit. 

ll l. hét 

nt. Hódol az Úr színe előtt a föld minden népe és 
törz e. 
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OLVASMÁNYOK 

Délelőtt Róm 1,16b-17 

Az Evangélium lsten ereje üdvösségül minden 
hívőnek. Az Isten igazsága nyilvánul ki benne hit
ből hitre, amint írva van: "Az igaz a hitből fog él-
ni". · 

V: Az Úrban örvend szívünk. 
F: És szent nevében bízunk. 

Imádság 

Urunk, Jézus Krisztus, téged a harmadik órában 
keresztfádhoz vezettek a világ üdvösségéért. Kö
nyörögve kérünk, hogy a múlt bűneiért nálad 
mindig bocsánatot találjunk és a jövőben minden 
bukástól megmeneküljünk. Krisztus, a mi Urunk 
által. Ámen. 

Délben Róm 3,21 -22a 

Most a törvénytől függetlenül kinyilvánult lsten 
igazsága, amelyről a törvény és a próféták tanúsá
got tettek : lsten igazsága hit által Jézus Krisztus
ban mindazok számára, akik hisznek. 

V: Az Úr rendeletei igazak, megörvendeztetik a 
szívet. 

F: Az Úr törvénye ragyogó, megvilágosítja a 
szemet . 

Imádság 

Urunk, Jézus Krisztus, te a hatodik órában, mi
kor az egész világra sötétség borult, megváltásunk
ért ártatlanul a keresztfára szálltáL Add nekünk 
mindenkor azt a fényt, amely által eljuthatunk az 
örök életre. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön 
örökké. Ámen. 
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Délután Ef 2,8-9 
Kegyelemből üdvözültetek a hit által, s ez nem a 

ti művetek, hanem az lsten ajándéka. Nem tettei
tekből fakad, hogy így senki se dicsekedhessék. 

V: Urunk, ismerjék meg a világon utadat. 
F: Üdvösségedet minden nép előtt. 

Imádság 
Urunk, Jézus Krisztus, te a bűnbánó latornak a 

kereszt bitófájáról országodba utat készítettél. Bű
neinket bizalommal megvalljuk neked és arra ké
rünk, hogy holtunk után mi is örvendezve bejus
sunk a paradicsom kapuján. Aki élsz és uralkodol, 
mindörökkön örökké. Amen·. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Vecsernye 

Felépíté e mindenben megegyezik a Reggeli di érette!. 
Egyetlen kivétel: Zakar iá ·neke (Bent:dictus) helyett 

z űz l\'! ária énekét ( 1agni fi c at) imádkozzuk. -nnek 
antifónája hétköznapokon a n 'gyh te z oltárbeo ztá 
zövegében, \asár- és unnepnap a aját zö\egek közölt 

található. 

: Isten, siess segítségemre . 
F: Uram, segíts sietve. Dic öség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké . Ámen. Allelúja . agyböjtb n az Allelúja 
elmarad . 
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HIM NUSZ 

Embert formáló égí Úr, 
ki minden rend szerzője vagy: 
a föld porából alkotod 
hüllők, vadak minden faját. 
Az állatok nagy seregét 
parancsod szava élteti: 
s te őket, hogy szolgáljanak, 
az ember alá rendeled. 
Űzd szolgáidtól messzire 
mindazt, amit a testiség 
szokásaikba rejtene, 
vagy tetteikbe öntene. 
Add örömöd jutalmait, 
kegyelmed ajándékait, 
oldd meg viszályok láncait, 
és fond a béke száJait. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
és Szentlélek , Vigasztalónk; 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

ZSOL T . ROK 
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l. nt. agy az Úr : hatalma túlt esz minden istenen. 

134. z oltár 

A c odatevő Isten d ic érete 
"Szerzeu népe vagytok: ... hirdessétek hatalmát annak, 
ak i a sötétségből hívott meg titeket csodálatos világos

ságára." (Vö. J Pt 2,9) 

l. 
Dicsérjétek az Úr nevét, * 

az Ur minden művét áldjá tok, 
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akik az Úr házában álltok, • 
Isten házának udvaraiban. 

Dicsérjétek az Urat, mert kegyes, • 
daloljátok nevét, mert áldott. 

Az Úr kiválasztotta Jákobot magának, • 
és Izraelt saját tulajdonának. 

ó nagy az Úr- elismerem, • 
hatalma túltesz minden istenen. 

Véghezviszi az Úr, amit akar t 
a földön és az égen, • 
a tengeren s a mélyben. 

A föld széléről felhőket sodor, t 
villámot gyújt a záporok felett, • 
kamráiból röpíti a szelet. 

Ő Egyiptom elsőszülötteire lecsapott, • 
lesújtott embert, állatot. 

Fellépett csodákban, jelekben t 
Egyiptom kellős közepén • 
a fáraó alattvalói ellen. 

Sok népet összetört, • 
erős királyokat megölt: 

Szihont, árooriták királyát, t 
és Og királyt, Básán uralkodóját, • 
sőt Kánaán minden királyát. 

Földjük örökbe hagyta, • 
örökségül népének, Izraelnek adta . 

II l. hét 

Ant. agy az Úr: hatalma túlte z minden istenen . 
2. Ant. Izrael háza, áldjátok az Urat; daloljátok ne-

vét, mert áldott. 

Il. 
Uram, örökre él neved, • 

ó Uram, korról-korra száll dicséreted. 



Ill. hét Péntek Vecsernye 

Igen, az Úr megvédi népét, * 
szolgái iránt megmutatja gyengédségét. 

Pogány bálványok arany-ezüst fénye * 
csak emberkezek teremtménye. 

Szájuk van, mégsem szólnak, * 
szemük, de mégsem látnak, 

fülük van, mégsem hallanak, * 
lélegzet nem mozgatja ajkukat. 

Majd ilyenekké válnak alkotóik, * 
és mindaz, aki bennük bízik. 

Áldjátok az Urat, Izrael háza, t 
áldjátok az Urat, ó Áron háza, * 
áldjátok az Urat, ó Lévi háza. 

Mindenki, aki féli az Urat: * 
áldjátok az Urat! 

Áldás Sion Urára, * 
Jeruzsálem fönséges lakójára! 
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Ant. Izrael háza, áldjátok az Urat; daloljátok nevét, 
mert áldott. 

3. Ant. Uram, minden nép köréd gyül, hogy hódol
jon neked. 

Bibliai ének Jel l5,3-4 

A hódolat éneke 

Nagy és csodás, amit alkottál, minden, * 
mindenható Úristen! 

Utaid igazak és helyesek, • 
örök Király minden idő felett! 

Van-e, Uram, ki nem fél téged • 
és nem dicsőíti neved? 
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Mert jóságos csak te vagy egyedül, t 
mivel köréd minden nép összegyűl, * 
hogy hódoljon előtted, 

mivel minden ítéleted * 
nyilvánvaló lett. 

III. hét 

Ant. Uram, minden nép köréd gyűl, hogy hódoljon 
neked. 

OLVASMÁ Y Jak I ,2-4 

Nagy örömnek tartsátok, testvéreim, ha külön
féle megpróbáltatás ér. Hiszen tudjátok, hogy hi
tetek erőpróbája állhatatosságat eredményez, az 
állhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet. 
Így lesztek minden fogyatkozás nélkül tökéletesek 
és feddhetetlenek. 

V ÁLASZOS É EK 

Krisztus szerelett minket és megmosott: * Saját vé
rében . Megismételjük 
Y: És lsten számára országgá és papsággá tett. • 
Saját vérében. Dicsőség ... Krisztus ... 

SZ - Z MÁRIA É EKE Lk I ,46-55 

Ant. Az Úr felkarolt a szolgá it , megemlékezett irgal
má ról. 

Hadd magasztaljam az Urat! * 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 
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Nagy műveket visz végbe az Erős, * 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre * 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, * 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít * 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, * 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: * 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak * 
és magzatának mindörökre. 
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Ant. Az Úr felkarolta szolgáit, megemlékezett irgal
máról. 

KÉRÉSEK 

Az Úr Jézust az Atya halálra adta vétkeinkért és 
megigazulásunkra feltámasztotta. Könyörögjünk 
hozzá e szavakkal: 
Irgalmazz népednek, Urunk! 
Kérünk, Urunk, hallgasd meg azokat, akik hozzád 

könyörögnek, és bocsáss meg azoknak, akik 
megvallják bűneiket: 

- jóságodban adj mindnyájunknak bűnbocsána
tot és békét. 

Az apostol által azt mondtad: "Ahol a bűn megso
kasodott, ott túláradt a kegyelem", 

- vétkeink sokaságát nagylelkűen töröld el. 
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Urunk, sokat vétkeztünk, de a te végtelen kegyel-
medhez folyamodunk: 

fordulj hozzánk, hogy mi is hozzád fordulhassunk. 
Urunk, szabadítsd meg népedet bűneitől, 
- hogy mindig kedved teljék benne. 
Te a jobb latornak, aki üdvözítőjének vallott, 

megnyitottad a paradicsomot: 
- ne engedd, hogy az ég kapuja halottaink előtt 

zárva maradjon. 
Miatyánk ... 

Imádság 

Urunk, mindenható Atyánk! Te azt akartad, 
hogy Krisztus, a te Fiad, üdvösségünk ára legyen. 
Alakítsd életünket: add, hogy szenvedéseihez tár
sulva feltámadásának erejében is részesedjünk. Ő 
veled él és uralkodik a Szentlélekkel együtt, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

B F J EZÖ IM - K 

Ha pap vagy diakónu \eze ti az imát: 

: Az Úr legyen veletek. - F: És a te lelkeddel. 

: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 

V: Menjetek békével. (Allelúja, allelúja. ) 
F: l tennek legyen hála. (Allelúja, allelúja. ) 

;\l agá nimad kozá ná l, ag) ha nem pap vezeti az imát: 

: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. - F: Ámen. 



HARMADIK HÉT 

SZOMBAT 

Imádságra hívás 

Mindig a nap el ő zsolozsmá óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 
Felhívás I ten dicséretére 
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"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart" (Zsid 3, 13) 

Ant. Az Úré a föld, övé teljessége. Gyertek, 
imádjuk őt. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • . 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Az Úré a föld, övé teljessége. Gyertek, 

imádjuk őt. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, • 

a nagy Király az istenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, • 

övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Az Úré a föld, övé teljessége. Gyertek, 

imádjuk őt. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
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Hiszen ő a mi Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, * 
földjének legelésző nyája. 

III. hét 

Ant. Az Úré a föld, övé teljessége. Gyertek, 
imádjuk őt. 
Bár hallgatnátok ma az ő szavára: * 

"Ne keményítsétek meg szívetek, 
ne úgy, mint Meribánál és Masszánál * 

a sivatagban cselekedtetek. 
Ott ősatyáitok próbára tettek engem, * 

kihívtak ellenük, pedig zemiéiték minden tettem . 
Ant. Az Úré a föld, övé teljessége. Gyertek, 

imádjuk őt. . 
Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 

és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, * 
ösvényeimet nem ismerték . 

És haragomban e küvel fogadtam: * 
nem látják meg nyugalmam földjét." 
Ant. Az Úré a föld , övé teljessége. Gyertek, 

imádjuk őt. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * é a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, * most é mindörökké. 
Ámen. 
Ant. Az Úré a föld, övé teljessége. Gyertek, imád

juk őt. 

Olva mányos imaóra 

V: l ten, ie eg!l egemre. 
F: ram, egít iet e. Dic ö~ég az tyának, 
a Fiúna k és a Szentléleknek, miképpen kezdet
ben, mo t é mindörökké. Ámen. Allelúja . 

agyböjtben az Allelúja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Legfőbb kegyesség Istene, 
világ teremtő mestere, 
ki egy vagy hatalom szerint, 
de háromság személy szerint. 

Fogadd el buzgó énekünk, 
s a hozzád síró könnyeket, 
a tisztult szívnek hadd legyen 
öröme benned teljesebb. 

A buja ösztön vágyait 
eméssze tüzes szeretet, 
és felövezve, éberen, 
készülten várjuk jöttödet. 

Hogy kiknek hangos éneke 
most megtöri az éjszakát, 
ajándékodként nyerjük el 
az égnek boldog otthonát. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia · 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

HIM USZ 
Örök Fény Kútja: Alkotó, 
ki hét kegyelmet hordozó 
Szentlelked árasztod reánk, 
szelíd Jóság, hallgasd imánk. 

Vedd el testünk minden nyűgét, 
szűntesd az ész botránykövét, 
bénítsd a vétek erejét, 
gyógyítsd a szív fájó sebét. 

napközben 
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Leljen békét az értelem, 
munkánkon ál.dásod legyen, 
fogadd imánkat kegyesen, 
adj örök otthont odafenn. 
Hét nap körét befutva így 
az idő összessége ez: 
az utolsó, a nyolcadik, 
a végítélet napja lesz. 
Akkor, Megváltónk, kér imánk: 
ne sújtson haragod reánk. 
Balodra j ut ni sose hagyj, 
de jobbod felől helyet adj. 
Népednek esdeklő szavát, 
ha kegyes szívvel fogadod, 
zengjünk örökre teneked, 
Szentháromság, dicséretet. Ámen. 

Z OLTÁROK 

lll. hét 

l. nt. Áldja az Urat minden irgalmas műve: min
den csodatette az emberek előtt . 

106. z oltár 
l ten zabadító irgalma 

"lsten elküldte Szavát Izrael népének, békét hirdetve 
Jézus Krisztus által." (ApCsel 10,36) 

I. 
Az Úrnak hálát adjatok, mert jó, • 

mert mindörökre megmarad irgalma. 
Akit az Úr megmentett, mind hirdesse, • 

hogy őt az elnyomó kezéből kimentette, 
hogy őket minden földről összeszedte, t 

nyugatról és keletről, • 
é zakról és a déli tengerekről. 
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Pusztában vándoroltak, t 
kietlenségben kóboroltak, • 
nem leltek várost, ahol lakjanak. 

Étlen-szemjan bolyongtak, • 
erejük elapadt. 

Keservükben az Úrhoz kiáltottak, • 
LOrongásukból kimentette őket: 

egyene útra értek, • 
városba, ahol lakhelyet találtak. 

Most mind az Úr előtt irgalmát zengjék, t 
az emberek előtt • 
mondják el minden csodatettét. 

A szomjú torkot kielégítette, • 
az éhes gyomrot minden jóval betöltötte. 

Azoknak, akik éjhomályban laktak, • 
keserves rablánc alatt sorvadoztak, 

mert lsten törvényeit elvetették • 
s a Magasságos rendeleteit semmibe vették, 

a zenvedés porig alázta lelkük, • . 
nem volt segítség, mikor földre rogytak. 

Keservükben az Úrhoz kiáltottak , • 
szorongásukból kimentette őket, 

az éjhomályból kivezette • 
és láncukat levette. 

Most mind az Úr előtt irgalmát zengjék t 
s az emberek előtt • 
hirdessék minden csodatettét, 

mivel a bronzkapukat összezúzta, • 
a va rudakat kettéroppantotta. 
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A nl. Áldja az Urat minden irgalma müve: minden 
c odatette az emberek elötl. 
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2. Ant. Látták az Úr műveit és csodáit. 

II. 

Lázadó lelkük elesigázta őket, * 
sok bűnük miatt elerőtlenedtek. 

Szájuk megutált minden étket: * 
az Alvilág tornácához jutottak. 

Keservükben az Úrhoz kiáltottak, * 
szorongásukból kimentette őket. 

Küldte szavát, hogy őket meggyógyítsa, * 
égő sebük fájdalmát csillapítsa. 

Most mind az Úr előtt irgalmát zengjék, t 
az emberek előtt * 
hirdessék minden csodatettét. 

Hozzák a hála áldozatait, * 
ujjongva áldják alkotásait. 

Kik hajón járják a tengereket, * 
a széles áron árúikat hordják, 

az Úr műveit látták, * 
csodáit a mélység felett. 

Parancsa szólt: a szél feltámadt, • 
vihara hullámait felvetette. 

Az ég felé magasra szálltak , • 
s lehullottak a mélységekbe. 

Gyomruk a félelemtől reszketett, t 
forogtak, tántorogtak, mint a részegek: * 
és minden bölcsességük odalett. 

Keservükben az Úrhoz kiáltottak, * 
szorongásukból kimentette őket, 

a szélviharból suttogó szellő lett, * 
a zúgó hullámok lecsillapodtak. 

III. hét 



Ill. hét Szombat Olvasmányos óra 

Örültek, mikor minden elcsitult, • 
s a kikötőben célhoz értek. 

Most mind az Úr előtt irgalmát zengjék, t 
az emberek előtt • 
hirdessék minden csodatettét. 

A népgyűlés ujjongva áldja, • 
dicsérje őt az öregek tanácsa. 

Ant. Látták az Úr müveit és csodáit. 
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3. Ant. Az igazak látják és örvendeznek ; csodálják 
az Úr irgalmasságát. 

III. 
Folyómederből sivatag lett, • 

és forrásból száraz agyag, 
sziksós mezővé változtak a termőföldek • 

lakóik bűnei miatt. 
S a sivatagot vízzel borította, • 

szikkadt földjét forrássá változtatta. 
Odavitte az éhezőket , • 

várost adott, hogy lakják: 
bevetették a földet, t 

szőlőt ültettek • 
és dús termését betakarították. 

Áldását adta és megsokasodtak, • 
nem volt hiánya barmaiknak. 

Hiánya volt - mert védte őket - • 
az elnyomásnak, veszélynek és vésznek. 

Szégyennel halmozott nagyurakat, • 
úgyhogy elnyelte őket az enyészet. 

Szegényeinek otthonát biztonságossá tette, • 
és őket szaporává, mint a juhokat. 
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Lássák az igazak és örvendezzenek! • 
És záruljon be minden gonosz szája. 

A bölcs töprengve megfontolja ezeket • 
s az Úr irgalmas tetteit csodálja. 

111. hét 

Am. Az igazak látják és örvendeznek; csodálják az 
Úr irgalmasságát. 

V: Uram, hűséged az egekig ér fel. 
F: Ítéleted a mélység fenekéig. 

OLVASMÁ Y 

A szemírási olvasmányt lá d az esedékes va árnapnál. 

IMÁDSÁG 

Az előző va árnapról. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála . 

Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imád ágra hívá t 
nyomban a HIM USZ követi, egyébként az alábbi be-

vezető imák előzik meg a HIM SZT. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most é 
mindörö kké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Helúja 
elmarad. 
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HIM USZ 
Hajnalban fürdik már az ég, 
a földre nappal fénye hull, 
a napsugár, mint nyíl lövell: 
minden rossz álom tűnjön el. 
Az éji rémek fussanak, 
távozzék kínzó bűntudat, 
a bűn éjében szunnyadó 
sötét félelmek múljanak. 
Hogy az a végső virradat, 
mit szívünk vágya esdekel, 
legyen tüzes fényáradat, 
míg zengő dalunk énekel. 

Dicséret áldja az Atyát 
és vele egyszülött Fiát 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
most és örök időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

561 

l. Ant. Te közel vagy, Uram: minden rendelkezésed 
színigazság . 

l 18. zsoltár , 145-152 

XIX. (Qoph) 

Teljes szívvel kiáltok, válaszolj, Úristen, * 
hogy végzéseidet kövessem. 

Teli torokkal hívlak, ments meg, * 
ó add, hogy tartsam minden rendelésed. 

Terád tekintve hajnalban segítségedet hívtam, * 
szavadra vártam. 

Tekintetem feléd fordult az éjben, * 
mikor igédet forgattam elmémben. 
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Te jó vagy: halld meg hangom, Istenem, * 
igazságodban védd meg életem. 

Tolong a bálványimádó itt közelemben, * 
de törvényedtől messze tévedt. 

Te pedig közel vagy, ó Uram Isten! * 
színigazság minden rendelkezésed. 

Ill. hét 

Teremtő Kezdet, elfogadom minden rendelésed, * 
öröktől fogva alkottad meg őket. 

Ant. Te közel vagy, Uram: minden rendelkezésed 
színigazság. 

2. Ant. Uram, bölcsességed hadd legyen velem; tö
rekvé eimben legyen társam. · 

Bibliai ének 

Imádság bölcsességért 

Bölcs 9, 1-6. 
9- ll 

" Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, amely
nek ellenfeleitek nem képesek ellenállni." (Lk 21, 15) 

Atyáink Istene, irgalmas Úr, * 
mindent te alkottál igéddeL 

Bölcses égeddel embert teremtettél, * 
hogy uralkodjék műveid felett, 

hogy szentségben és igazságban * 
vezesse a világot, 

egyenes lélekkel ítéljen * 
minden ítéletében. 

Add nekem trónod társát: bölcsességed, * 
gyermekeid közül ne zárj ki, 

mert szolgád vagyok, cseléded fia, * 
esendő és halandó ember, 
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ítélet és törvény terén * 
tudásban fogyatékos . 

Mert lehet valaki tökéletes t 
az emberek között, * 
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ha bölcsességed hiányzik belőle, semmit sem ér. 

Nálad a bölcsesség; műveid ismeri: * 
jelen volt, mikor a világot teremtetted, 

tudja, mi kedves teelőtted, * 
parancsaidnak mi felel meg. 

Bocsásd le zent éges egedből, "' 
dicsőséges székedről küldd le őt, 

hogy velem legyen törekvé eimben, * 
s tudjam, mi tet szetős színed előtt. 

Ant. Uram, bölcse séged hadd legyen velem; törek 
vé eimben legyen tár am. 

3. nt. Az Úr irgalma megmarad örökké. 

116. z oltár 

Az irgalma l ten dicsérete . 

"A pogányok Istenr irgalma miatt dicsőítik. " 
(Róm 15,9) 

Dicsérjétek az Urat, minden népek, * 
hatalma ág ok, áldását zengjétek! 

Szilárddá tette szerelmét irántunk, * 
az Úr hű ége soha nem ér véget. 

nt. Az Úr irga lma megmarad örökké . 

OL \ A M ., Y Fi l 2, 14-15 

Mindent tegyetek zúgolódá é tétovázá nélkül, 
hogy kifogá ralanok legyetek é ti zták , mint I ten 
árta tla n gyermekei a gonosz é romlott nemzedék 
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közt. Úgy ragyogjatok közöttük, mint a csillagok 
a világmindenségben. 

V ÁLASZOS É EK 

Hozzád kiáltok, Uram : * Te vagy menedékem. 
Megi mételjük 
Y: Osztályrészem az élők földjén. • Te vagy ... 
Dicsőség ... Hozzád kiáltok .. . 

Z K RIÁ E EKE Lk l ,6 -79 

nt. Uram, vi lágo ít d meg azokat, akik az éjben, a 
halál árnyékában ülnek . 

Áldott az Úr, Izrael Istene, * 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvös ég szarvát köztünk felállította * 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán * 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellen égtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, * 
és szent szövet ségéről nem feledkezik meg , 

az esküről, mit esküdött * 
atyánknak, Ábrahámnak : 

hogy félelemtől é az ellenség kezéből * 
szabadulást ad, 

é így zent égben, igazságban t 
zíne előu zolgálni enged • 

minden napján az életünknek. 
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Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 
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nt. Uram, világosítsd meg azokat, akik az éjben, a 
halál árnyékában ülnek. 

KÉRÉ EK 

Az Úristen Máriát , Kri ztus anyját minden 
mennyei és földi teremtmény fölé akarta helyezni. 
Bizalommal esedezzünk hozzá: 

Fiad anyjára tekims, és hallgass meg minket! 
Irgalma Atyánk, hálát adunk neked, hogy Szűz 

Máriát anyánkul é példaképül adtad: 
- közbenjárá a által szenteld meg szívünket! 

Te Máriát igéd figyelmes é hűsége hallgatójává 
tetted: 

- közbenjárása által jutta d nekünk a Lélek gyü
mölcseit. 

Te a kere zt alatt álló Máriát megerő ítetted é 
Fiad feltámadá ával megörvendeztetted: 

- közbenjárása által vedd el megpróbáltatá ainkat é 
erő íts meg minket a reményben. - Miatyánk .. . 
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Imádság 

Istenünk, te üdvösségünk forrása és kezdete 
vagy. Már ebben az életben olymódon valljuk meg 
dicsőségedet, hogy amennyországba jutva örökre 
magasztalhassunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a 
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek
kel egységben, Isten, mindörökkön örökké. 
Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakón us vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten : az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

F: Ámen. 
V: Menjetek békével. (Húsvéti időben hozzáfűzzük : 

Allelúja, allelúja. ) 
F: lstennek legyen hála. (Allelúja, allelúja. ) 

Magánimádkozásnál, agy ha nem pap , diakónus veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F : Ámen. 
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Napközi imádság 

Y: Istenem, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

DÉLELŐTTRE (TERTIA) 

Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, 
Atyát s Fiút ki egybekötsz, 
szívünket, kérünk, töltse be 
kegyelmed égi ereje. 

Száj, nyelv, ész, érzék és erő 
zengjen hitvalló éneket, 
a lánggal égő szeretet 
gyújtson tüzével szíveket. 

Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általad Fiát 
s ki mindkettőjük Lelke va~y, 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

DÉLRE (SEXTA) 

Legfőbb vezérlő Hatalom, 
a lét rendjét, ki megszabod: 
reggel világosságot adsz 
és délben tűző ragyogást, 

oltsd el minden viszály tüzét, 
szünte d a ro z vágyak hevét, 
a testet egészséggel áldd, 
szívünket békéd járja át. 
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Add meg kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

o · LUTÁ RA ( 0 'A) 

Világfenntartó Hatalom, 
te mozdulatlan őserő, 
aki a napfény idejét 
időszakonként megszabod, 

világos alkonyt adj nekünk, 
ne áldozzék le életünk, 
de szent halál jutalmaként 
örök dicsőségedbe vigy. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia, 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen. 

Z OLTÁROK 

l. nt. Fogd pártját zolgádnak, Uram. 

ll . zso ltár, 121 - 12 

X l. ( in ) 

Perelj érettem, védd jogaim, jussom, • 
ne hagyd az elnyomót, hogy eltaposson. 

Pártját fogd szolgádnak, ó Kegyességes, • 
ne nyomjon el a gőgös. 

Pillantásarn feléd száll, mentségért eped, • 
kívánja igazságban tett igéreted. 

II l. hét 
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Pazar jóságodat szolgád hadd lássa, • 
tanítsd meg végzéseideL 
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Parányi szolgálód vagyok én: oktass ki, kérlek, • 
hogy értsem minden rendelésed. 

Páratlan pillanat, hogy fellépj: • 
Uram, törvényed összetörték! 

Pártatlan Igazság vagy, ó Uram, t 
én szeretem minden rendelkezésedet, • 
mert drágábbak, mint kincs, mint színarany. 

Pártatlan, igazságos lsten, t 
parancsaid mind helyesek, • 
én minden hamis utat elvetek. 

nt. Fogd pártját szolgádnak, Uram . 

2. nt. Nézzetek rá: arcotok felderül. 

33. z oltár 

z igat boldog sor a - a bűnö gyá zo · vége 

"Megíz/e/tétek, hogy édes az Úr." {l Pt 2,3) 

I. 

Áldom mindenkor az Urat, • 
számban dicsérete örökké megmarad . 

Benne találja dicsőségét lelkem, • 
a megalázott hallja és örvendjen. 

Csodáit magasztaljátok velem , • 
dicsérjük nevét közösen. 

Esengve szóltam, és az Úr felelt, • 
és minden félelmemből kiemelt. 

Feléje néznek: arcuk felderül, • 
senki közülük meg nem szégyenül. 
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Gyötrelméből ez a szegény az Urat hívta, * 
az meghallgatta s megváltotta. 

Hadával az Úr angyala t 
azok körül vert tábort, akik félik, * 
hogy szabadulást hozzon nékik . 

Ízleld és idd magadba: t 
édes az Úr, * 
boldog, kinek őbenne van bizalma. 

Járuljatok az Úrhoz félelemmel, szentek, * 
aki féli őt, hiányt sose szenved. 

Koldussá válik, éhezik a gazdag: t 
akik az Urat keresik, * 
áldásban dúslakodnak. 

Am. Nézzetek rá: arcotok felderül. 

III. hét 

3. Ant. A megtört szívekhez az Úr közel van. 

II. 

Lépjetek ide, figyeljetek, gyermekek, * 
az Úr félelmére tanítlak titeket. 

Mit tegyen, aki életet kíván, * 
hosszú napok víg örömét? 

Nyelvedtől távol álljon minden rossz beszéd, * 
az álnokságot szádból messze vesd, 

kerüld a rosszat, tedd a jót, * 
keresd a békét és kövesd . 

Őrt áll az Úr szeme az igazak fe lett, * 
figyeli füle könyörgésüket. 

Parázs dühe kiárad a gonoszra, * 
s a földről emlékük is elpusztítja. 
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Rimánkodó szavunkra felfigyel • 
az Úr gyötrelmeinkből megvált minket. 

Szomorú szívekhez az Úr közel • 
és megmenti a megtört lelket. 

Tömérdek szenvedés éri az igazat, • 
az Úr véget vet mindegyiknek. 

Úgy óvja minden porcikájukat, • 
csontjuk nem törhet. 

Végül a Rossz lesújt a gonoszokra, • 
elpusztulnak a szentek gyűlölői. 

Zálogdíjat fizet az Úr szolgái életéért, • 
ki benne bízik, pusztulás nem éri . 

Am. A megtört szívek hez az Úr közel van. 
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OLVASMÁ YOK 

Délelőtt I ám 15,22 

Vajon az Úr tetszését leli az égő és véres áldozat
ban s nem inkább az Úr parancsa Iránti engedel
mességben? Igen, az engedelmesség többet ér, 
mint az áldozat, a szófogadás különb, mint a hí
zott bárányok zsírja. 

V: A dicsérő áldozat tisztel meg téged. 
F: Aki bűntelenül él, annak megmutatom I ten 

üdvözítő erejét. 

Imád ág 

Úristen, mindenható Atya: Fölséged alattvalói 
vagyunk. Áraszd ránk a Szemlélek világosságát, 
hogy minden ellenségtől bizton ágban élve dicsére
tedben igaz örömmel vigadjunk. Krisztus, a mi 
Urunk által. Ámen. 
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Délben Gal5 ,26; 6,2 

Ne törtessünk kihívóan hiú dicsőség után, mi
közben irigykedünk egymásra. Viseljétek egymás 
gyöngeségeit, mert ezzel teljesítitek Krisztus törvé
nyét. 

V: Lám, milyen jó és szép, ha a testvérek egyet
értésben élnek. 

F: Áldását árasztja rájuk az Úr. 
Jmádság 

Urunk, örök szeretet lángoló tüze, add, hogy 
szeretetedben égj ünk és téged mindenek fölött, 
testvéreinket pedig teérted egyazon szeretettel sze
ressük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délu tán ik 6, 

Ember, megmondom neked, hogy mi a jó, mit 
kíván tőled az Úr: cselekedj helyesen, gyakorolj ir
galmat és legyen gondod arra, hogy az Úrral járj. 

V: Uram, parancsaid ösvényén találok örömet. 
F: Szavaid nem feledem. 

Imádság 

Urunk, hallgass meg minket és a teljes békessé
get, amiért esedezünk, add meg. Engedd, hogy éle
tünk minden napját örömben töltsük el veled. A 
boldogságos Szűz Mária közbenjárása által biztos 
úton járva hadd jussunk el tehozzád . Krisztus, a 
mi Urunk által. Amen . 

: Mondjunk áldá t az Úrnak. 
: lstennek legyen hála. 
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NEGYEDIK HÉT 

VASÁRNAP 

Első vecsernye 

Felépíté e mindenben megegyezik a Reggeli dic érette!. 
gyet len ki vétel : Zakariá éneke (Benedictu ) helyett 

Szűz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónája évközi hétköznapokon a négyhete z oltár
beo ztá szövegében, egyébként pedig a saját szövegek 

között található. 

V: Isten, siess segítségemre . 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja . agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HlM Z 

Isten, minden lét kútfeje, 
teremtő tetteid nyomán 
bő gazdagsággal van tele 
a nagyvilág tágas tere. 

Mikor már minden létrejött, 
nyugodni tértél végül is 
azért, hogy munkánk terheit 
könnyebben vállaljuk mi i 

Halandó életünk során 
engedd siratni bűneink, 
az erény ösvényére vígy 

áldásaidban ré ze íts. 
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Hogy majd ha félelmet hozón 
a szörnyű Bíró megjelen, 
együtt örülve szüntelen 
bennünket béke töltsön el. 
Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király . Ámen . 

ZSOLTÁROK 
l. Ant. Jeruzsálemre békét esdjetek. 

121. zsoltár 
Jeruzsálemi zarándokének 

IV . hét 

"Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a 
mennyei Jeruzsálemhez." (Zsid 12,22) 

Velük örültem, mikor mondták: * 
"Megyünk az Úr házába!" 

Lábam megjárta Jeruzsálemet, * 
eljutott kapujába. 

ó Jeruzsálem! Városává tette, * 
szorosan egybe építette. 

A törzsek mind oda vonulnak fel, * 
az Úrnak törzsei, 

törvényed szerint, Izrael, * 
az Úr nevének hálát zengeni. 

Men ott áll széke mindazoknak, t 
kik az ítélet trónjain, * 
Dávid házának trónján uralkodtak. 

Rád, Jeruzsálem, békét esdjenek, * 
akik szeretnek, boldoguljanak . 

Falaid közt békében éljenek, * 
jólét övezze fellegváradaL 
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Testvéreim, barátaim miatt • 
"Békesség benned" - zengve hirdetem, 

Urunk, lstenünk hajléka miatt • 
javadat keresem. 

Ant. Jeruzsálemre békét esdjetek. 
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2. Ant. Az őrség óráin, míg fel nem virrad, lelkem az 
Urat várja. 

129. z oltár 

De profundi 

"ő majd megváltja népét bűneitől." (Mt 1,21) 

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, • 
ó Fölség, halld meg hangomat. 

Füled figyelje • 
esengő imádságomat. 

Ha felrovod, Uram, a vétkeket, • 
Fölség, van-e, aki megállhat? 

De a bocsánat kész tenálad, • 
övezzen érte tisztelet. 

Hívom az Urat, lelkem hívja, • 
várok zavára. 

A Fölségest a lelkem várja • 
az őrség óráin, míg fel nem vi rrad. 

Az őrség óráin, míg fel nem virrad, • 
ó Izrael , az Urat várjad . 

Mivel az Úrtól jóság árad, • 
bőséggel ontja üdvösségéL 

Ő üdvözíti Izraelt, • 
eltörli minden vétkét. 

nt. Az őr ég óráin, míg fel nem virrad, lelkem az 
Ura! várja. 
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3. Ant. Jézus nevére mindenki boruljon térdre az ég
ben és a földön, allelúja. 

Bibliai ének 

Krisztus: az lsten szolgája 

Krisztus Jézus t 
az isteni lét állapotában • 

Fil 2,6-11 

lstennel való egyenlőségél nem úgy tekintette, 
mint féltett zsákmányt, 

hanem kifosztotta önmagát, • 
s vállalta a rabszolga létét, 

emberekhez lett hasonló, • 
k ülsőleg közönséges ember. 

Megalázta magát, t 
é engedelmes lett a halálig, • 
kereszthalálig. 

Ezért az Isten is felmagasztalta t 
és megajándékozta olyan névvel, • 
mely minden név fölött áll. 

Hogy Jézus nevére t 
mindenki boruljon térdre • 
az égben, a földön, az alvilágban. 

S nyelvükkel valahányan t 
Úrnak vallják Jézus Krisztust • 
az Atyaisten dicsőségére. 

nr. Jézu ne ére mindenki boruljon térdre az égben 
és a földön, allelúja. 

OL MÁ Y 2 Pt 1,19-20 

Megbízhatók a prófétai jövendölé ek, amelyek
nek birtokában agyunk: jól te zitek, ha figyeltek 
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rájuk, mint sötétben világító mécsesre, amíg föl 
nem virrad a nappal és a hajnalcsillag föl nem kél 
szívetekben. Mindenekelőtt azt kell tudomásul 
vennetek, hogy az Írás egyetlen jövendölése sem 
egyéni értelmezés dolga. A prófétai szó ugyanis 
nem emberi erőfeszítésből származik, hanem a 
Szentlélek sugallatának hatása alatt beszéltek Isten 
szent emberei. 

ALASZOS É EK 

Napkeltétől nape tig: * Legyen áldott az Úr neve. 
Megismételjük 
Y: Az egeket meghaladja dicsősége. • Legyen .. . 
Dicsőség... Napkeltétől napestig . .. 

SZÜZ 1ÁRIA É EKE Lk 1,46-55 

nt. Az e edéke va árnapról vagy ünnepről. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék * 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erő , • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre * 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, * 
a fennhéjázó ziveket szétszórja. 

Trónjukról erő eket letaszít • 
é kic ínyeket maga ra emel. 
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Az éhezőt javaival betölti, * 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: * 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak * 
és magzatának mindörökre . 

IV. hét 

Ant. Az e edékes va árnapról vagy ünnepröl. 

KÉRÉSEK 

Könyörögjünk Krisztushoz: benne örül mindaz, 
aki bízik benne: 
Tekints ránk és hallgass. meg, Urunk! 
Hűséges tanú, a holtak elsőszülötte, te megmostál 

minket bűneinktől saját véredben: 
-add, hogy csodáidra mindig emlékezzünk. 
Akiket evangéliumod hirdetésére hívtál, 
- azoknak add, hogy Isten országának buzgó és 

hű terjesztói legyenek . 
Békesség Királya, jöjjön el Lelked azokhoz, akik a 

népeket kormányozzák, 
- szemük a szegényekre és elesettekre tekintsen. 
Vedd oltalmadba azokat, akiket fajuk, nemzetisé

gük, hovatartozásuk, nyelvük vagy vallásuk mi
att hátrányban részesítenek, 

- add, hogy jogaik és méltóságuk elismerését el
nyerhessék. 

Add, hogy akik szeretetedben távoztak el ebből a 
világból , 

- a boldogságos Szűz Máriával és minden zenttel 
együtt boldogságoclban részesüljenek. Miatyánk 

IM .. D ÁG z e edéke a árnapról vag ünncpröl 
BEF J ZÖ IMÁK Lá d az 566 . oldalon . 
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Imádságra hívás 

Mindig a nap el ö zso lozsmás óráját vezeti be. 
V: Uram , nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 

Felhívá I ten dicséretére 
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" Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart." (Zsid 3, 13) 

Ant. Az Úr népe és mezejének nyája vagytok: 
jöjjetek, imádjátok őt, allelúja. 

Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 
ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 

Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 
harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Az Úr népe és mezejének nyája vagytok: 

jöjjetek, imádjátok őt, allelúja. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú lsten, • 

a nagy Király az istenek fölött. . 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 

övéi mind a hegytetők . 
Övé a tenger, az ő alkotása, • 

övé a szárazföld : keze formálta . 

Ant. Az Úr népe és mezejének nyája vagytok: 
jöjjetek, imádjátok őt, allelúja. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
Hiszen ő a mi l tenünk, t 

mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 

Ant. Az Úr népe é mezejének nyája vagytok: 
jöjjetek, imádjátok őt, allelúja. 
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Bár hallgatnátok ma az ő szavára: * 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál * 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, * 

IV. hét 

kihívtak ellenük, pedig szemiéiték minden tettem. 

Ant. Az Úr népe és mezejének nyája vagytok: 
jöjjetek, imádjátok őt, allelúja. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve rnessze jár, * 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: * 
nem látják meg nyugalmam földjét." 

Ant. Az Úr népe és mezejének nyája vagytok: 
jöjjetek, imádjátok őt, allelúja. 

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

Ant. Az Úr népe és mezejének nyája vagytok : 
jöjjetek, imádjátok őt, allelúja. 

Olvasmányos imaóra 

Y: lsten, iess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Al
lelúja. 

agyböjtben az Allelúja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Csak félig múlt az éjszaka, 
szólít a próféták szava: 
dicsérjük Istent szüntelen, 
Atyát s Fiút együttesen, 

s a Lelket, aki egy velük 
és egyesíti lényegük: 
tökéletes Szentháromság, 
kit énekünk örökre áld. 

Félelmes éji óra ez, 
öldöklő angyal jár körül, 
Egyiptomnak halála lett 
elsőszülöttek végzete. 

Az igazaknak üdvöt ad, 
az angyal büntető keze 
nem mert reájuk sújtani, 
a vér jelétől megriadt. 

Egyiptom sírr keservesen 
tömérdek bú és gyász között. 
De vígan ujjong Izrael: 
a Bárány vére őrzi őt. 

Urunk, az igaz Izrael 
mi vagyunk: benned örülünk. 
Az ellenség nem érhet el, 
megóvja véred életünk. 

Or zágodhoz, áldott király, 
ha eljössz, méltónak találj, 
hadd zengjünk akkor majd neked 
meg nem zűnő dicséretet. Ámen. 
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HIMNUSZ a nap folyamán 

Áldunk szent nap, minden nap elseje, 
Krisztus napja, győzelmi ünnepe, 
öröm napja, vigasság ideje: 

szent vasárnap! 

A vak szemnek te hozol újra fényt, 
felszakítod a poklok börtönét, 
győz az élet, a föld s a magas ég 

eggy é válnak. 

Örök Király: ítélt a föld felett, 
minden élőt bűn alá helyezett, 
hogy a gyengét mennyei szeretet 

fogja-védje. 

Így az Isten - Bölcsesség, Hatalom -
irgalmával úr lett a haragon, 
mikor minden zuhanva hullt vakon 

le a mélybe. 

Alvilágból életre támadott, 
emberfajnak új létet így adott: 
vállán vitte vissza a kis juhot 

mennyországba. 

Angyal, ember békében egyesül, 
s a teremtés rendje beteljesül, 
zeng az Úrnak illő dicséretül 

örök hála. 

Forrjon egybe az egek kórusa 
s édesanyánk, az Egyház himnusza : 
allelúját daloljon egyre ma 

hívő népe. 
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Halál holtán ujjongva győztesen 
győzelmének örüljünk lelkesen, 
fenn a mennyben ujjongó dal legyen 

s földön béke. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

583 

l. Ant. Ki fog az Úr hegyére hágni és szent helyén 
megállni? 

23. zsoltár 

Az Úr templomába érkezik 

"Krisztusnak kinyíltak az ég kapui, amikor testileg 
mennybe ment." (Szent Iréneusz) 

A Föld az Úré, övé teljessége, • 
a nagyvilág és minden népe. 

Ő állította tengerekre, • 
örvénylő óceán fölébe ő helyezte. 

Ki fog az Úr hegyére hágni • 
és szent helyén megállni? 

Ártatlan szív és tiszta kéz, t 
ki bálványokhoz lelkét nem emelte, • 
s nem esküszik a hamis istenekre. 

Kiárad rá az Úr áldása, • 
az üdvözítő lsten igazsága. 

Keressétek az Örökkévalót, • 
kik Jákob Urát kívánjátok, a Jelenvalót. 

Kapuk, emeljétek fel fejetek! t 
Fel, örök lsten kapui, magasba! • 
A Dicsőség Királya közeleg! 

Ki ő, a Dicsőség Királya? t 
Az Úr, a nagyhatalmú és erős, • 
az Úr, csatákon nagyhatalmú hős. 
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Kapuk, emeljétek fel fejetek! t 
Fel, örök Isten kapui, magasba! • 
a Dicsőség Királya közeleg! 

Ki ő, a Dicsőség Királya? t 
Jáhvé, Hadúr, ez ő, • 
mert ő a Dicsőség Királya. 

IV. hét 

Ant. Ki fog az Úr hegyére hágni és szent helyén meg
állni? 

2. Ant. Áldjátok Istenünket, népek , mert az élők 
közt nekünk is részt adott. 

65. zsoltár 

Himnusz a szabadító lstenhez 

"Az Úr feltámadásáról és a népek megtéréséről." 
(Heszikiusz) 

I. 

Kiálts örömmel Istenhez, világ! t 
Dalold dicsőséges nevét, • 
harsogd dicsőségének himnuszát. 

Mondd: "Istenem, oly félelmetes minden műved! t 
Erőd olyan hatalmas, • 
hogy ellenséged eltörpül előtted. 

Egész világ hódol neked, • 
dalolva áld és áldja nevedet." 

Gyertek, lássátok lsten műveit, t 
a rettentő csodákat, • 
miket az emberek láttára végbevitt. 

A tengert szárazfölddé tette, t 
s az áron száraz lábbal áthatoltak. • 
Ó gyertek, örvendezzünk Benne! 
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Örök várából mindent ő igazgat, t 
és minden népen őrködik szeme, • 
nehogy fellázadjanak ellene. 

Áldjátok Istenünket, népek, • 
teli torokkal dicsérjétek. 

Az élők közt nekünk is részt adott, • 
lábunkkal Sárverembe lépni nem hagyott. 

De, Istenünk, mégis próbára tettél, • 
mint ahogy tisztítják a színezüstöt. 

Bolyongani a sivatagba vittél, • 
fekélyt hoztál ránk, oldalunk sebes lett. 

Kórság gyötrelme jött fejünkre, t 
vonultunk tűzön-vizen át, • 
amikor elhagytuk a bőség otthonát. 
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Ant. Áldjátok Istenünket, népek, mert az élők közt 
nekünk is részt adott. 

3. Ant. Halljátok mind, akik az Istent félitek, mit 
művelt velem! 

ll. 

Hozom az égő áldozatokat, házadba lépve, • 
és teljesítem fogadalmam, 

amint ajkammal megfogadtam, • 
amint a szám, amikor bajban voltam, megígérte. 

Hozom a hizlalt állatot, t 
égő kosok füstjével áldozok, • 
bikát és kecskét készítek neked. 

Gyertek, halljátok mind, akik az Istent félitek , • 
elmondom, mit művelt velem. 

Ajkam hozzá kiáltozott, • 
dicséret zengett nyelvemen. 
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Ha bűn terhelte volna lelkem, • 
az Úr bizony nem hallott volna meg, 

de lásd, az Isten hallgatott rám • 
és elfogadta könyörgésemet. 

Áldott legyen az Isten, t 
mert nem vetette el imámat, • 
jósága hírét százszor elismétlem. 

IV. hét 

Ant. Halljátok mind, akik az Istent félitek, mit mű
velt velem! 

V: Az Úr szava élő és hatásos. 
F: Mélyebbre vág, mint a kétélű kard. 

OLVASMÁ. Y 

A zentírási olvasmányt lásd az esedékes vasárnapnál . 

Lá d a 17. oldalon TEDEUM 

IMÁDSÁG Az esedék e vasárnapról vagy ünnepről 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

Ha a nap el ö imájaként mondjuk, az Imád ágra hivást 
nyomban a HIM U Z követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIM U ZT. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 
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HIMNUSZ 
Íme, már virrad : fut az éji felleg, 
hozza tündöklő sugarát a hajnal. 
Kérjük esdeklőn, egekig feszülve 

mindenek Atyját. 
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Hogy miránk Isten könyörülve nézzen, 
bánatunk űzze, vigyen üdvösségre, 
s érjük el végül szerető Atyánknak 

mennyei trónját. 

Add meg ezt, kérünk, örök Isten: áldott 
jó Atyánk, Krisztus s velük egybeforrott 
éltető Lélek, kit a földön minden 

zengve magasztal. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Az Úrnak hálát zengjetek, mert mindörökké 
megmarad irgalma, allelúja. 

117. zsoltár 

Győzelmi ujjongás 
"Ez a kő, amit ti, építők e/vetettetek, az épület szeglet

köve lett." (ApCsel4,11) 

Az Úrnak hálát zengjetek, mert jó, • 
kegyelme örökkévaló. 

Hadd mondja Izrael: • 
kegyelme örökkévaló. 

És Áron háza is hadd mondja el: • 
kegyelme örökkévaló. 

Csak mondja mind, ki féli az Urat: • 
kegyelme örökkévaló. 

Szorongásomban hívtam az Urat, • 
s ő széles birodalmából felelt nekem. 
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Az Úr velem, nem félek, * 
ember mit tehet ellenem? 

Az Úr velem, hatalmas harcosom, * 
az ellenséget én kinevetem. 

Mert jobb az Úrhoz menekülni, * 
mint emberekben bízni, 

mert jobb az Úrhoz menekülni, • 
mint fejedelmekben remélni. 

A népek körém jöttek, * 
az Úr nevében felkoncoltam őket. 

Körém tódultak, körém özönlöttek, • 
az Úr nevében felkoncoltam őket. 

Körém tódultak, mint a méhek, t 
mint tűzön égő tüske, sisteregtek, * 
az Úr nevében felkoncoltarn őket. 

Fellöktek, úgy, hogy mélyre essek, * 
az Úr mégiscsak felsegített. 

Az Úr erődöm, dicsérő dalom, * 
ő lett diadalom. 

Zengik a diadalt vidám dalokban • 
a győztes sátorokban. 

A vált ágot az Úr jobbja szerezte, t 
jobbját az Úr dicsővé tette, * 
a váltságot az Úr jobbja szerezte. 

Nem estem el, megvédte életem, * 
hogy az Úr műveit hirdesse énekem. 

Az Úr sok kínra juttatott, • 
de a Halál kezére nem adott. 

A győzelem kapuit nyissátok ki, • 
megyek az Úrhoz hálát adni. 

IV. hét 
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Ez az Úr kapuja! * 
A győztes lépjen be oda! 

Hálát adok, mert diadalt szereztél, * 
me rt győzelmern te lettél! 

A kő, amit az építkezők elvetettek, * 
sarkköve lett az épületnek. 

Mindez az Úré, az ő műve, * 
csodálatos a mi szemünkben. 

Ez az a nap: az Úr cselekedett! * 
Nagy örömmel vigadjunk benne. 

Urunk, hozd el győzelmedet, * 
Urunk, hadd élvezzük bőséged. 

Áldott, ki jön az Úr nevében! * 
Az Úr házából áldunk titeket. 

Az Úristen hozott ránk fényességet: t 
lombos ágakkal fedjétek a szentélyt, * 
az oltár szarvát díszítsétek. 

Te vagy én Istenem: hálát adok, * 
ó Istenem, ujjongva hódolok. 

Az Úrnak hálát zengjetek, mert jó, * 
kegyelme örökkévaló. 
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Ant. Az Úrnak hálát zengjetek, mert mindörökre 
megmarad irgalma, allelúja. 

2. Ant. Allelúja, áldja az Urat minden műve, allelúja . 

Bibl iai ének Dán 3,52-57 
A teremrmények d icsérö éneke 

"A Teremtő ... áldolt legyen örökre!" (Róm l ,25 b) 

Te áldott vagy és dicséretre mél tó, 
Urunk, atyáink Istene, * 
dic éret, magasztalás övezzen örökre. 
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Áldott legyen szent neved dicsősége, t 
dicséret és magasztalás * 
övezzen mindörökre. 

Áldott légy dicsőséged szentélyében, t 
dicséret és dicsőség * 
övezzen mindörökre. 

Áldott légy uralmad királyi székén, * 
dicséret, magasztalás övezzen örökre. 

Áldott légy, ki a mélységekbe nézel, t 
míg trónon ülsz a kerubok felett, • 
dicséret, magasztalás övezzen örökre. 

Áldott légy fenn az égbolt magasán, • 
dicséret, magasztalás öveizen örökre. 

Ti míndnyájan, az Úrnak művei, t 
áldjátok az Urat, * 
zengjétek, magasztaljátok örökre. 

IV. hét 

An t. Allelúja, áldja az Urat minden műve, allelúja. 

3. Ant. Minden lélek az Urat dicsérje, allelúja. 

150. zso ltár 

Dicséret minden hang zeren 

"Zengjétek az Urat lélekkel, zengjétek szívvel, azaz: di
csőítsétek Istent lestben és lélekben." (Heszikiusz) 

Dicsérjétek az Istent templomában, * 
dicsérjétek fellegvárában. 

Dicsérjétek hatalmasságát, • 
dicsérjétek határtalan nagyságát. 

Dicsérjétek harsogó harsonákkal, * 
dicsérjétek hárfán és citerákkal. 

Dic érjétek dobszóval, tánccal, • 
dicsérjétek húrok, sípok szavával. 
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Dicsérjétek cimbalmokat pengetve, • 
dicsérjétek a cimbalmokat verve. 

És minden, ami él, • 
az Úrnak dicséretét zengje. 

Ant. Minden lélek az Urat dicsérje, allelúja. 
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OL A MÁ Y 2Tim2,8.11 - 13 

Emlékezz arra, hogy az Úr Jézus Krisztus, Dá
vid sarja föltámadt halottaiból. Megbízható ez a 
mondás: ha vele halunk , vele élni is fogunk; ha ki
tartunk, vele fogunk uralkodni; ha viszont megta
gadjuk őt, ő is megtagad; ha hűtlenné válunk, ő 
azért hű marad , mert önmagát meg nem tagadhatja. 

ÁLA ZO EK 

Dicsérünk téged, Istenünk: • És nevedet hívjuk. 
Meg i mételj ük 
V: C odatetteidet hirdetjük . • És nevedet. .. 
Dicsőség ... Dicsérünk téged ... 

Z K RIÁ É EKE Lk 1,6 -79 

nt. z e edéke va á rnapról vagy ünnepről. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe vált ágát elhozta: 

az üdvö ég zarvár köztünk ;elállította * 
zolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a zent próféták ajkán * 
kezdettől fogva. 
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Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, * 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, * 

IV. hét 

és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 
az esküről, mit esküdött * 

atyánknak, Ábrahámnak : 
hogy félelemtől és az ellenség kezéből * 

szabadulást ad, 
és így szentségben, igazságban t 

színe előtt szolgálni enged * 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, * 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, * 
neki készítesz utakat, 

üdvösségér népének tudtára adod, * 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas lstenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, * 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa * 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

Ant. Az esedékes \ asárnapról vagy i.Jnnepről. 

KÉRÉSEK 

A hatalmas és jóságos lsten szeret minket és tud
ja, mire van sz ük ég ünk. Örvendezve és dicsérettel 
tárjuk ki előtte szívünket: 

Dicsérünk téged és bízunk benned, Urunk! 
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Áldunk téged, mindenható lsten, a mindenség Ki
rálya, mert minket, bűnösöket magadhoz meg
hívtál, 

- hogy igazságodat megismerjük és Fölségednek 
szolgáljunk. 

Istenünk, te az irgalom kapuját előttünk megnyi-
tottad , 

- ne engedd, hogy utadról valaha is letérjünk . 
Ma szeretett Fiadat ünnepeljük: 
- add, hogy e napot lelki örömben tölthessük. 

Urunk, add híveidnek az ima és a dic éret szelle-
mét, 

-hogy mindenben és mindig neked hálát adjunk . 

Miatyánk ... 

11\1 D ÁG 

z e. cdékes vasá rnapról vagy ünnepről. 

BEF J EZŐ J:--I AK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

: Az Úr legyen veletek. - F: É a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható l ten: az 
Atya, a Fiú é a zentlélek. - F: Ámen. 

: Menjetek békével. (Hú véti időben hozzáfűzzük: 
Allelúja, allelúja. ) 

F: l tennek legyen hála. (Allelúja, allelúja J 

l agánimád\...ozá nál, ' agy ha nem pap, dia\...ónu 'eze. 
ti az imát: 

\': Az - r á ldjo n meg minket, és védelmezzen minden 
ro. ztó l, és vezessen el az örö k életre. 

F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

DÉLELŐTTRE(TERTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengőn esdje énekünk 
a nappal harmadik szakán 
hármas fölségű Istenünk, 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész világnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLRE ( EXTA) 

Dicsérjük dallal az Urat, 
buzgó készséggel, lelkesen: 
az óra, íme, délre jár 
s bennünket imád ágra hív. 
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Ez szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

E fénytől, mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Viga zunk, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

DÉLUTÁ RA (1 O A) 

Három zor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Őt áldjuk dallal lelke en . 

lsten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív: 
Szent Péter itt a mesterünk, 
gyógyító csodával tanít. 

Lélekben zsoltározva így 
a szent apostolok nyomán, 
Kri ztu tól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dic ő ég áldja jó Atyánk 
é egy zülött örök Fiát 

a Szentlelket, ki Viga zunk, 
meg nem zünő időkön át. Ámen. 
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596 Vasárnap apközi imádság IV. hét 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Aki e kenyérből eszik, örökké él, allelúja. 

22. zsoltár 

Az Úr a pásztorom 

"A Bárány legelteti és az élővizek forrásához vezeti 
őket . " (Jel 7, 17) 

Az Úr a pásztorom, * 
és nem hiányzik semmi, 

mert zöldellő mezőn hagy elpihenni, t 
csendes vizek mellé visz engemet, * 
hogy felüdítse lelkemet, 

s nevéhez illőn * 
dús legelők felé vezet. 

Ha járok vaksötétben, * 
veszély nem rémít, mert velem vagy ott, 

a te pálcád, a te pásztorbotod, * 
az lesz vezérem. 

Elémbe asztalt terítettél, * 
és látja mind ellenfelem. 

Keneted gazdagon kiárad homlokomra, * 
túlcsordul serlegem. 

Bizony jóság és kegyelem kíséri * 
mindennap életem sorát, 

s az Úr házában lesz lakásom * 
örök időkön át. 

Ant. Aki e kenyérből eszik, örökké él, allelúja. 

2. Ant. Eljön majd az Úr: dicsőséges és csodálatos 
le z szentjei között, allelúja . 
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75. zsoltár 

Hálaének a győzelemért 
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,,Meglátják az Emberfiát, amint eljön az ég felhő
in. " (Mt 24,30) 

l. 

Júdában megmutatta magát lsten, • 
neve hatalmas Izraelben. 

Jeruzsálem lett a lakása, • 
Sion hegyén tanyát vert. 

Íjat hasít villámcsapása, • 
páncélt és kardot, hadi fegyvert. 

ó Tündöklés, fenséged fenn ragyog! • 
Az Oroszlán hegyén rabolni készülődtek, 

de végső álmaikba dőltek, • 
leroskadtak a harcosok. 

A katonák vitézségükkel együtt elenyésztek. t 
Dörgő kiáltásodra, Jákob Istene, • 
megtorpantak a szekerek s a hadi mének. 

Ant. Eljön majd az Úr: dicsőséges és csodálatos lesz 
szentjei között, allelúja. 

3. Ant. Mondjátok és tartsátok fogadalmatok az 
Úristen előtt, allelúja. 

II. 
Egyedül tőled retteg, tőled minden. t 

Van-e, ki haragoddal szembenéz, • 
ha felkelsz ősdühödben? 

Szavad az égből ítéletet hirdet, • 
s a föld megreszket és megdermed. 



598 Va árnap apközi imád ág 

Amikor jössz, ó lsten, hogy ítélj * 
s e föld szelídeit megváltod, 

dicsérni kezd, ki látja haragvásod, * 
körülvesz, akit haragod kímél. 

Mondjátok és tartsátok fogadalmatok * 
az Istennek, az Úrnak. 

Akik körötte álltok, * 
bő ajándékot hozzatok. 

Tekintete a világot bejárja, * 
uralkodók szándékait vizsgálja. 

Reszkessen tőle * 
a föld minden királya. 

IV. hét 

nl. Mondjátok és tartsátok fogadalmatok az Úris
ten előtt , allelúja. 

OLY 
Délelőtt l Kor 6,19-20 

Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó 
Szentléleknek, Isten adományának temploma és 
hogy nem vagytok önmagatok tulajdona? Nagy 
volt a ti váltságdíjatok; dic őítsétek és hordozzá
tok Istent testetekben. 

: Epedve vágyik lelkem az Úr udvaraiba . 
F: Szívem és testem ujjong az Úrban . 

Délben 1Tön 10,12 

Mi mást kér tőled a te Urad és Istened, mint
hogy Uradat és lstenedet hódolva tiszteld és útjain 
járj? Hogy zeresd őt, hogy szolgálj Uradnak, Is
tenednek teljes zivedből és egész lelkedből. 

: Uram , házadban ki vehet lakást? 
F: Aki bűn nélkül él és szívében igazat beszél. 
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Délután Én8,6b-7 

Aszeretet erős, mint a halál, a szenvedély olyan, 
mint az alvilág: tüze égetve lángol. Tengernyi víz 
nem képes kioltani a szerelmet, folyamok nem ké
pesek elsodorni. 

V: Szeretlek, Uram, te vagy az én erőm. 
F : Oltalmazám és hatalmas szabadítóm . 

IM DSÁG 

z e edéke va árnapról '>agy unnepröl. 

Mondjunk áldást az Úrnak . 
F: Istennek legyen hála. 

~ásodik vecsernye 

Felépítése mindenben megegyezik a Reggeli dic érette!. 
Egyetlen kivétel: Zakariá éneke (Benedictu ) helyett 
Szüz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónája évközi hétköznapokon a. négyhete z oltár
beo ztá zövegében, egyébként pedig a aját zö egek 

között található. 

: Isten, sies segítségemre. 
F: Uram, segíts ietve. Dicsöség az Atyának , a Fiú

nak é a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most é 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Helúja 
elmarad . 

HIM Z 

Ó fényforrás, világosság, 
egyetlen boldog Háromság! 
Tüzével tűnik már a Nap, 
ára zd a szívbe sugarad. 
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Téged dicsér reggel dalunk, 
Téged kér este is szavunk; 
kérő imát, dicséretet 
hadd zengünk mindenkor neked. 

A Krisztust kérjük s az Atyát 
s a Lelket, aki egy velük, 
hallgass meg, Hármas hatalom, 
egyetlen örök Istenünk . Ámen . 

ZSOLTÁROK 

IV. hét 

l. Ant. Szent ragyogásban a hajnalcsillag előtt szül-
telek, allelúja. · 

109. zsoltár 

Az én Uram király és főpap 

"Veki uralkodnia kell, míg ellenségeit mind lába alá 
nem veti." (l Kor 15,25) 

Uramhoz szólt az Úr: * 
"Jobbom felől foglald el széked, 

amíg én minden ellenséged * 
lábadhoz vetem zsámolyul." 

Az Úr Sionból messze nyújtja jogarod: * 
"Uralkodj ellenségeid felett!" 

"Tiéd a hatalom: győzelmed napján t 
a szentséges fényben, mint harmatot, • 
a hajnalcsillag előtt szültelek." 

Megesküdött az Úr, nem bánja meg: • 
"Te pap vagy mindörökre, mint Melkidezek." 

Az Úr áll jobbodon, * 
s királyokra lesújt, ha kél haragja. 
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Patakból iszik útján, • 
ezért szegi fejét magasra. 
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Ant. Szent ragyogásban a hajnalcsillag előtt szülte
lek, allelúja. 

2. Ant. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igaz
ságot, mert kielégülnek. 

lll. z oltár 

Az igaz élet ábécéje 

"A világosság fiaiként éljetek; a világosság gyümölcse 
csupa jóság, szentség és igazság." (Ef 5,8-9) 

Az boldog, aki féli az Urat, • 
Bőséggel élvezi minden parancsát. 

Családja megsokasodik a földön, • 
Dús áldás éri az igazak sarját. 

És háza jóléttel, vagyonnal megtelik, • 
Fennmarad igazsága: él örökkön. 

Gazdag fényt gyújt az igazra az éjben. • 
Hűséges Urunk jósága, irgalma. 

Ingyen az igaz kölcsönad, javait osztja. • 
Jog szerint cselekszik minden ügyében. 

Kőbe nem botlik útján lépve, • 
Le nem hanyatlik az igaz emlék . 

Meg nem rettenti rágalmazók ajka, • 
Nem inog meg, az Úrban van bizalma. 

Őrzi szívét szilárdan, félelem nem éri, • 
Pillantása az ellenséget vígan végigméri. 

Rongyosnak, ín égesnek bő adományt juttat, t 
Sosem ér véget igazsága. • 
Szarva dicsőséggel magasra horgad . 
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Taj_tékzik a gonosz, amikor látja, t 
Uvöltve csikorgatja fogát, összeroskad. • 
Végül is füstbe megy a gonosz vágya. 

IV . hét 

Ant. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazsá
got, mert kielégülnek . 

3. Ant. Dicséretet zengjetek lstennek szolgái minda
hányan, kicsinyek és nagyok, allelúja. 

Bibliai ének Jel 19,1-7 

A Bárány menyegzöje 

Allelúja! 
Az üdvösség, a dicsöség, az erő Istenünké, • 

ítéletei mind helyesek, igazak. 

Allelúja! 
Istennek dicséretet mondjatok, t 

szolgái mindahányan, • 
akik öt félitek, kicsinyek és nagyok. 

Allelúja! 
Király az Úr, amindenható Isten. t 

Ujjongjunk víg örömben • 
és dicsőítsük öt. 

Allelúja! 
Elérkezett a Bárány menyegzöje, • 

menyasszonya felöltözött. 
Allelúja! 

Ant. Dic éretet zengjetek l tennek szolgái mindahá
nyan, kicsinyek és nagyok, allelúja. 

OL MÁ Y z id 12,22-24 

Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő l ten városá
hoz, a mennyei Jeruz álemhez, az angyalok ezrei-
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hez, az elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyü
lekezetéhez, akik föl vannak jegyezve a menny
ben, mindenek Bírájához, Istenhez, a tökéletes 
igazak lelkeihez, az új szövetség közvetítőjéhez, 
Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatható
sabban kiált, mint Ábel vére. 

VALASZOS É EK 

Nagy a mi Istenünk: • És ereje hatalmas. 
Megi mételjük 
V: Bölcsességének nincs határa. • És ereje ... 
Dicsőség . . . Nagy a mi Istenünk ... 

ZŰZ MÁRIA É EKE (Magnificat) Lk 1,46-55 

Ant. Az e edéke vasárnapról vagy ünnepről. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket leta zít • 
és kic inyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti • 
a gazdagot üre en küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 
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Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 

Ant. Az esedékes vasárnapról vagy ünnepről. 

KÉRÉSEK 

IV. hét 

Örvendezzünk az Úrban, akitől minden jó szár
mazik. Őszinte szívvel könyörögjünk hozzá: 
Urunk, hallgasd meg kérésünket! 
Mindenek Atyja és Ura, te Fiadat a világba küld

ted, hogy neved mindenütt megdicsőüljön, 
- add, hogy Egyházad tanúságtétele minden nép 

között megerősödjék. 
Tégy bennünket apostolaid tanítása iránt fogé-

konnyá, 
- s add, hogy hitünk az igazsághoz igazodjék. 
Te szereted az igaz embert, 
- tégy igazságot azoknak, akik jogaikban sérel

met szenvednek. 
Szabadítsd ki a foglyokat, világosítsd meg a vakokat, 
- az elesetteket emeld föl, a hontalanokat védel

mezd . 
Akik már a béke álmát alusszák, hadd ér

jék meg kívánságuk beteljesülését: 
- add meg nekik, hogy Fiad révén a szent feltá

madásra eljussanak. - Miatyánk . .. 

IMÁDSÁG 
Az e edékes va árnapró l vagy ünnepről. 

B FEJ ZÖ IMAK 
Lásd az 593. oldalon. 



NEGYEDIK HÉT 

HÉTFŐ 

Imádságra hívás 
Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsollár 

Felhívás Isten dicséretére 
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"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart" (Zsid 3, 13) 

Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömmel zengjünk 
neki dalt. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, * 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, * 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömmel zengjünk 

neki dalt. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú lsten, * 

a nagy Király az istenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, • 

övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömmel zengjünk 

neki dalt. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
Hiszen ő a mi Istenünk, t 

mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 
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Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömmel zengjünk 
neki dalt. 

Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 
kihívtak ellenük, pedig szemiéiték minden tettem. 

Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömmel zengjünk 
neki dalt. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messie jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 

Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömmel zengjünk 
neki dalt. 

Dicső ég az Atyának , a Fiúnak • és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, • most és mindörökké . 
Ámen. 

Ant. Ujjongjunk az Úr előtt, örömmel zengjünk 
neki dalt. 

Olvasmányos imaóra 

Isten , sie s egít égemre. 
F: Uram, egíts ietve . Dic ö ég az Atyá
nak , a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben , mo t é mindörökké. Ámen . Al
lelúja. 

agyböjtben aL Il etúja elmarad. 
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HIM USZ éjjel vagy hajnalban 

HIM 

Most itt az óra, amikor 
az evangélium szerint 
megérkezik a vőlegény 
és mennyországot alapít. 

Az okos szűzek csapata 
már készenlétben várja őt: 
míg égő mécset tart kezük, 
nagyvígan ujjong örömük. 

A balgák késnek, mécsesük 
nem fénylik: lángja kialudt. 
Az ajtót hasztalan verik, 
hezárult már az ég nekik. 

Mi csak virrasszunk éberen, 
szívünk világa most a mécs, 
hogy amikor megérkezik, 
méltón fussunk az Úr elé. 

Országodhoz, áldott Király, 
ha eljössz, méltónak találj, 
hadd zengjünk akkor teneked 
meg nem szűnő dicséretet. Ámen. 

z a nap folyamán 

Krisztus: a szentek bizodalma, üdve, 
útja és célja te vagy; élet s béke 
tőled árad ránk; a dal és az érzés 

szüntelen áldjon . 

Szenteid minden erwjét Te zerzed, 
bármit alkotnak, amit ajkuk elmond 
é szívük forró szeretettel áhít: 

tőled ered mind. 
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Hozz reánk békét, a hitet szilárdítsd, 
vedd el a vétket, aki gyenge, gyógyítsd, 
s végül add, hogy mind az örök hazában 

boldogan éljünk. 

Egyenlő áldás az Atyát dicsérje 
s Téged, Megváltónk, örök egy Királyunk, 
és a Szentlelket, akit egyre zengjen 

minden a földön. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. De jó az Úr azokhoz, kiknek szíve tiszta! 

72. zsoltár 

A végső sor feltárul 

"Boldogok, akik nem botránkoznak meg bennem." 
(Mt 11,6) 

l. 

ó Izrael, de jó az Isten • 
azokhoz, kiknek szíve tiszta! 

És mégis majdnem e!botlott a lábam, • 
és csaknem megroppant a térdem, 

mikor a kérkedőkre irigykedtem, • 
mikor bántott a gonosz boldog sorsa. 

Ők bizony ellenséggel nem csatáznak, • 
a testük csupa erő és egészség, 

halandó élet terheit nem hordják úgy, mint má ok, • 
csapások őket sosem érték. 

A fennhéjázás csillogó nyakláncuk, • 
a gon o zság pal á t ként borul rájuk. 
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Ragyog a szemük, mint a tej, • 
semmi se jó, hogy elcsitítsa szívük vágyát. 

Gonosznak kiáltják ki a Mindenhatót, • 
gúnyolják, szidják zsarnokságát. 

Szájuk az égre feltátották, • 
az Alvilágra nyelvük kiöltötték, 

magukat hamar teletömték, • 
a tengerek vizét magukba szívták. 

És mondogatják: "Mit tud Isten? • 
Hogy tudná mindezt az egekben?" 

Minden gonosz csak így cselekszik: t 
Istenre rá e hederít, • 
vagyonuk mégis egyre csak növekszik. 

Ant. De jó az Úr azokhoz, kiknek szíve tiszta! 
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2. Ant. eveté ük gyászének lesz, örömük búra fordul. 

II. 
"Hiába őriztem meg szívem tiszta ágban, • 

hiába mostam kezemet ártatlanságban, 
a büntetés hull rám egész nap, • 

és reggel újra csak szidalmak!" 

Ha így gondolkoznék, ha így beszélnék, • 
elárulnám fiaid közösségéL 

Amikor keresgéltem értelmét mindennek, • 
beláttam, túl nehéz eszemnek. 

Addig, míg be nem lépek Isten személyébe, • 
amíg c ak végső sorsuk fel nem tárul. 

Mert biztos: elsüllyed az Enyé zetbe, • 
az Elmúlás Gödrébe mind aláhulL 

Nézd csak, rnilyen hamar a Pusztulás Honába térnek, • 
a Rémület elsöpri őket végleg. 
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Uram, mint ébredés után az álom, • 
szétfoszolnak előtted mind az árnyak városában . 
Ant. Nevetésük gyászének lesz, örömük búra fordul. 

3. Ant. Kik tőled eltávolodnak, elpusztulnak, de en-
gem lsten közelléte boldoggá tesz . 

III. 
De mert az elmém keserű lett t 

s a lélek bennem teljesen kiszáradt, • 
bolond és bárgyú lettem teelőtted és értelmetlen, 
mint az állat. 

De lásd, veled vagyok még szüntelen. • 
Ragadd meg jobbkezem! 

Vezess, barátaid körébe végy fel, • 
engedj magadhoz dicsőséggel. 

Mi kell nekem az égben? t 
Veled vagyok. • 
Más vágyam itt a földön nincsen. 

Testem, szívem bár elenyésszen, t 
szívem sziklája, osztályrészem, • 
te vagy örökre, Isten! 

Kik messze vannak tőled, elpusztulnak. • 
Veszítsd el mindazt, aki elhagy! 

De engem Isten közelléte boldogít: t 
Uram, beléd vetek minden bizalmat • 
és hirdetem hatalmas tetteid. 
Ant. Kik tőled eltávolodnak, elpusztulnak, de engem 

Isten közelléte boldoggá te z. 

V: Uram, szavaid zámban milyen édesek. 
F : Méznél is édesebb az ízük. 

OL V A MÁNY é IMÁDSÁG 
z előző a árnapról . 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap elsó imájaként mondjuk, az Imádságra hivást 
nyomban a HIM USZ követi, egyébként az alábbi be

vezetó imák elózik meg a HIM USZT. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HlM a SZ 

Te árasztod fölénk a fényt: 
derűs és békés sugarat. 
Az éj homálya eltűnik 
s világosságot hint a nap. 

Igazi hajnalcsillagunk! 
Nem pici csillag, pisla fény, 
csak eljövendő napvilág 
szegényes fényű hírnöke, · 

hanem napnál is ékesebb, 
a nappal és a fény maga, 
melynek világló ereje 
a szív mélyéig elhatol. 

Teremtő Úr, ma légy velünk, 
ki Atyádnak dicsfénye agy, 
ha elvonod kegyelmedet, 
testünk riadtan megremeg. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Viga ztalót, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen . 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant. Irgalmaddal betöltesz, Urunk, amikor ránk 
virrad a hajnal. 

89. zsoltár 

Az Úr fénye ragyogjon ránk 

" Egy nap az Úr előtt olyan, mint ezer év, és ezer év 
olyan, minl egyetlen nap. " (2 Pt 3,8) 

ó Uram, támaszunk, állj mellénk, * 
mindenkor légy mellettünk, el ne hagyj! 

Még mielőtt a hegyek l~ttek, t 
a föld s a mindenség mielőtt megszülettek, * 
te mindöröktől mindörökre vagy! 

Ne küldd az embert vissza a Mocsárba, * 
ne mondd: "Térjetek vissza, emberek!" 

Egy ezredév előtted lepereg t 
oly gyorsan, mint a tegnap, * 
akár az éj egyetlen őrváltása. 

Hogyha letéped őket este, * 
hajnalra olyanok, mint fű, mit lekaszáltak, 

virul, mikor levágják reggelente, * 
de alkonyatra elhervad, leszárad . 

ó jaj, haragod leterít * 
és indulatod elemészt bennünket, 

szemed előtt tartottad bűneinket , * 
arcod fényében ifjúságunk vétkeit. 

Napjaink eltűnnek, ha ránk sújtasz dühödben , * 
és mint a sóhaj szállnak éveink. 

Mindössze het ven év az életünk, * 
legföljebb nyolcvan, hogyha engedi az lsten. 
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Csak bűnbe visz és bajba a kevélység; * 
az öröm illan s elenyészik végképp. 

Ki érti bosszúd szörnyű erejét? t 
Hogy azokra, kik félnek téged, * 
így ráborítod haragod hevét. 

Taníts számlálni napjaink sorát, * 
szívünket bölcsességgel áldd. 

Urunk, térj vissza! ó még meddig? * 
Légy irgalommal szolgáid iránt. 

613 

Szerelmed töltsön el, ha ránk köszönt a hajnal, * 
egész nap ujjongjunk vigadva dallal. 

Kárpótold boldogsággal szenvedésünk napját, * 
a sok gyötrelmes évet, 

hogy tetteidet lássa minden szolgád, * 
hogy lásson végre uralkodni téged . 

Az Úristen gyönyörűsége * 
ragyogjon ránk és kezünk munkájára, 

kezünk munkáját értünk s önmagáért * 
ereje támogassa, áldja. 

Ant. Irgalmaddal betöltesz, Urunk, amikor ránk vir
rad a hajnal. 

2. Ant. Zengje az Úr dicséretét a föld végső határa. 

Bibliai ének lz42, 10- 16 

Ílélet é ígéret 

"Új éneket énekeltek az lsten trónja előu." (Jel 14,3) 

Daloljatok az Úrnak új dalt, * 
a nagyvilág dicsőségét harsogja, 

zengje a tenger, s ami benne él, * 
a sok sziget s minden lakója. 
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Ujjongjon városaival a sivatag, • 
s akik Kédar sátrait lakják, 

akik Szélában élnek, magasztalják, • 
a hegytetőkről kiáltozzanak. 

Az Úrnak dicsőséget zengjenek, • 
dicséretét mondják a szigetek. 

Az Úr, mint harcok hőse, kivonul, • 
mint aki hadba száll, haragra gyúl, 

felcsendül csatakiáltása • 
és ellenségét leigázza. 

"Hallgattam hosszan, t 
szavamat visszafogtain, • 

IV. hét 

de most vajúdó asszonyként zihálok, lihegek és 
kiáltok. 

Letarlom a hegyeket-dombokat, • 
minden zöld virulást lehántok, 

a folyamok szárazzá válnak, • 
vizüket vesztik a tavak. 

Vakokat járni késztetek, • 
bár az utat nem ismerik, 

ösvényeken, melyeket nem ismernek, • 
én utat mutatok nekik. 

Arcuk előtt a sötétséget • 
fénnyé változtatom, 

egyenes ösvényt készítek nekik • 
göröngyös utakon. 

Ant. Zengje az Úr dicséretét a föld végső határa. 

3. Ant. Dicsérjétek az Úr nevét, akik az Úr házában 
álltok. 
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134. zsoltár, 1-12 

Himnusz a teremtő és szabadító Úrhoz 

., Választott nép ... hirdessétek hatalmát, me rt ő a sötét
ségből titeket csodálatos fényébe hívott." (l Pt 2,9) 

Dicsérjétek az Úr nevét, • 
az Ur minden művét áldjátok, 

akik az Úr házában álltok, • 
Isten házának udvaraiban. 

Dicsérjétek az Urat, mert kegyes, • 
daloljátok nevét, mert áldott. 

Az Úr kiválasztotta Jákobot magának, • 
és Izraelt saját tulajdonának. 

Ó nagy az Úr- elismerem, • 
hatalma túltesz minden istenen. 

Véghezviszi az Úr, amit akar t 
a földön és az égen, • 
a tengeren s a mélyben. 

A föld széléről felhőket sodor, t 
villámot gyújt a záporok felett, • 
kamráiból röpíti a szelet. 

ő Egyiptom elsőszülötteire lecsapott, • 
lesújtott embert, állatot. 

Fellépett csatákban, jelekben t 
Egyiptom kellős közepén • 
a fáraó s alattvalói ellen. 

Sok népet összetört, • 
erős királyokat megöl:: 

Szihont, ámoriták királyát t 
és Og királyt, Básán uralkodóját, • 
sőt Kánaán minden királyát. 
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Földjük örökbe hagyta, * 
örökségül népének, Izraelnek adta. 

Uram, örökre él neved, * 
ó Uram, korról korra száll dicséreted. 

Ant. Dicsérjétek az Úr nevét, akik az Úr házában álltok. 

OLVASMÁNY Jud 8,2lb-23 

Gondoljatok arra, hogy az Úr hogyan tette pró
bára atyáinkat, hogy lássa: valóban tisztelik-e őt. 
Gondoljatok arra, hogyan tette próbára atyánkat, 
Ábrahámot, aki sok megpróbáltatáson ment ke
resztül és így lsten barátja lett. Ugyanígy Izsák, 
ugyanígy Jákob, ugyanígy Mózes és mindazok, 
akik tetszettek Istennek, sok megpróbáltatás során 
bizonyultak hűségesnek. 

VÁLASZOS É EK 

Örvendjetek az Úrban, igazak: * A jámborokhoz 
illik a dicséret. Megismételjük 
V: Daloljatok neki új éneket. * A jámborokhoz ... 
Dicsőség ... Örvendjetek . .. 

ZAKARIÁS É EKE Lk l ,68-79 

Ant. Áldott az Úr , mert meglátogatott és üdvösséget 
hozott. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, * 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította * 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán * 
kezdettől fogva. 
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Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Föl éges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 
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nt. Áldott az Úr, mert meglátogatott és üdvö séget 
hozot l. 

K . R K 

Krisztus meghallgatja és megszabadítja mind
azt, aki benne bízik. Esengve könyörögjünk hozzá: 

Téged dicsérünk, benned bízunk, Urunk! 
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Hálát adunk neked, Urunk, mert irgalmad bőséges: 
- és mérhetetlen szeretettel vagy irántunk. 

Téged dicsérünk, benned bízunk, Urunk! 
Te minden időben Atyáddal együtt munkálkodsz a 

világban: 
- a Szentlélek erejével újíts meg mindent. 
Nyisd meg szemünket és testvéreink szemét, 
- hogy ma mindnyájan lássuk csodáidat. 
Te ma minket szolgálatodra hívsz: 
- tégy bennünket sokféle kegyelmed közvetítőivé 

testvéreink között. - Miatyánk .. . 

Imáds~g 

Istenünk, te a földet az emberekre bíztad, hogy 
őrizzék és műveljék, és a Napot is szükségleteik 
szolgálatára szántad. Engedd, hogy a mai napon 
kegyelmed segítségével a te dicsőségedre és ember
társaink javára munkálkodjunk. Ami Urunk, Jé
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él é uralko
dik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörök
kön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

: Az Úr legyen veletek . - F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 

: Menjetek békével. (Allelúja , allelúja .) 
F: l tennek legyen hála. (Allelúja, allelúja .) 

Magánimádkozá nál, agy ha nem pap vezeti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, é édelmezzen minden 
ro sztól, é veze en el az örök életre . - F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram , segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad . 

HIMNUSZ 

DÉLELŐTTRE(TERTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengőn esdje énekünk 
a nappal harmadik szakán 
hármas fölségű Istenünk, 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész világnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 

a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

DÉLRE (SEXTA) 
Dicsérjük dallal az Urat, 
buzgó készséggel, lelkesen: 
az óra, íme, délre jár 
s bennünket imád ágra hív. 
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Ez szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

E fénytől, mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

DÉLUTÁ RA ( O A) 

Háromszor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Öt áldjuk dallal lelkesen. 

Isten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív : 
Szent Péter itt a mesterünk, 
gyógyító csodával tanít. 

Lélekben zsoltározva így 
a szent apostolok nyomán, 
Krisztustól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
sa Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem sz ű nő időkön át. Ámen. 

IV . hét 
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ZSOLTÁROK 

l . Ant. Uram, irányítsd lépteimet szavad szerint. 
118. zsoltár, 129-136 

XVII. (Pe) 
" A törvény tökéletes teljesítése a szeretet ." 

(Róm 13,10) 

Rendeléseid mind csodásak, t 
pá rtatlan, igazságos lsten, • 
hozzájuk igazodik lelkem. 

Ragyognak szavaid, add, hogy mélyükre lássak, • 
megérti őket , kiben vétek nincsen. 

Riadtan tágra nyílt a szám, lihegve • 
vágyott rendelkezéseidre. 

Reám tekints és add kegyelmedet, • 
azok közt, akik zeretik neved. 

Rendíthetetlen lábbal, szavad szerint lépjek, • 
ne uralkodjék rajtam vétek. 

Rút elnyomóktól ment meg , • 
hogy megtartsam minden parancs<;>dat. 

Ragyogtasd fölém arcodat, • 
é végzéseidre taníts meg. 

Remegve sírok, arcomon patakzanak a könnyek: • 
Felség, nem tartják meg törvényed. 
Ant. Uram , irá nyít d lépteimet zavad szerint. 
2 . An t. Egy a törvényhozó é a bíró; te pedig ki vagy, 

hogy tár adat megítéld ? 
81. z ol tá r 

Ítélet a pogány i tenek fe lett 
" e ítéljetek idő előtt, amíg az Úr el nem jön. " 

( l Kor 4 ,5) 

Az istenek gyűlé én l ten elnököl, • 
ít élkezik az istenek között : 
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"A vétkest meddig véditek, • 
még meddig fogjátok a gonosz pártját? 

Védjétek meg a gyengét és az árvát, • 
pártoljátok a szenvedőket és szegényeket! 

Váltságot hozzatok gyengének és szegénynek, • 
gonoszok rabságából mentsétek ki őket." 

Értés, tudás nélkül, sötétben kóborolnak, • 
a föld alapjai alattuk imbolyognak. 

Én isteneknek tartottalak titeket, • 
ó fiai a Fölségesnek! 

De ti is meghaltok, akár az emberek, • 
és összeestek, mint a fejedelmek. 

ó kelj fel, Istenünk, s a földet te vezéreld, • 
magad kormányozz minden népet! 

Ant. Egy a törvényhozó és a bíró; te pedig ki vagy, 
hogy társadat megítéld? 

3. nt. Kiáltottam, és az Úr meghallgatott. 

119. zsoltár 

Béke. égóhajtás 

" Tartsatok ki a megpróbáltatásban, legyetek állhatot
sak az imádságban. " (Róm 12,12) 

Az Úrhoz, mikor ostromoltak, • 
kiáltottam, és ő felelt. 

Uram, ments meg, ne érjen el • 
hazug ajak és csalfa nyelv. 

Majd ad neked, majd elbánik veled, • 
te csalfa nyelv! 

Oly éles, mint a harcosok nyila, • 
oly izzó , mint boróka parazsa. 
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Jaj nekem! Hogyha Mesehben lakom, * 
vagy Kédárnál verem fel sátorom, 

túl közel élek akkor is * 
azokhoz, kik a békét gyűlölik. 

Én csak békéről beszéltem velük, * 
de háború volt a feleletük. 

Ant. Kiáltottam, és az Úr meghallgatott. 

OLVASMÁ YOK 

623 

Délel őtt Lev 20,26 

Szenteljétek magatokat nekem, mert szent va
gyok én, a ti Uratok; én választottalak ki bennete
ket a többi nép közül, hogy az én népem legyetek. 

V: Boldog a nép, amelynek Istene az Úr. 
F: A nép, amelyet örökségül választ. 

Imád ág 

Istenünk, jóságos Atyánk, te úgy szabtad meg 
az emberi munkát, hogy egymá t kölcsönösen tá
mogatva jussunk magasabb szintre. Kérünk, add, 
hogy odaadóan munkálkodjunk, irántad gyermeki 
lelkülettel, egymás iránt pedig te tvéri szeretettel 
legyünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délb n Bölc 15,1.3. 

Te, Istenünk, jóságos vagy 0s hű éges, türelem
mel és irgalmasan kormányozod a mindenséget. 
Téged ismerni: teljes megigazulás; hatalmadról és 
erődről tudomást szerezni: a halhatatlanság gyö
kere. 
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V: Urunk, Istenünk, te irgalmas és kegyelmes vagy. 
F: Türelmes, nagyirgalmú és igazmondó. 

Imádság 

Istenünk, te vagy az aratás és a szőlőskert Ura és 
őrzője. Tőled kapja mindenki feladatait és érde
mei jutalmát. Add, hogy a nap terhét úgy viseljük, 
hogy rendelkezéseid ellen sose panaszkodjunk. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen . 

Délután Bár 4,21 b-22 

Gyermekeim, kiáltsatok az Úrhoz s ő majd kira
gad az ellenség kezéből. Én az Örökkévalótól vá
rom szabadulástokat: közeledik már örömöm a 
szentséges Úr irgalma miatt, amelyet nemsokára 
kinyilvánít szabadítótok, az Örökkévaló. 

V: Uram, emlékezz irgalmas tetteidre . 

F: Kegyelmedre, mely örök időktől fennáll. 

Imádság 

Istenünk, teminket abban az órában, amelyben 
az apostolok a Templombamentek fel, imádkozni 
hívsz. Add, hogy ez az imádság, amit Jézus nevé
ben őszinte szívvel eléd tárunk, mindazok számá
ra, akik nevét segítségül hívják, üdvösséget hoz
zon . Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak . 
F: Istennek legyen hála. 
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Vecsernye 

Felépítése mindenben megegyezik a Reggeli dicsérettel. 
Egyetlen kivétel: Zakariás éneke (Benedictus) helyett 
Szűz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónája évközi hétköznapokon a négyhetes zsoltár
beosztás szövegében, egyébként pedig a saját szövegek 

között található. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve? Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

Fényözön, fénynek sugaras forrása, 
esdeklünk hozzád; kegyesen hallgass meg, 
hozd el, oszlatva bűnök éjszakáját, 

szent ragyogásod . 

Véget ért íme a nap és a munka, 
benned elnyugszik bizakodva lelkünk, 
hálatelt szívünk tefeléd kitárjuk 

minden időben. 

Tűnik a napfény s a helyébe éj jön. 
Ránk arany fénnyel az a Nap ragyogjon, 
aki a mennyek seregét örökre 

fénybe borítja. 

Bűneink szennyét, a nap összes vétkét 
mosd le jóságo kegyelemmel, Krisztus, 
fény sugározzék ragyogón az éjben 

tiszta zívünkböl. 
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Zengve dicsérjük az Atyát s a Krisztust 
és a szent Lángot, azonos hatalmú 
hármas Fölségük, aki úr és trónol 

minden időn át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l . Ant. Az Úrnak dicséretet zengjetek, irgalma örök
kévaló. 

135 . z oltár 
Hú véti hálaének 

"Amikor az Úr tetteit e/őadjuk, őt dicsérjük." 
(Cassiodorus) 

I. . 

Az Urat hálával zengjétek, mert jó, • 
kegyelme örökkévaló. 

Zengjétek az istenek Istenét, • 
kegyelme örökkévaló . 

Zengjétek az urak Urát, • 
kegyelme örökkévaló. 

Egymaga tesz sok hatalmas csodát, • 
kegyelme örökkévaló. 

Elméje alkotta az egeket, • 
kegyelme örökkévaló. 

Kigöngyölte a földet a vizek felett, • 
kegyelme örökkévaló. 

Nagy égitesteket adott, • 
kegyelme örökkévaló. 

A nappal urát, a Napot, • 
kegyelme örökkévaló. 

A holdat és a csillagokat: az éj őreit, • 
kegyelme örökkévaló. 
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Ant. Az Úrnak dicséretet zengjetek: irgalma örökké
való . 

2. Ant. Nagyok és csodálatosak a te műveid, Urunk, 
mindenható lsten. 

Il. 

Lesújtotta az egyiptomiak elsőszülötteit, • 
kegyelme örökkévaló. 

Közülük Izraelt kihozta, • 
kegyelme örökkévaló, 

erős kézzel, karját kinyújtva, * 
kegyelme örökkévaló. 

A Vörös-tengert kettészelte, * 
kegyelme örökkévaló. 

És Izraelt középen átvezette, • 
kegyelme örökkévaló. 

Tengerbe vetette a fáraót s hadát, • 
kegyelme örökkévaló, 

népét vezérelte a pusztaságon át, • 
kegyelme örökkévaló. 

Nagy bírodalmakra lesújtott, * 
kegyelme örökkévaló, 

híres királyokat kiirtott, • 
kegyelme örökkévaló . 

Szihont, ámoriták királyát, • 
kegyelme örökkévaló . 

És Og királyt, Básán uralkodóját, • 
kegyelme örökkévaló. 

Földjüket örökségül adta, * 
kegyelme örökkévaló, 
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szolgája, Izrael, örökbe kapta, * 
kegyelme örökkévaló. 

Megemlékezett rólunk elesettségünkben, * 
kegyelme örökkévaló, 

az ellenség kezéből kimentett bennünket, * 
kegyelme örökkévaló. 

Megadja minden élő ételét, * 
kegyelme örökkévaló. 

Hálával zengjétek az egek Istenét, * 
kegyelme örökkévaló. 

IV. hét 

Ant. Nagyok és csodálatosak a te műveid, Urunk, 
mindenható Isten. 

3. Ant. Előre elhatározta az Isten , hogy az idők tel
jességében Kri sztusban egy fő alatt mindent egységben 
összefog. 

Bibliai ének Ef l ,3-10 

Egy fő alatt Krisztusban 

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, 
aki minden lelki áldással az egekből * 
Krisztusban megáldott minket. 

Már a világ teremtése előtt * 
kiválasztott minket Őbenne, 

azért, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk * 
színe előtt szeretetben. 

Előre arra rendelt, t 
hogy fiakká fogadjon Jézus Krisztus által * 
akaratának tetszése szerint, 

hogy magasztaljuk kegyelme dicsőségét, * 
amellyel a szerelett Fiúban kegyébe fogadott. 
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Benne van megváltásunk vére által, • 
bűneink bocsánata kegyelme gazdagsága szerint, 

amelyet minden bölcsességgel és tudással • 
kiárasztott ránk. 

Tudtunkra adta akarata titkát tetszése szerint, t 
amit előre elhatározott • 
s az idők teljességében véghezvinni szánt: 

hogy Krisztusban egy fő alatt mindent egységbe 
összefog, • 
ami az égben és a földön létezik. 

Ant. Előre elhatározta az lsten, hogy az idők teljessé
gében Krisztusban egy fő alatt mindent egységben 
összefog. 

OL ASMÁ Y l Tesz3,12-13 
Gyarapítson és gazdagítsan benneteket az Úr 

szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy 
mi is szeretünk titeket. Tegye állhatato sá szívete
ket, hogy feddhetetlen szentségben <\llhassatok Is
tenünk és Atyánk elé, amikor Urunk Jézu eljön 
összes szentjeivel. 

ÁL ZO É EK 

Uram, szálljon fel: • Imádságom tehozzád. 
Megismételj ük 
V: Miként a tömjénillat zálljon eléd. • Imádságom ... 
Dicsőség ... Uram, szálljon fel. .. 

SZÜZ MÁR! É EKE Lk l ,46-55 

nt. Hadd maga ztaljalak téged mindig, l tenem. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó I tenemnek! 
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Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mcstantól minden nemzedék * 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, * 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre * 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, * 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti ; • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte . 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre . 

IV. hét 

Ant. Hadd magasztaljalak téged mindig, Istenem. 

KÉRÉSEK 

Jézus nem hagyja el azokat , akik remélnek ben
ne. Alázatos könyörgéssel forduljunk hozzá: 
Istenünk, hallgass meg minket! 
Urunk Krisztus, világosító fén y, ragyogd be Egy

házadat világosságoddal, 
- hogy a népek közthirdesse az isteni irgalom tit

kát, amely testben megnyilvánulL 
Őrizd Egyházad papjait és minden szelgálatot tel

jesítő tagját, 
-hogy amíg másoknak az igét hirdetik, maguk is 

hűségesnek bizonyuljanak. 
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Te a világnak véred árán békét szereztél: 
- tartsd távol a széthúzás vétkét és a háború átkát. 
Áraszd ki békéd bőségét a házaspárokra: 
- hogy egyre tökéletesebben jelképezzék az Egy

ház titkát. 
Minden elhúnytnak add meg vétkei bocsánatát, 
- hogy kegyelmedből a szentek közt mindnyájan 

boldogságet találjanak. 
Miatyánk ... 

Imád ág 

Urunk Jézus, maradj velünk, mert esteledik. 
Légy útitársunk továbbra is. Melegítsd a szíveket, 
irgalmad tartsa ébren a reményt, s add, hogy a 
szentírásban és a kenyértörésben testvéreink köré
ben felismerjünk téged. Aki élsz és uralkodol az 
Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ I 1Á K 

Ha pap \ agy diakónu vezeti az imát: 

: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten : az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 

V: Menjetek békével. (Hú éti időben hozzáfüzzük: 
Allelúja, allelúja.) 

F: I tennek legyen hála. ( Allelúja, allelúja .) 

Magánimádkozá ná l, vag) ha nem pap, diakónu \eze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, é védelmezzen minden 
ro sztól, és vezessen el az örök életre. - F: Ámen. 
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NEGYEDIK HÉT 

KEDD 

Imádságra hívás 

Mindig a nap el ső zsolozsmás óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 
Felhívás I ten dicséretére 

"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart." (Zsid 3,13) 

Ant. Fölséges Úr az lsten: jöjjetek, imádjuk. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, * 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, * 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Fölséges Úr az Isten: jöjjetek, imádjuk. 

Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, * 
a nagy Király az istenek fölött. 

Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, * 
övéi mind a hegytetők. 

Övé a tenger, az ő alkotása, • 
övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Fölséges Úr az lsten: jöjjetek, imádjuk. 

Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 
Urunk és Alkotónk előtt ro kadjunk térdre. 

Hiszen ő a mi Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 

Ant. Fölsége Úr az Isten : jöjjetek, imádjuk. 
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Bár hallgatnátok ma az ő szavára : • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 
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kihívtak ellenük, pedig szemiéiték minden tettem. 
Ant. Fölséges Úr az Isten: jöjjetek, imádjuk. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték . 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 
Ant. Fölséges Úr az Isten: jöjjetek, imádjuk. 

Dicsőség az Atyának, a fiúnak • és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, • most és mindörökké . 
Ámen. 
Am. Fölséges Úr az Isten: jöjjetek, imádjuk. 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap el ö imaórájaként mondjuk, az Imád ágra hí
vá t közvetlenül követi a megfelelő HIM U Z, majd 
az imaóra többi része. Ha nem a nap el ö imaórájaként 
zerepel, akkor a kö etkezö Bevezető imák előzik meg: 

V: l ten, sies segítségemre. 
F: Uram, egít ietve. Dicső ég az Atyá-
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek, mik éppen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Al
lelúja. 

agyböjtben az Helúja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Keljünk fel éjjel, s közösen virrasszunk, 
egyre a zsoltár szavait fontolva. 
Szárnyalón szálljon a dicséret hangja 

édes Urunkhoz. 

Jó királyunknak akik együtt zengünk, 
hadd legyünk méltók az egekbe jutva 
ott, hol a szentek vele laknak együtt 

boldogan élni. 

Add meg ezt, kérünk, örök Isten: áldott 
jó Atyánk, Krisztus, velük egybeforrott 
éltető Lélek, kit a földön minden 

zengve magaswiL Ámen. 

Hl 1NUSZ a nap folyam án 

Istenünk, halld meg, lehajolva hozzánk, 
irgalmas füllel a könyörgő kérést. 
Esdekel szolgád: kegyesen fogadd el 

minden imáját. 

Nézz le jósággal, derűs arccal égi 
trónodról, Iámpánk olaját te gyújtsd meg: 
add, hogy szívünket a vak éj sötétje 

el ne borítsa. 

Bűneink oldd meg, te, a jóság telje, 
mosd le a szennyet, a bilincset tépd szét, 
vétkeink vedd el s a bukottat újra 

vidd a magasba. 

Dicsőség néked, örök Atyaisten 
és neked, Krisztus, Atya Egyszülötte, 
s kettejük Lelke, velük egyenlő Úr, 

minden időn át. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant. Jusson el hozzád kiáltásom; ne vond el arco
dat tölem . 

101. zsoltár 

A megalázott király panasza 

"lsten megvigasztal minket minden megpróbáltatás
ban." (2 Kor 1,4) 

l. 

Ó Uram, halld meg imádságom, • 
jusson elédbe kiáltásom. 

Ne vond el tőlem arcod • 
gyötrelmem napján. 

Füledet fordítsd hozzám, t 
ha kiáltásom hangja szól, • 
sietve válaszolj. 

Mert napjaim gyorsabban tűnnek, mint a füst • 
és csontjaim, mint bronz, izzóan égnek. 

Szívem, mint száraz fű, elhervadt, ~ 
a falánk ellenség egészen elemésztett. 

Sebes lett szám a jajgatásban, • 
csontvázzá sorvadt testem. 

Olyan vagyok, mint keselyű a pusztaságban, • 
gubba ztó ölyv magányos réten. 

Reggeltől estig, mint veréb tűnödöm, • 
naphosszat, mint a csipogó madár a háztetőkön . 

Az ellenség gúnyt űz belőlem , t 
és gyalázóim lakomáznak rajtam. • 
Hamu lett ételem, ital a könnyem. 

Dühödben, haragodban • 
életem megragadtad, földhöz vágtad. 
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Elfogynak napjaim, mint kúszó árnyak, • 
és mint a fűszál, elhervadtam. 

IV. hét 

Ant. Jusson el hozzád kiáltásom; ne vond el arcodat 
tölem. 

2. Ant. Uram, tekintsd a megalázottak imáját. 

ll. 

De te, Uram: t 
te ülsz öröktől fogva trónodon, • 
és széked fennmarad minden koron. 

Felkelsz, hogy megkönyörülj Sionon, t 
itt az idő: légy irgalmas vele, • 
bizony, elérkezett az ideje. 

Szolgáid minden kövét szeretik, • 
ragaszkodnak utolsó porszeméhez. 

A nemzetek, Uram, nevedet tisztelik, • 
s a föld királyai megvallják dicsőséged. 

Az Úr, ha felépíti Siont ismét, • 
megnyilvánítja dicsőségét, 

az ínséges imáját elfogadja, • 
kérésüket meg nem tagadja. 

Írásban hagyjuk az új nemzedékre, • 
hogy majd az eljövendő nép is • 
az Urat így dicsérje: 

"Az Úr a szent magasságból elnézett, • 
lepillantott egekből a földre, 

hogy hallja a foglyok rimánkodását, t 
hogy azoknak, akik haláluk várják, • 
váltságát küldje, 

hogy ők az Úr ne ét Sionból áldják • 
é Jeruz álemből dic érjék, 
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amikor odatódul végül is minden nép • 
s királyaikkal együtt Őt szolgálják." 
Aut. Uram, tekintsd a megalázottak imáját. 
3. Ant. Te raktad le a Föld alapjait; az egeket a te ke

zed alkotta. 

III. 
Erőm az Úr hatalma megalázta, • 

Isten viruló napjaim rövidre vágta. 
Így szóltam: "Ne ragadj el, mielőtt még napjaim 

bevégzem, • 
te, kinek évei túlszállnak minden 
nemzedéken." 

A Föld alapjait te ősidők előtt leraktad, • 
az egeket kezeddel megalkottad, 

ők elpusztulnak, míg te megmaradsz, • 
akár a köntös, mely ronggyá szakad, 

mint rongyos ruhát, leveted őket, • 
és tovatűnnek. 

De megmaradsz te változatlan, • 
és éveid nem érnek véget, 

szolgáid fiai megbújnak oltalmadban, • 
utódaik jelenlétedben élnek. 

Am . Te raktad le a Föld alapjait; az egeket a te kezed 
alkotta . 

V: Hallgass, népem, tanításom ra. 
F: Figyelje füled ajkam szavát. 

OL M . 1 Y é IMÁD ÁG 
z e l őző ' a árnapról. 

V: Mondjunk áldá t az Úrnak. 
F: l tennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap el ső imájaként mondjuk, az Imádságra hívást 
nyomban a HI M USZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HI MNUSZT. 

Y: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

Fény alkotója, örök Úr, 
fény teljessége, napvilág, 
az örök fény természeted 
s ezért nem érzel éjszakát. 
Derengő hajnal jelzi már: 
az éjt újabb nap követi. 
Kihúnynak mind a csillagok, 
s megint a fénylő Nap ragyog. 
Mi is már vígan felkelünk, 
felcsendül hálaénekünk, 
hogy ím a vaksötét felett 
győzött ismét a napvilág. 
Ne törjön ránk, kérünk, Urunk, 
érzéki vágy forró heve, 
lelkünkön ne lehessen úr 
a világ hazug szelleme. 
Harag viszályba ne vigyen, 
a gyomrunk ínyenc ne legyen, 
ne rontson meg a kapzsiság, 
ne szálljon meg parázna vágy. 
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De erős szívvel, józanul, 
a testet tisztán tartva meg, 
adjuk, Krisztus, hűségesen 
egész napunkat teneked. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlé}ek, Vigasztalónk) 
egyetlen Ur, örök Király. Amen. 

Z OLT . ROK 
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l . Ant. Uram teneked szól dalom ; a tökéletes utat 
add megértenem . 

100. zsoltár 

Egy feddhetetlen király pana za 

"Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat. " 
(Jn 14,15) 

Jóságod, igazságod dalolom, • 
Uram teneked szól dalom. 

Határtalan hatalmadról zenélve zengek . • 
ó mikor látogatsz meg? 

Ártatlan szívvel éltem • 
palotáro belsejében, 

szemern nem tűrte meg • 
a hitvány képeket. 

Faragott bálvány • 
- úgy gyűlöltem - nem tapadt hozzám. 

Az álnok szív tőlem távol maradt, • 
rossz emberek barátja sose voltam. 

Ki másokat hátuk mögött rágalmazott, • 
azt mind elnémítottam. 
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Ha kevély volt és gőgös volt a szíve, • 
nem volt közöm vele. 

E föld hű fiaira tekintett szemem, • 
csak ők laktak velem. 

Akinek feddhetetlen volt az élete, • 
csak azt fogadtam fel szolgámnak . 

Nem !akta soha palotámat * 
csalások mestere. 

A hazug nyelvet * 
soha nem tűrtem magam mellett. 

De mint a barmot pusztítottam * 
e földnek minden garázdáit, 

az Isten városából kiirtottam * 
a gonoszokat mind egy szálig. 

IV. hét 

Ant. Uram, teneked szól da!om; a tökélete utat add 
megért enem. 

2. Ant. Urunk, ne vond el tőlünk irgalmadat. 

Bibliai ének 

I tennek kedve áldozat 

Dán 3,26.27 .-
29.34-41 

"Tartsarok bűnbánator és térjetek meg, hogy eltöröljék 
vétkeiteket." (ApC el 3, 19) 

Te áldott vagy é dicséretre méltó, t 
Urunk, atyáink Istene, * 
neved dic őséges örökre. 

Te igazságos vagy minden művedben, t 
tetteid helyesek, utaid igazak, • 
ítéleteid mind méltányosak. 
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Vétkeztünk, rosszat tettünk, t 
elhagytunk téged, • 
mindenféle gonoszat cselekedtünk. 

Neved miatt ne vess el végleg, • 
ne szüntesd meg a szövetséget. 

Ó ne vedd el tőlünk irgalmadat, t 
akit szerettél, Ábrahám kedvéért, • 
szolgád, Izsák és szented, Izrael miatt! 

T e azt ígérted , t 
hogy ivadékát megsokasítod, • 
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akár az égbolt csillagát, akár a tengerparti ho
mokot. 

De nézd, Urunk: • 
kisebbé lettünk minden népnél, 

ma mindenütt a földön • 
porig aláztak bűneink miatt. 

Manapság nincs köztünk uralkodó, • 
nincs próféta, nincs vezető, 

nincs áldozat, nincs adomány, • 
égő- vagy hálaáldozat, 

nincs hely, ahol a termés zsengéi • 
leesdjék ránk irgalmadat. 

Mégis: a megtört szív s az alázatos lélek • 
tegyen kedvessé minket teelőtted, 

mintha kosokkal és bikákkal, t 
ezer hizlalt birkával • 
vonulnak hozzád áldozatra: 

mindezt tet széssel úgy fogadd ma, • 
úgy legyen kedves ez az áldozat. 

Ha benned bízunk, szégyen sose érhet, t 
mo t nézd, teljes szívvel követünk téged, • 
téged félünk, keressük arcodat. 
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Ant. Urunk, ne vond el tőlünk irgalmadat. 

3. Ant. Istenem, új dalt éneklek neked. 

143. zsoltár, 1-10 

IV . hét 

Az Úr: győzelem és boldogság forrása 

"Mindent megtehetek azáltal, aki engem megerősít . " 
(Fil 4, 13) 

Áldott az Úr, az én kőszálam, t 
ki harcra oktatta kezem • 
és csatára karom. 

Én védősáncom, fellegváram, • 
bástyám és menedékhelyem! 

Ő az én nagyuram, csak őbenne remélek, • 
ő, aki népeket a lábamhoz terített. 

Mi az ember, Uram, hogy rá gondot viselj, • 
emberfia, hogy rá figyelj? 

Az ember, mint a köd, olyan, • 
ideje, mint az árnyék, elsuhan. 

Szállítsd le az eget, Uram, és jöjj le, • 
érintsd a hegyeket, hogy füstöt ontsanak, 

szikrázó villámaidat hajítsd a földre, • 
kovácsold nyilaid, hogy záporozzanak . 

És nyújtsd le kezedet a magas égből, t 
az örvénylő vizekből húzz ki, szabadíts meg! • 
Megmentőm légy idegenek kezéből. 

Mert hazugságra nyitják ajkukat • 
és hamis esküre emelik jobbjukat. 

Ó Istenem, dicsérjen új dalom, • 
hadd zengjelek tízhúrú lantomon. 

Ő a királynak győzelmét megadta, • 
Dávid szolgáját megszabadította. 



IV. hét Kedd Reggeli dicséret 643 

Ant. Istenem, új dalt éneklek neked. 

OLVASMÁNY Iz 55, l 

Ti szomjazók, gyertek a vizekhez mind, és bár 
nincs pénzetek, siessetek ide, vegyetek ingyen ga
bonát és egyetek; vegyetek pénz nélkül bort és tejet. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Halld meg, Uram, hangomat: * Szavadban van 
minden bizalmam. Megismételjük 
V: Felkelve hajnalban így kiáltok: * Szavadban ... 
Dicsőség ... Halld meg ... 

ZAKARIÁS É EKE Lk 1,68-79 

Ant. Mindazok kezéből, akik gyűlölnek, ments meg, 
Urunk. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, * 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította * 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán * 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, * 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, * 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött * 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből * 
szabadulást ad, 
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és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas lstenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 

IV. hét 

a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

Ant . Mindazok kezéből, akik gyűlölnek, ments meg, 
Urunk. 

KÉRÉSEK 

Istenünk, e reggeli dicséret idején örömmel 
ajándékozol meg minket és megerősíted remé
nyünket. Ezért bizalommal könyörgünk hozzád : 
Urunk, nevednek dicsőségére hallgass meg! 
Istenünk, Üdvözítőnk Atyja, hálát adunk neked 
-a megismerésért és a halhatatlanságért, amelyet 

Jézus által adtál. 
Tedd szívünket alázatossá, 
- hogy egymásnak alávessük magunkat Krisztus 

félelmében . 
Szentlelkedet öntsd belénk, hiszen tieid vagyunk, 
- hogy testvéri szeretetünkben ne legyen semmi 

hamisság. 
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Te az embert munkára teremtetted, hogy uralma 
alá vesse a földet, 

- add, hogy munkánk téged dicsőítsen és testvé
reinket megszentelje. 
Miatyánk ... 

Imádság 

Urunk, növeld bennünk a beléd vetett hitet, 
hogy a tökéletes dicséret, amely ajkunkon felhang
zik, a mennyországban biztos gyümölcsöt érleljen. 
Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki ve
led él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Is
ten, mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 

V: Az ú r legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten : az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek . · 

F: Ámen. 
V: Menjetek békével. (Húsvéti időben hozzáfüzzük: 

Allelúja, allelúja.) 
F: I tennek legyen hála. (Allelúja, allelúja .) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap, diakónus veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen . 



646 Kedd Napközi imádság IV. hér 

Napközi imádság 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

DÉLELŐTTRE(TERTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengőn esdje énekünk 
a nappal harmadik szakán 
hármas fölségű Istenünk, 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész vi lágnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

DÉLRE (SEXTA) 
Dicsérjük dallal az Urat, 
buzgó ké zséggel, lelkesen : 
az óra, íme, délre jár 
s bennünket imádságra hív. 



IV. hét Kedd Napközi imádság 

Ez szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

E fénytől, mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLUTÁ RA ( O A) 

Háromszor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Őt áldjuk dallal lelkesen. 

Isten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív: 
Szent Péter itt a mesterünk, 
gyógyító csodával tanít. 

Lélekben zsoltározva így 
a szent apostolok nyomán , 
Krisztustól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Viga zunk, 
meg nem szünő időkön át. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant. Ha tudjátok és megteszitek, boldogok lesztek. 

118. zsoltár, 137-144 

XVIII.(Cadé) 

Szent Istenem, igaz vagy, * 
minden szavad igaz ítélet. 

Szépen kiszabtad minden rendelésed, * 
magadra meg, ó Nagyúr, a hűséget. 

Sarkarnban járt, hogy leterítsen, az ellenség, * 
igéid nem ismerték. 

Szavad, Hatalmas, megállja a próbát: * 
szereti szolgád . 

Semmibe vesznek fiatalságom miatt, * 
de nem felejtem parancsaidat. 

Szent a te igazságod, örök Isten * 
és nincs hamisság törvényedben. 

Szorongó kínjaim bár rám szakadnak, * 
rendelkezéseidben felujjongok. 

Szent végzéseid mélyére hogy lássak, * 
életre bennük, örök lsten, hadd találjak. 
Ant. Ha tudjátok és megteszitek, boldogok lesztek. 

2. Ant. Jusson eléd imádságom, Uram. 

87. z oltár 
A halál ágyán kiterítve 

"Ez a ri órátok, a sörétség hatalma. " (Lk 22,53) 

l. 
ó Uram, I tenem, Megváltóm, • 

hozzád kiáltok éjjel-nappal egyre. 
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Jusson elédbe imádságom, • 
kiáltozásern vedd füledbe. 

Eltölti lelkemet a gyötrelem, • 
s az Alvilágra süllyedt életem. 

Azok közé soroltak, t 
akik a mély Gödörbe hulltak. • 
Minden erő elhagyta testem. 

A halál ágyán kiterítve, t 
mint akit meggyilkoltak, sírban fekszem, • 
mint akit elfeledtél és jóságod elhagyott. 

Alászálltam az Alvilágba, • 
sötét és mély országba. 

Egész súlyával rám dőlt haragod, • 
minden felindulásod rám csapott. 
Ant. Jusson eléd imádságom, Uram. 
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3. Ant. Tehozzád kiáltok, Uram, ne fordítsd el tekin
teted. 

Il. 
Barátaimat messze vitted tőlem, • 

utálat lettem a szemükben. 
Börtönbe estem, nincs szabadulásom, • 

homályt borít szememre bánkódásom. 
Uram, naponta hívlak egyre, • 

kitárom feléd karomat. 
A holtak látják-e csodáidat? • 

Az árnyak felkelnek dicséretedre? 
Talán a Sírban jóságodat hirdetik? • 

Hűségedet a Pusztulásban? 
Csodáidat a Sötétségben ismerik, • 

kegyességed a Feledés Honában? 
De én, Uram, csak egyre hívlak, • 

érjen hozzád imám, ha virrad. 
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Ó Uram, miért utasítasz vissza? • 
Miért fordítod el tekinteted? 

Gyötrődöm, jajgatok és haldokolva, • 
kerékbe törve reszketek. 

Már haragod hulláma elborított, • 
vad támadásod összezsugorított, 

özönlött rám egész nap, mint az ár, • 
magam maradtam: körülvettek. 

Minden barátom messze vitted, • 
egyetlen társam lett az Éj homály. 

IV. hét 

Ant. Tehozzád kiáltok, Uram, ne fordítsd el tekinte
ted. 

OLVASMÁNYOK 

Délelőtt l Jn 3,17-18 

Aki birtokolja a világ javait és látja, hogy test
vére szükséget szenved, de mégis elzárja előle szí
vét: hogyan él abban lsten szeretete? Gyermekeim 
ne szeressünk szóvai és nyelvvel, hanem tettel és 
igazsággal. 

V: Boldog, aki könyörületes és javait megosztja. 
F: Az igaz emléke örökké megmarad. 

Imádság 

Mindenható örök lsten, te Vigasztaló Lelkedet 
az apostolokra a nap harmadik órájában árasztot
tad ki. Bocsásd Je ránk is a szeretet Lelkét, hogy 
minden ember előtt hűséggel tegyünk tanúságot 
ró lad. Kri zt u , a mi Urunk által. Ámen. 
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Délben MTörv30,11.14 

E törvények, melyeket megszabok ma neked, 
nem túl nehezek, nem elérhetettenek számodra. 
Egész közel van hozzád a törvény, a szádban és a 
szívedben, hogy hozzá igazíthasct tetteid. 

V: Szavad, Uram, lámpása lépteimnek. 
t . Ösvényeimet megvilágosítja. 

Imádság 

Istenünk, te Szent Péternek kinyilvánítottad a 
pogány népek üdvözítésének tervét. Tedd meg jó
ságosan, hogy tetteink előtted kedvesek legyenek 
ésszereteted üdvözítő szándékát szolgálják. Krisz
tus, ami Urunk által. Ámen. 

Délután lz55,10-ll 
Ahogy az eső és a hó lehull az égből és nem tér 

oda vissza, hanem megöntözi a földet és termővé, 
gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magve
tőnek és kenyeret az étkezőnek, éppenúgy lesz sza
vammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza 
hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akara
tomat, és eléri, amiért küldtem. 

V: Az Úr leküldi szavát a földre. 
F: Sebesen szalad szózata. 

Imádság 
Istenünk, te Kornéliusz századoshoz angyalodat 

küldted, hogy az üdvösség útját megmutassa neki. 
Segíts minket, hogy mindenki üdvössége érdeké
ben fáradozzunk és így velük együtt Egyházad kö
zö ségében eljussunk hozzád. Kri ztus, a mi 
Urunk által. Ámen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 
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Vecsernye 

Felépítése mindenben megegyezik a Reggeli dicsérettel. 
Egyetlen kivétel: Zakariás éneke (Benedictus) helyett 
Szüz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónája hétköznapokon a négyhetes zsoltárbeosztás 
szövegében található. Vasár-és ünnepnap a saját szöve-

gek között találjuk. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

Idők magvető mestere, 
határt vonó kezed szabott 
a munkához fényes napot 
s alváshoz csendes éjszakát. 

Tartsd lelkünk tisztán és vezesd, 
míg tart az éji némaság. 
Fékezd az ellenség nyilát, 
ne ejtsen szívünkön sebet. 

Lohassz le lángot, lobogást, 
a szívben minden szenvedélyt. 
Érzéki szenny ne rontsa meg 
a lélek ifjú erejét. 

Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök Király. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant. Ha elfelejtelek, ó Jeruzsálem, száradjon el a 
jobbkezem! 

136. zsoltár, 1-6 

Babilon folyópartjain 

"Ezt az éneket, amely a nép testi rabszolgaságáról szál, 
a lelki rabság példájaként kell értelmeznünk." 

(Szent Hiláriusz) 

Babilon folyópartjain ültünk t 
és zokogtunk nagyon, * 
amikor rád emlékeztünk, Sion. 

Kellős közepén, nyárfaligetekben * 
felfüggesztettük lantjaink. 

Mert rabtartóink énekszót akartak, t 
víg éneket, kik ócsároltak: * 
"Zengjétek nekünk Sion dalait!" 

Hogy énekeljük dalait az Úrnak * 
itt messze idegenben? 

Ha elfelejtelek, ó Jeruzsálem, * 
száradjon el a jobbkezem! 

Ínyemhez tapadjon a nyelvem, * 
terád ha nem emlékezem! 

Ha, Jeruzsálem, fel nem teszlek * 
fejemre ékes dísznek! 

Ant. Ha elfelejtelek, ó Jeruzsálem, szá ·adjon el a 
jobbkezem. 

2. Ant. Az angyalok színe előtt zsoltározem neked, 
Istenem. 
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137 . zsoltár 

Hálaadás 

IV. hét 

"A föld királyai hódolatukat és tiszteletüket hozzák a 
szent városba." (Jel 21,24) 

Hálát adok teljes szívemből, • 
az istenek közül dicsér dalom. 

Leborulok szent templomod felé, • 
és neved hálával magasztalom. 

Te jóságodban, hűségedben t 
mindenki előtt megdicsőítetted • 
szent neved és szavad. 

Meghallgattál, amikor hívtalak , • 
s erővel lelkem felövezted. 

Uram, a föld minden királya áld, • 
ha hallja ajkaid szavát. 

Az Úr uralmát zengi mind: • 
"Milyen nagy az Úr dicsősége!" 

Magas az Úr, de kicsinyekre letekint, • 
fenn trónol, mégis idelát a messzeségből. 

Ha járok veszélyektől körülvéve, • 
oltalmazd életem a támadók dühétő!! 

Terjeszd ki balkarod, • 
vígy győzelemre jobbkezeddeL 

Az Úr feleljen értem, míg csak létezem, t 
Uram, jóságod végtelen, • 
kezednek alkotását ne feledd el! 

Ant. Az angyalok színe előtt zsoltározem neked, Is
tenem. 

3. Ant. Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé le
gyen a dicsőség és az á ldás. 
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Bibliai ének Jel 4,11 ;5.9 . 
10.12 

A megváltottak éneke 

Méltó vagy, Urunk, Istenünk, t 
hogy átvetted a dicsőséget, • 
a hódolatot és a hatalmat. 

Mert mindent te teremtettél, • 
akaratod alkotta, hozta létre őket. 

Méltó vagy, Urunk, hogy átvedd a könyvet • 
és pecsétjét feltörjed, 

mivel megöltek, • 
és Istennek megváltottál minket véreddel 

minden törzsből és nyelvből, • 
népből és nemzetből, 

Istenünknek országgá és papokká tettél, • 
hogy urai legyünk a földnek. 

Méltó a Bárány, kit megöltek, • 
hogy a hatalmat ráruházzák, 

a gazdagságot, bölcsességet, hódolatot, • 
a dicsőséget és az áldást. 

nt. Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen 
a dicsöség és az áldás . 

OL A MÁ Y Kol3,16 

Krisztus igéje elevenen éljen bennetek. Tanítsá
tok és int étek egymást nagy bölcse séggeL Éne
keljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt é zent 
dalokat l tennek. 
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V ÁLASZOS ÉNEK 

Betöltesz örömmel: * Ha meglátom arcod, Uram. 
Megismételjük 
V: Jobbod felől mindvégig gyönyörűséggel. * Ha 
meglátom ... Dicsőség ... Betöltesz ... 

SZŰZ MÁRJA ÉNEKE Lk l ,46-55 

Ant. Tégy velünk, Urunk, nagy dolgokat, mert ha
talmas vagy és szent a te neved. 

Hadd magasztaljam az Urat! * 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mostantól minden nemzedék * 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, * 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre * 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, * 
a fennhéjázó szíveket szétszórja . 

Trónjukról erőseket letaszít * 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, * 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: * 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak * 
és magzatának mindörökre. 

Ant. Tégy velünk, Urunk, nagy dolgokat, mert ha
talmas vagy és zent a te neved. 
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KÉRÉSEK 

Krisztus hatalmat és erőt ad népének. Őszinte 
szívvel könyörögjünk hozzá: 
Hallgass meg, Urunk, és mi mindig dicsérünk téged! 

Te vagy, Krisztus, ami erősségünk: 
- híveidnek, akiket igazságodra vezetté!, adj bi

zalmat és kitartást. 
Irányítsd, Urunk, szíved szerint azokat, akik min

ket hatalommal vezetnek, 
- vezesd értelmüket, hogy békességben kormá-

nyozzanak. 
Te a sokaságot jóllakattad kenyérrel, 
-add, hogy munkánk az éhezőket segitse . 
Tedd, hogy a népek vezetői ne csak saját nemzetü-

ket tartsák szem előtt, 
- hanem mindenkit tiszteletben tartva, mindenki 

javára törekedjenek. 
Elhúnyt testvéreinknek adj föltámadást és örök 

életet, 
- amikor eljössz, hogy minden hívőben megdi

csőülj. 

Miatyánk ... 
Imád ág 

Színed előtt imádkozunk, Urunk, és könyörög
ve kérjük jóságodat. Add, hogy mindig elménk
ben forgassuk mindazt, amit ajkunk megvalL A 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK Lásd a 645. oldalon . 
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NEGYEDIK HÉT 

SZERDA 

Imádságra hívás 
Mindig a nap első z olozsmás óráját vezeti be. 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. z oltár 
Felhívás Isten dicséretére 

" Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart " (Zsid 3, 13) 

Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az 
Istent boldogan. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, * 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, * 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az 

Istent boldogan. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú lsten, * 

a nagy Király az istenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, * 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, * 

övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az 

Istent boldogan. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, * 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
Hiszen ő a mi Istenünk, t 

mi pedig mezejének népe, * 
földjének legelésző nyája. 
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Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az 
Istent boldogan. 
Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 

"Ne keményítsétek meg szívetek, 
ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 

a sivatagban cselekedtetek. 
Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 

kihívtak ellenük, pedig szemiéiték rninden tettem. 
Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az 

Istent boldogan. 
Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 

és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 
Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az 

Istent boldogan. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 

rniképpen kezdetben, • most és rnindörökké. 
Ámen. 
Ant. Egész világ, ujjongj az Úrnak; szolgáld az Is

tent boldogan. 

Olvasmányos imaóra 

: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, egít sietve. Dic őség az Atyá
nak, a Fiúnak é a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, mo t és mindörökké. Ámen. AJ
lelúja. 
Nagyböjtben az Allelúja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Magvető lsten, urak Ura, Krisztus, 
Élet-újító, szigorú Ítélő, 
áldva dicsérünk, kegyesen fogadd el 

minden imánkat. 

Éji órában a dicséret hangja 
íme hozzád száll, legyen hozzád méltó . 
Fény teremtője, örök égi dalra 

gyújtsd a szívünket. 

Hozz erényekben viruló napokra 
végülis boldog, sose szűnő létet; 
tetteink zengjék a dicsérő himnuszt 

minden időben. 

Szívünk és testünk buja vágyát égesd 
égi tüzednek erejével, ébren 
virrasszunk mindig s a kezünkben égjen 

lánggal a mécses. 

Egyenlő áldás az Atyát dicsérje 
s Téged, Megváltónk, örök egy Királyunk, 
és a Szentlelket, akit egyre zengjen 

minden a földön. Ámen. 

HIM USZ a nap fo lyamán 

Krisztus, fényesség, kegyelem és élet, 
végtelen jóság, öröme a földnek, 
csorduló véred a halálból minket 

megszabadított. 

Gyújtsd ki szívünkben szereteted lángját, 
áraszd ránk, kérünk, a hit égi fényét, 
és növeld bennünk a segítő jóság 

minden erényét. 
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Messze tartsd tőlünk a gonosz Kísértőt, 
győzzön a Sátán erején hatalmad, 
s álljon Ő mellénk, kit az égből küldesz, 

isteni Lelked. 
Dicsőség néked, örök Atyaisten, 
és neked, Krisztus, Atya egyszülötte, 
s kettejük Lelke, velük egyenlő Úr 

minden időn át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l . Ant. Áldd az Urat , lelkem , és ne feledd el ajándé
kait. 

102. zsoltár 

Lelkem az Urat áldja 

Irgalmas lstenünk szánakozó ~zíve úgy jelent meg, mint 
magas égből jelkelő :V ap. (Vö. Lk l , 78) 

l. 
ó áldd az Urat, lelkem! • 

Egész bensőm, nevét áldd. 
Ó áldd az Urat, lelkem, • 

és ne feledd el minden ajándékát. 
Ki minden bűnöd megbocsátja, • 

meggyógyít minden betegségből, 
megmenti életedet a mélységből, • 

megkoronáz kegyelme és jósága. 
Akinek szépségét örökre látod, • 

mikor, mint sasmadár, megújul ifjúságod. 
Az Úr, ki számonkérést biztosít • 

és igazságot minden elgyötörtnek, 
Mózesnek megmutatta útjait, • 

csodáit Izraelnek . 
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Ant. Áldd az Urat, lelkem, és ne feledd el ajándékait. 

2. Ant. Ahogy az apa gyengéd gyermekéhez, az Úr ir
galmas azokhoz, akik őt félik. 

Il. 
Az Úr jóságos és irgalmas, * 

haragja lassú, bőséges kegyelme, 
mindvégig nem szidalmaz, * 

és nem haragszik mindörökre. 
Nem bánik velünk bűneink szerint, * 

nem büntet úgy, ahogy kívánják bűneink . 

De mint az ég az alvilágnál magasabb, * 
ahhoz, ki féli őt, kegyehhe hű marad . 

Kelettől napnyugat amilyen távol, * 
oly messze dobta lázadásainkat önmagától. 

Ahogy az apa gyengéd gyermekéhez, t 
az iránt, aki féli őt, * 
az Úr irgalmat érez . 

Mert tudja, miből lettünk, * 
emlékezik: sárból születtünk. 

Akár a fű, az ember napjai, * 
virul, mint vadvirág a réten, 

egy szélfuvallat, s eltűnik egészen , * 
még otthona sem ismeri. 

Ant. Ahogy az apa gyengéd gyermekéhez, az Úr ir
galmas azokhoz, akik őt félik. 

3. Ant. Áldjátok az Ural, minden művei. 

III. 
De az Úr kegyessége mindöröktől fogva, t 

örökre kiterjed azokra, * 
akik őt félik. 
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Jósága betölti fiait, unokáit, t 
azokat, akik tartják szövetségét • 
és parancsait nem felejtik. 

Bár az Úr trónja fenn van az egekben, • 
királyi hatalmát követi minden. 

Áldjátok hát az Urat, angyalok, • 
hatalmas harcosok, 

készek, hogy teljesítsétek parancsát, • 
rögtön, mihelyt hallatja hangját. 

Áldjátok mind az Urat, katonái, • 
akaratának készséges zolgái. 

Áldjátok hát az Urat, minden műve, t 
bárhol és bármi: minden alkotása . • 
Lelkem az Urat áldja! 

Ant. Áldjátok az Ural , minden művei . 
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V: Uram, add, hogy parancsaidnak útját meg
értsem . 

F: És csodáidról elmélkedjem. 

OLVASMÁ Y 

zemírási olva mányt lá d az e edéke va árnapnál. 

IMÁD ÁG 

z elözö va árnapról. 

: Mondjunk áldá t az Úrnak. 
F: l tennek legyen hála . 



664 Szerda Reggeli dicséret IV. hét 

Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imádságra hivást 
nyomban a HIM USZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIMNUSZT. 

V: I ten, siess segít égemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM SZ 

Teremtő, fényes ég Ura, 
ki holdfényt hintesz éjszaka 
s a nappaJok fölé Napod 
biztos pályáját megszabod: 

Már messze fut az ében éj, 
a világ sz í ne visszatér, 
megújul már a lélek is, 
feszíti boldog tetterő. 

A visszatérő napsugár 
dicsérő dalra hívogat, 
az ég arcának mosolya 
szívünkben új derűt fakaszt. 

Ne érjen minket semmi szenny, 
vessünk el minden gono zat, 
ros z tett ne rontsa életünk, 
kerülje el nyelvünk a bűnt. 

De míg a nap ugár ragyog, 
hit melegít e a zívet, 
a remény vonzza ég felé, 
Kri ztu hoz kös e zeretet. 
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Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király, Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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J. Ant. Szilárd a szívem, Istenem, szilárd a zívem. 

107 . zsoltár 

Hajnali ima az Isten hatalmáról 

"Mive/ az lsten Fia minden egek fölé je/magasztosult, 
dicsősége megnyilvánul az egész föld fölött." 

(Arnobius) 

Szilárd a szívem, Istenem, • 
zengek zenével, dallal. 

Ébredj lelkem, kelj dalra hárfám, lantom! • 
Hadd ébredjen a hajnal. 

A népek között, Uram, hálát mondok, • 
Nagyúr, a nemzetek közt éneklek neked. 

Jó ágod meghaladja az eget, • 
az égboltnál hatalmasabb hűséged. 

Egekbe nyúlik magasságod, lsten • 
és betölti a földet dicsőséged. 

Hogy kedvelt szalgád megváltást találjon, 
győzelmes jobbod mellém álljon • 
és diadalt szerezzen. 

Az Úr ezt mondta zentélyében : t 
"Szikem földjét vígan felosztom én, • 
Szukkot völgyét felmérem, 
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enyém a Gileád, Manasszé is enyém, t 
nézd, Efraim a sisakern • 
és Júda kormányzó botom, 

Moáb a mosdótálam, t 
Édomra teszem sarumat, • 

IV. hét 

Filisztea fölött felhangzik csatakiáltásom." 
Ki visz fel majd a fellegvárba? • 

Ki ültet Édom trónusára? 
ó Isten, haragszol-e még, • 

már nem kíséred többé seregünket? 
A támadóktól ments meg minket, • 

mert ember ereje semmit sem ér. 
Isten velünk: ő diadalra vezet minket • 

és legázolja ellenfeleinkeL 

Ant. Szilárd a szívem, Istenem, szilárd a szívem . 

2. Ant. Az Úr rám adta az üdvösség ruháját és az 
igazság palástját. 

Bibliai ének 

Királyi korona l tened kezében 

Iz 61,10-
62,5 

"Láuam a szent várost, az új Jeruzsálemet, mint jegye
se számára feldíszítetr menyasszonyt. " (Jel 21 ,2) 

Felujjong örömöm az Úrban, • 
Istenemben vigadok én! 

Mert rám adta az üdvösség ruháját t 
s az igazság palástját • 
terítette fölém. 

Mint vőlegényt, koszorúval díszített, • 
mint menyasszonyt, ékszerrel éke ített. 
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Mint ahogy sarjat növeszt a föld, • 
ahogy a kert sarjasztja a virágot, 

úgy sarjaszt az Úr igazságot • 
és dicséretet a népek előtt. 

Sion miatt én szótlan nem vagyok • 
Jeruzsálemért nem hallgathatok: 

míg fel nem kél, mint hajnal, igazsága • 
és üdvössége, mint az égő fáklya. 

A népek látni fogják igazságod, • 
dicsőségedet a királyok, 

és akkor új néven neveznek, • 
melyet az Úr ajka jelöl meg, 

pompás fejdísz leszel az Úr tenyerében, • 
királyi korona Istened kezében. 

Elhagyatottnak többé nem hívnak, • 
magányosnak nem hívják földedet. 

"Tetszésem benned" -ez lesz a neved, • 
földedé: "férjes asszony". · 

Mert az Úr tetszését találja benned • 
és feleségül választja földed. 

Ahogy a legény elveszi a szüzet, • 
újjáépítőd feleségül vesz. 

A vőlegényt betölti örömmel párja: • 
Istened benned örömét találja. 
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Ant. Az Úr rám adta az üdvösség ruháját és az igaz
ság pa l á t ját . 

3. Ant. Istent dic érem, amíg élek. 
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145. zsoltár 
Boldog, akinek Isten a reménye 

"Dicsérjük Istent életünkben, azaz életmódunkkal." 
(Arnobius) 

Dicsérd az Urat, lelkem, t 
az Urat áldjam, amíg élek, • 
én Istenem, míg létezem, dalommal hadd dicsérlek! 

Ne vesd a fejedelmekbe bizalmad, • 
ember biztonságot nem adhat. 

Végsőt lehelve országába tér, • 
és ezzel minden terve véget ér. 

Boldog, akinek Jákob Istene a segítsége, • 
s a magasságos Úristen reménye, 

ki alkotta az eget és a földet, • 
a tengert és ami csak lakja, 

aki a meggyötörtnek támasza marad, t 
az elnyomottak ügyét felkarolja, • 
s az éhezőnek táplálékot ad. 

Az Úr szabadságot hoz a raboknak, t 
kinyitja szemét a vakoknak, • 
felemeli a hétrét görnyedét. 

Az Úr a jókat szereti, • 
a vándort megvédelmezi, 

oltalmazza az árvát, özvegyet, • 
de lerontja a gono zok hatalmát. 

Az Úr örökre kormányozza birodalmát, • 
ó Sion, nemzedékről nemzedékre I tened! 
Ant. Istent dicsérem, amíg élek . 

OLVASMÁ Y MTörv 4,39-40a 

Ma tehát vedd tudomásul, hogy az Úr maga az 
l ten fenn az égben és lenn a földön: egyedül ő és 
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senki más. Tartsd meg parancsait és törvényeit, 
amelyeket számodra megszabok. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Áldom az Urat: • Minden időben. 
Megismételjük 
V: Számban dicsérete örökké megmarad. • Min
den időben. Dicsőség ... Áldom ... 

ZAKARIÁS É EKE Lk l ,68-79 

Ant. Szalgáljuk az Urat szentségben életünk minden 
napján. 

Áldott az ú r, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a sze nt próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől é az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban i" 
zíne előtt szolgálni enged • 

minden napján az életünknek. 
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Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 

IV. hét 

a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

Ant. Szolgáljuk az Urat szentségben életünk minden 
napján. 

KÉRÉSEK 

Krisztus az Atya dicsőségének ragyogása, szavá
val minket megvilágosít. Szeretettel kiáltsunk hoz
zá és mondjuk: 
Hallgass meg minket, örök dicsőség Királya! 
Áldott vagy, hitünk szerzője és teljessége: 
- te a sötétségből hívtál minket csodálatos fényes-

ségedre. 
Te avakokszemét és a süketek fülét megnyitottad: 
- segíts hitetlenségünkön. 
Urunk , add , hogy szeretetedben szilárdan megma

radjunk, 
- és ne szakadjunk el egymástól. 
Add, hogy a kísértéseknek ellenálljunk és a meg

próbáltatásokban kitartsunk, 
- a jóért pedig mindig hálát adjunk. Miatyánk ... 
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Imádság 

Urunk, emlékezz meg szent szövetségedről , 
amelyet a Bárány áldozati véreszentelt meg. Add, 
hogy néped elnyerje vétkei bocsánatát és a megvál
tás kegyelmében szüntelenül gyarapodjék. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakonu vezeti az imát: 

V: Az ú r legyen veletek . 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek . 

F: Ámen . 

: Menjetek békével. (Húsvéti idöben hozzáfuzzük: 
Allelúja, allelúja.) 

F: lstennek legyen hála . (Allelúja, allelúja.) 

Magánimádkozá nál, vagy ha nem pap, diakónu veze
ti az imát: 

: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 
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Napközi imádság 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

DÉLELŐTTRE(TERTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengőn esdje énekünk 
a nappal harmadik szakán 
hármas fölségű Istenünk, 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész világnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLRE (SEXTA) 
Dicsérjük dallal az Urat, 
buzgó készséggel, lelkesen: 
az óra, íme, délre jár 
s bennünket imádságra hív. 
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Ez szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

E fénytől, mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen . 

DÉLUTÁNRA (NONA) 

Háromszor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Őt áldjuk dallal lelkesen. 

Isten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív: 
Szent Péter itt a mesterünk, 
gyógyító csodával tanít. 

Lélekben zsoltározva így 
a szent apostolok nyomán, 
Krisztustól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 
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674 zerda apközi imádság IV. hét 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Uram, kiáltok hozzád teljes szívvel, szavad
ban bízom. 

118. z oltár, 145-152 

XIX. (Qoph) 

Teljes szívvel kiáltok, válaszolj, Úristen, • 
hogy végzéseidet kövessem. 

Teli torokkal hívlak, ments meg, • 
ó add, hogy tartsam minden rendelésed. 

Terád tekintve hajnalban segítségedet hívtam, • 
szavadra vártam. 

Tekintetem feléd fordult az éjben, • 
mikor igédet forgattam elmémben. 

Te jó vagy: halld meg hangom, Istenem, • 
igazságodban védd meg életem. 

Tolong a bálványimádó itt közelemben, • 
de törvényedtől messze tévedt. 

Te pedig közel vagy, ó Uram lsten! • 
Színigazság minden rendelkezésed. 

Teremtő Kezdet, elfogadom minden rendelésed, • 
öröktől fogva alkottad meg őket. 

Ant. Uram, kiáltok hozzád teljes szívvel, szavadban 
bízom. 

2. nt. Az ember gondolatait Isten ismeri: tudja, 
hogy mit sem érnek. 
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93. zsoltár 

A számonkérő Isten 

"Az Úr mindent számonkér. Nem tisztátalanságra, ha
nem szent életre hívott minket." (l Tesz 4,6-7) 

l. 

A számonkérés Istene, az Úr, • 
a számonkérő Isten megjelent. 

Kelj fel, ítéld meg a világot, • 
hajtsd ki a pusztaságba a kevélyeket. 

Uram, a gonoszt meddig tűröd, • 
a gonoszok még meddig örvendeznek? 

Még meddig ontják magukból a gőgöt, • 
a bűnözők még meddig dicsekednek? 

Uram, népedet eltaposták, • 
és örökséged meggyötörték, 

az özvegyet, a hontalant megölték, • 
meggyilkolták az árvát. 

Azt gondolták, az Úr semmit sem 1át, • 
hogy Jákob Istene nem tudja meg. 

Le~yetek okosabbak, ostobák! • 
Orültek, mért nem értitek? 

Nem hall, aki a fület teremtette? • 
Nem lát a szemek alkotója? 

Nem büntet, ki a népeket nevelte? • 
Vagy tudatlan az emberiség tanítója? 

Az ember minden gondolatát ismeri az Úr, • 
és tudja, hogy értéktelen. 

nt. Az ember gondolatait lsten ismeri: tudja, hogy 
mit em érnek. 
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3. Ant. Az Úr védőbástyám lett: megmentőm és kő
szálam. 

Il. 
Boldog, akit magad tanítasz, Istenem, • 

ki tőled, törvényeidből tanul. 
A rossz napok után elnyugszik nálad végül, • 

míg a gonoszok végső gödre készül. 
Igen, az Úr nem hagyja cserben népét, • 

nem árulja el örökségét. 
A törvényszék előtt kiderül az igazság, • 

mikor megítélik az igaz jussát. 
Ki kelt fel értem a gonoszok ellen? • 

Ki védett meg a bűnözókkel szemben? 
Ha nincs az Úr, hogy mellém álljon, • 

a Tömlöc lenne régen a lakásom. 
Amikor szóltam: "Süllyedni kezd lábam!" • 

Uram, kegyelmedben támaszt találtam. 
Mikor a gondok között elmerültem, • 

vigasztalásod harmatozta lelkem. 
Ki gonoszság szerint ítél, lehet-e majd vendéged? • 

Vajon a rendbontókat véded? 
Az igaz életét támadva összefogtak, • 

az ártatlan fejére ítéletet hoztak. 
De énnekem védőbástyám az Úr lett, • 

én Istenem: megmentőm és kőszálam. 
Ant. Az Úr védőbástyám lett: megmentőm és kőszálam . 

OLVASMÁNYOK 
Délelőtt l Kor 10,24.31 

Senki se keresse a saját érdekét, hanem a mási
két. Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást 
tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. 
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V: Jó dolog az Urat dicsérni. 
F : Nevednek, Fölséges, zsoltárt zengeni. 

Imádság 

Urunk, szentséges Atyánk, hűséges Istenünk, te 
a megígért Lelket elküldted, hogy az embereket, 
akiket a bűn szétszórt, ismét összegyűjtsed. Add, 
hogy e világban az egység és a béke ügyét hathatósan 
szolgáljuk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délben Kol 3,17 

Bármit szóltok vagy tesztek, mindent az Úr, 
Krisztus Jézus nevében cselekedjetek, hálát adva 
általa Istennek, az Atyának. 

V: A dicséret áldozatát hozom elédbe, Uram. 
F: S az Úr nevét segítségül hívom. 

Imádság 

Mindenható és irgalmas lsten, te a nap közepén 
felüdítesz minket. Tekints kegyesen megkezdett 
munkánkra, javítsd ki a hibákat és add, hogy tet
szésed szerint legyünk képesek befejezni. Krisztus, 
a mi Urunk által. Ámen. 

Délután Kol3 ,23-24 

Bármit tesztek, lélekből tegyétek, minthogy az 
Úrnak teszitek, nem az embereknek. Hiszen tudjá
tok, hogy az Úrtól kapjátok jutalmul az örökséget. 

V: Az Úr az én örökségem és osztályrészem. 
F: Kezedben nyugszik sorsom. 

Imád ág 
Urunk, Jézus Krisztus, te a kereszten kitártad 

kezedet az emberek megváltására. Engedd, hogy 
tetteink elnyerjék tetszésedet és megváltásod mű
vét hathatósan hirdessék a világban . Aki élsz és 
uralkodol, mindörökké. Ámen. 
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Vecsernye 

Felépítése mindenben megegyezik a Reggeli dicsérettel. 
Egyetlen kivétel: Zakariás éneke (Benedictus) helyett 
Szűz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónája évközi hétköznapokon a négyhetes z oltár
beosztás szövegében, egyébként pedig a saját szövegek 

között található. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

Lassan lenyugszik már a nap, 
hegyet-völgyet magára hagy, 
de míg bánattal búcsút int, 
holnapra fényt ígér megint. 

Halandó ész ámulva néz: 
Teremtőnk, gonddal megszabod 
egymást váltó időszakok, 
a fény s az árny törvényeit. 

És míg az égre ráborul 
a néma csend s az éjsötét. 
lankadni kezd a tetterő 
keressük már a pihenést: 

bennünket fényed boldogít, 
hittel, reménnyel gazdagít, 
Igéd, Öröktől Létező, 
dicsőségednek fénye ő. 
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Hajnalt nem ismert ez a nap 
s nem éri soha alkonyat: 
fényét áhítja földi nép 
s ujjongva áldja fenn az ég. 

Örökre ízleljük mi is 
szelíd fényednek örömét, 
s míg áldunk, zengjük szent Fiad 
s édes Lelked dicséretét. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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J. A nt. Túl csodálatos számomra tudásod: fölémbe 
tornyosul. 

138. zsoltá r, 1-18. 23-24 
Uram , te ismersz 

"Ki ismeri az Úr elméjét? Tanácsot neki ki adott?" 
(Róm ll ,34) 

I. 
Uram, vizsgálj meg te magad, • . 

ismerj meg engem. 
Te ismersz álltamban-ültömben, • 

távolról tudod gondolatomat. 
Figyeled érkezésem, indulásom, • 

vigyázod minden utamat. 
Szó alig születik meg nyelvemen, • 

te máris érted teljesen. 
Elér z mögém, elérsz elém, • 

tenyered átfog. 
Túlságosan nagy számomra tudásod, • 

rám tornyosul és fel nem érem én. 
Lelkedtől hova menekülhetek? • 

Arcodtól hova szálljak? 
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Egekbe hogyha hágok, ott talállak, • 
ha alvilágra roskadok, ott is csak rád lelek. 

Bár szárnyaim keletre szálljanak, • 
vagy nyugaton az óceánon túlra telepedjek, 

ott is rám nehezedik súlya balkezednek, • 
és jobbod megragad. 

És akkor megértettem én: t 
sötétben is rám függeszti szemét, • 
még éjjel is körülvesz sugara. 

Neked az éj sem éjsötét, t 
mint napsugár ragyog az éjszaka, • 
s az éj homály akár a fény. 

Ant. Túl csodálatos számomra tudásod : fölémbe tor
nyosul. 

2. Ant. Én vagyok az Úr: az ember legbel ső titkait 
feltárom, mindenkinek megfizetek életmódja szerint. 

Il. 

Igen, bensőmet te alkottad, • 
mikor anyám ölét lakásul adtad. 

Magasságos, dicsérlek én: • 
olyan félelmetes vagy! 

És imádattal borulok eléd: • 
oly rettenetes minden műved! 

Lelkem minden zugát tudod te rég, • 
egy csontom sincs elrejtve teelőtted, 

mióta megalkottak a Titkok helyén, • 
megmintáztak az Alvilág ölén. 

Szemiéited életem minden szakát , • 
tekercseden leírva ott feküdt, 



IV. hét Szerda Vecsernye 

és sorba raktad napjaim sorát, • 
még mielőtt csak egy is rám derült. 

Olyan nehéz nekem minden gondolatod, • 
én Istenem, erőtől duzzad mélye! 

És megszámlálni nem tudom: • 
szaporább, mint homok. 

Kelts új életre, hadd legyek veled! t 
Isten, végezz a gonoszokkal! • 
Bálványimádók, félre veletek! 

Minden szoborra rávetik szemük, • 
hitványságokon csügg tekintetük. 

Uram, én gyűlöltem, akik téged gyűlöltek, • 
lenéztem, akik ellened szegültek . 

Tökéletes voltam a gyűlöletben • 
és mindegyiknek ~llensége lettem. 

Vizsgálj meg, Isten, te magad, t 
szívem mélyét kutasd, • 
fürkéssz, kutasd ki minden gondomat. 

S látván, hogy bálvány nem lett úr felettem, • 
örök uralmad alá vezess engem. 
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Ant. Én vagyok az Úr: az ember legbelső titkait feltá
rom, mindenkinek megfizetek életmódja szerint. 

3. Ant. Teremtett lét ét minden őáltala kapta és min
den őbenne áll fenn. 

Bibliai ének 

Kri ztu az el ő 

Adjunk hálát az Atyának, t 
aki méltóvá tett minket • 
a szentek örökségére fényességben, 

Kol l ,12-20 
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aki a sötétség hatalmából kimentett • 
és áthelyezett Fia országába. 

Benne találtunk megváltásra, • 
a bűnök bocsánatára. 

Ő a láthatatlan lsten képmása, • 
minden teremtmény elsőszülötte. 

Minden teremtmény benne jött létre • 
az égben és a földön: 

a látható és a láthatatlan, t 
trónusok és uralmak, • 
fejedelmek és hatalmak . 

Teremtett létét minden • 
általa és benne kapta. 

Ő minden előtt létezik, • 
és minden őbenne áll fenn. 

Ő a feje a Testnek: az Egyháznak, t 

IV. hét 

ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, • 
hogy mindenben ő legyen élen. 

Az Atyának úgy tetszett, hogy minden teljesség • 
benne lakozzék, 

hogy általa mindent • 
magával kibékítsen 

s vérével a kereszten t 
békességet szerezzen • 
mindannak, ami létezik a földön és az égben . 

Ant. Teremtett létét minden őáltala kapta és minden 
őbenne áll fenn. 

OL A MÁ Y l Jn2,3-6 

Abból tudjuk, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk 
parancsait. Aki azt állítja, hogy ismeri őt, de pa-
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rancsait nem tartja meg, az hazug és az igazság 
nincsen benne. Aki viszont megtartja tanítását, 
abban az lsten szeretete valóban tökéletes. Ezáltal 
győződünk meg róla, hogy benne vagyunk . Aki 
azt állítja, hogy őbenne él, annak úgy kell csele
kednie, ahogyan ő cselekedett. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Uram, őrizz meg: * Szemed fényeként. 
Megismételj ük 
V: Szárnyaid árnyékában védj meg. * Szemed ... 
Dicsőség ... Uram ... 

SZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 

Ant. Hatalmát, Urunk, mutassa meg győztes karod: 
szórd szét a kevélyeket és magasztald fel a kicsinyeket. 

Hadd magasztaljam az Urat! * 
Hadd ujjongjak megváltó lstenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: · t 
mcstantól minden nemzedék * 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős , * 
és Szent az ő neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre * 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, * 
a fennhéjázó szíveket szétszórja . 

Trónjukról erőseket letaszít * 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, * 
a gazdagot üresen küldi el . 
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Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre. 

IV. hét 

Ant. Hatalmát, Urunk, mutassa meg győztes karod: 
szórd szét a kevélyeket és magasztald fel a kicsinyeket. 

KÉRÉSEK 

Az örök Atyát, akinek irgalma az egeket megha
ladja, ujjongó lélekkel dicsérjük és kiáltsuk: 
Urunk, vigadjon mindaz, aki bízik benned! 
Urunk, te Fiadat nem azér~ küldted, hogy a világot 

megítélje, hanem, hogy a világnak megváltást 
szerezzen: 

- adJ, hogy az ö dicsőséges halála gazdag gyü
mölcsöt hozzon bennünk. 

Te papjaidat Krisztus szelgálatára és szentségeid 
kiszolgáltatására rendelted: 

- hűséges szívet, tudást és szeretetet adj nekik. 
Azoknak, akiket a mennyek országáért önmegtar-

tóztató életre hívtál, 
- add, hogy töretlen hűséggel kövessék Fiadat. 
Te az embert kezdetben férfmak és nőnek teremtetted, 
- minden családot őrizz meg őszinte szeretetben. 
Te Krisztus áldozata által az emberek bűneit eltörölted, 
- minden elhúnytnak add meg vétkei bocsánatát. 
Miatyánk ... 

Imád ág 

Urunk, emlékezz irgalmadra. Te a zük éget szen
vedöknek mennyei javaid bőségét juttatod. Add, 
hogy a mi inségünket is a te gazdagságod csillapítsa. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki ... 
B J ZŐIM . K Lá da67J . oldalon. 



NEGYEDIK HÉT 

CSÜTÖRTÖK 

Imádságra hívás 

lindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 
Felhívás Isten dicséretére 
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"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart." (Zsid 3,13) 

Ant. Lépjünk az Úr elé dicsérő ujjongással. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Lépjünk az Úr elé dicsérő ujjongással. 

Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten; • 
a nagy Király az istenek fölött. 

Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 
övéi mind a hegytetők. 

Övé a tenger, az ő alkotása, • 
övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Lépjünk az Úr elé dicsérő ujjongással. 

Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 
Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 

Hiszen ő a mi Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 
Ant. Lépjünk az Úr elé dicsérő ujjongással. 
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Bár hallgatnátok ma az ő szavára: * 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál * 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, * 

IV . hét 

kihívtak ellenük, pedig szemiéiték rninden tettem. 
Ant. Lépjünk az Úr elé dicsérő ujjongással. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, * 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: * 
nem látják meg nyugalmam földjét." 
Ant. Lépjünk az Úr elé dicsérő ujjongással. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak* és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, * most és mindörökké. 
Ámen. 
Ant. Lépjünk az Úr elé dicsérő ujjongással. 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap el ő imaórájaként mondjuk, az Imádságra hí
vá t közvetlenül követi a megfelel ő HIM USZ, majd 
az imaóra többi ré ze. Ha nem a nap első imaórájaként 
zerepel, akkor a következő Be've:tetó imák előzik meg: 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az At yá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek , miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen . Al
lelúja . 

agyböjtben az Allelúja elmarad. 
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HIM U Z éjjel vagy hajnalban 
A nappal szárnyas hírnöke 
közelgő fényről énekel: 
ébreszti már a lelkeket 
és új életre hív az Úr. 

"Betegség, álom, lustaság 
ágyát vigyétek!" - így kiált -
"szent tisztaságban, józanul 
virrasszatok, közel vagyok." 

Hogy majd ha újra mindenütt 
az égen hajnal tündököl, 
annak, kit munka terhe vár, 
adjon reményt a fénysugár. 

Most Jézushoz kiált szavunk, 
könnyezve, kérve, éberen, 
buzgó hittel, ha esdekel 
a ti zta szí v, nem szunnyad el. 

Krisztus, te űzd el álmaink, 
törd szét az éj bilincseit, · 
te oldj fel minden régi bűnt 
és új világosságot adj. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

HIM Z a nap fo lyamán 

Vond magadhoz a szíveket, 
ó megbocsátó Szeretet, 
tisztítsa lelkünk kegyelem, 
hogy ne maradjon benne szenny. 
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Lásd, vándorokként érkezünk, 
s mint száműzöttek könnyezünk; 
te, kikötőnk és lakhelyünk, 
életre nálad hadd lelünk. 
Boldog, ki szomjazik terád, 
Élet forrása, Igazság, 
de boldog a nép, amelyik 
látásodban gyönyörködik! 
Dicsőséged határtalan, 
mit mindörökre boldogan 
rád emlékezve zengenek 
a porból felemelt szívek. 
Add meg, kegyeirries jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király. Ámen . 

ZSOLTÁROK 

IV . hét 

l . Ant. Nem kezünk aratott diadalt, hanem a le 
jobbkarod és fénylő arcod sugara. 

43. zsoltár 

A nemzel panasza 

"Mindezek jelell diadalmaskodunk őáltala, akiminket 
szeret." (Róm 8,37) 

I. 

ó Isten, hallottuk saját fülünkkel, t 
elmondták őseink, • 
amit korukban tettél, 

régmúlt idők csodáit, • 
mindazt, amit kezeddel végbevittél. 
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A népeket földönfutókká tetted, • 
de őket elültetted, 

a nemzetek széthulltak, • 
s ők gyarapodni kezdtek . 

Nem kardjuk szerezte a földet, • 
és diadalt nem kezük aratott, 

de jobb kezed, de jobb karod t 
és fénylő arcod sugara, • 
mivel szeretted őket. 

Királyom, Istenem, • 
parancsnokom, te Jákob Megváltója! 

Hadunk veled rohant az ellenségre, • 
s a tárnactót nevedben eltaposta! 

Nem nyilaimban van bizalmam. • 
Nem kardom vitt a győzelemre, 

az ellenségen győzelmet tetőled kaptam, • 
te hoztál szégyent ellenfeleinkre. 

Csak Istenben volt mindig dicsekvésj..ink, • 
áldjuk neved örökre! 
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Ant. Nem kezünk aratott diadalt , hanem a te jobb
karod é fénylő arcod sugara. 

2. Ant. Az Úr nem fordítja el arcát tőletek, ha hozzá 
vis za tértek. 

Il. 
Lám, mégis elvetettél, megaláztál minket, • 

és nem kíséred többé seregünket. 
Megfutamítottál az ellenfél előtt, • 

hagytad, hogy ellenség kifosszon, 
mint birkanyájat felkoncoljon, • 

é szét zórtál minket a nemzetek között. 
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Eladtad semmiért a népet, • 
árát ugyancsak kevésre becsülted. 

És gúnytárggyá tettél szomszédainknak, • 
aki körülvesz, csúfol, megvet. 

A népek közmondásként emlegetnek, • 
a pogányok rajtunk mulatnak. 

Előttem áll csúfságarn szüntelen, • 
szemembe tűnik szégyenem. 

Hangjuk körülfog: becsmérlő és bántó, * 
dühöng az ellenség, a bosszúálló. 

IV. hét 

Ant. Az Úr nem fordítja el arcát tőletek, ha hozzá 
visszatértek . · 

3. Ant. Kelj fel, Urunk, ne tartson haragod örökre! 

III. 

Minden gyalázat ránk hullt, t 
mégsem felejtettünk el téged, • 
és nem bontottuk fel a szövetséget. 

És szívünk el nem fordult, • 
utadról lábunk le nem lépett. 

Pedig megtörtél: lágyékunk elgennyedt, • 
s a sötétség már teljesen körülvett. 

Ha lstenünk nevéről elfeledkezünk, • 
s más istenek felé tárjuk kezünk, 

talán az lsten nem lát, • 
ő, aki ismeri aszívnek minden sarkát? 

Hiszen miattad gyilkolnak egész nap, * 
mint vágóhídra hajtott birkanyájaL 

KeD fel, Uram! Miért, hogy alszol? • 
Eb red j! Ne tartson haragod örökre! 
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Miért fordult el arcod? • 
A kínt, az elnyomást miért nem veszed észre? 

Fejünk a porba görnyedt, • 
hasunk a földön csúszik. 

Kelj fel! Segíts meg! • 
Irgalmad szerint szabadíts ki! 

Ant. Kelj fel , Urunk , ne tartson haragod örökre! 

V: Uram, ragyogtasd arcodat szelgád fölé. 
F: Taníts törvényeidre. 

OLVASMÁ Y 

A szemírá i olvasmányt lá d az esedékes vasárnapnáL 

IMÁDSÁG 

Az előző vasárnapróL . 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

V: lsten, iess segít égemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak é a Szentléleknek, miképpen kezdetben, mo t és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 
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HIMNUSZ 

A fénylő csillag hajnalán 
lstenhez száll kérő imánk, 
hogy védjen minket s e napon 
ne érjen semmi ártalom. 

Nyelvünket fogja fékre ma, 
ne szóljon rút viszály szava. 
Takarja el tekintetünk, 
ne lásson hívságot szemünk . 

A szívet lakja tisztaság, 
kerüljön szertelen szeszélyt, 
étel s ital mérséklete 
győzzön le testi szenvedélyt. 

S ha majd a nappal véget ér 
s az éj órája visszatér, 
míg földi vágyat megvetünk, 
Őt áldja szent dícséretünk. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát, 
s a Szentlelket , ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

IV. hét 

J. Ant. Add, hogy reggel jóságodat megha lljam. 

142. zsoltár, l-JI 

Uram, adj feleletet! 
".Nem igazul meg senki emberf ia a törvény tettei által, 

csak a Jézus Krisztusba vetett hit révén. " (Gal 2,16) 

Uram, hallgasd meg imám, t 
ó Isten , könyörgésemre figyelj: * 
hűségedben, igazságodban felelj. 
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És szolgádat perbe ne vedd: * 
nincs élő, aki megáll ellened. 

Az Ellenség a lelkemet vadászta * 
és életem a mélységre alázta, 

levitt lakni az éjhomályba * 
holtak örök honába. 

A lélek bennem elapadt, * 
és kiszáradt a szívem. 

Az ősi napok felötlöttek bennem, t 
és tetteid egyenként elsoroltam, * 
kezednek műveiről elmélkedtem. 

Kinyújtern hozzád két karom, t 
az alvilágból kiaszott torokkal * 
utánad szomjazom! 

Küldj hát, Uram, sietve választ, * 
Isten, kivész a lélek már belőlem! 

Ha elfordítod arcod tőlem, * 
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olyan leszek, mint akik már a Mélybe szálltak. 
Halljam meg jóságod, azon a reggelen * 

bizalmamat beléd vetem! 
Mutasd meg, melyik úton járjak, * · 

hisz lelkemet hozzád emeltem. 
Uram, légy megmentőm: ellenségem támad, * 

ó Isten, már-már elmerültem! 
Taníts, hogy akaratodat kövessem, * 

mert Istenemnek vallak én. 
Jó lelked hadd vezessen * 

sík földed mezején. 
Nevedre kérlek, ó Uram, adj életet, t 

igazságodban életemet mentsd meg * 
és verd le ellenségemeL 
Ant. Add, hogy reggel jó ágodat meghalljam. 
2. Ant. Az Úr, mint áradó folyam bocsátja Jeruz á

lern fölé a békét. 
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Bibliai ének Iz 66,10-14a 

A közelgő vigasztalás 

"A szabad asszony a fenti Jeruzsálemet jelenti: ő a mi 
anyánk. " (Gal 4,26) 

Ujjongjatok Jeruzsálemmel t 
és találjatok benne örömöt, * 
mind, akik szeretitek őt. 

Nagyvígan vele vigadozzatok, * 
akik miatta siránkoztatok. 

Szopjatok, töltekezzetek tejéből, * 
vigasztalása emlőjéből, 

gyönyörűségét élvezzétek * 
kicsorduló keblének. 

Így szól az Úr: "Mint áradó folyam, t 
borítom föléjük a békét, * 
mint a kiömlő áradat, a népek dicsőségét. 

Karon hordozva, mint a csecsemőket, * 
ölben ölelve dédelgetern őket. 

Mint a fiút, ha anyja vigasztalja, * 
benneteket úgy vigasztallak! 

És látva ezt, t 
szívetek ujjongani kezd * 
és testetek, akár a fű, kisarjad." 
Ant . Az Úr, mint áradó folyam bocsátja Jeruzsálem 

fölé a békét. 
3. Ant. lstenünket vidám dicséret áldja. 

146. zsoltá r 
Az újra kezdés reménye 

"Téged dicsérünk, Isten, Urunknak vallunk téged." 
(Szent Nikétász) 

Milyen jó lstenünknek himnuszt énekelni, * 
de szép a dicsőség Urát dicsérni! 
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Az Úr újjáépíti Jeruzsálemet, • 
és Izraellenézett népét egybegyűjti. 

Meggyógyítja a megtört szíveket, • 
a sebeket bekötözi. 

Ő az, aki a csillagokat számon tartja • 
és mindegyiket nevén nevezi. 

695 

Nagy ő, a mi Urunk, és nincs határa erejének, • 
tudását ember föl nem fogja. 

Az Úr bátorítást ad a szegénynek, • 
s a rosszakat az alvilágra dobja. 

Urunkat háladal dicsérje, • 
az Istent zengje lantok víg zenéje. 

Őt, aki felhővel borítja az eget, • 
esővel árasztja a földeket, 

a dombtetőn a füvet kisarjasztja, t 
igás állatnak eleségét osztja, • 
s a hollónak, amit felcsipeget. 

Paripák erejében kedvét nem leli , • 
lovasok izma nem tetszik neki. 

Az Úr annak örül, ki féli őt • 
és nála keres támaszt és erőt. 

Ant. lstenünket vidám dicséret áldja. 

OL A MÁ Y Róm ,l -21 

Én úgy hiszem, hogy a jelen időszak szenvedései 
nem mérhetők ahhoz a dicsőséghez, amely meg
nyilvánulni készül rajtunk. A teremtés ugyanis hi
ábavaló ágnak van alávetve - nem önként, ha
nem amiatt , aki alávetette- abban a reményben, 
hogy maga a teremté i majd föl zabadul és eljut 
az Isten gyermekeinek dic őséges szabadságára . 
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V ÁLASZOS ÉNEK 

Reggelente, Uram: • Rólad gondolkodom. 
Megismételj ük 
V: Mert segítőm te lettél. • Rólad ... 
Dicsőség . .. Reggelente . .. 

IV . hét 

ZAKARIÁS ÉNEKE Lk l ,68-79 

Ant. Urunk, tanítsd népedet az üdvösségre és bo
csásd meg vétkeinket. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 
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üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas lstenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 
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Ant. Urunk, tanítsd népedet az üdvösségre és bo
csásd meg vétkeinket. 

KÉRÉSEK 

Magasztaljuk Istent, mert ő ad üdvösséget népé
nek. Mondjuk tehát: 

Urunk, te a mi életünk vagy! 

Áldott vagy Istenünk, Urunk Jézus Krisztus Aty
ja, mert nagy irgalmadban új életet adtál és élő 
reményre hívtál meg minket, 

- amikor Jézus Krisztust feltámas"ztottad a halál
ból. 

Te az embert, akit képmásodként teremtettél, 
Krisztusban megújítottad, 

- add, hogy Fiad képére átalakuljunk. 

Szívünket az irigység és a gyűlölet sebezte meg: 
- a Szentlélek által áraszd rá a szeretetet. 

A mai napon adj munkát a dolgozó embernek, ke
nyeret az éhezőnek, örömöt a szomorkodók
nak, 

- és minden embernek kegyelmet és üdvösséget. 

Miatyánk .. . 



698 Csütörtök Reggeli dicséret IV . hét 

Imád ág 

Add, Urunk, az üdvösség útjának ismeretét, 
hogy minden félelemtő l és az ellenség hatalmától 
szabadon mindennap hűségesen szelgáljunk tene
ked . A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten, mindörökkön örökké. Ámen . 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu ezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek . 

F: Ámen . 

V: Menjetek békével. (Hú véti időben hozzáfűzzük: 
Allelúja, allelúja.) 

F: Istennek legyen hála. (Allelúja, allelúja .) 

:'\1agánimádkozá nál, \agy ha nem pap, diakónu veze
ti az imát: 

: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, é vezessen el az örök életre. 

F: Ámen . 
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Napközi imádság 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad . 

HIM USZ 

DÉLELŐTTRE (TERTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengőn esdje énekünk 
a nappal harmadik szakán 
hármas fölségű Istenünk, 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész világnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk. 

Dicső ég áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

D . LR ( EXT ) 

Dicsérjük dallal az Urat, 
buzgó ké zséggel, lelkesen: 
az óra, íme, délre jár 

bennünket imádságra hív. 
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Ez szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

E fénytől, mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLUTÁNRA (NO A) 

Háromszor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Őt áldjuk dallal lelkesen. 

lsten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív: 
Szent Péter itt a mesterünk, 
gyógyító csodával tanít. 

Lélekben zsoltározva így 
a szent apostolok nyomán, 
Krisztustól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

IV. hét 



IV. hét Csütörtök Napközi imádság 701 

ZSOLTÁROK 

I. Ant. Haszerettek engem, tartsátok meg parancsai
mat. 

118 . zsoltár, 153-160 

XX. (Res) 

Úgy szenvedek: nézz rám és ments meg engem, • 
mert törvényedet nem feledtem. 

Ügyemet támogasd és szabadíts meg, • 
őrizd meg életem, úgy, ahogy megigérted. 

Üdvösséged a rosszakat kerülje, • 
mert nem vágytak végzéseidre. 

Uram, irgalmad végtelen, • 
ítéleted őrizze életem. 

Üldöznek, támadnak - ellenségem temérdek, • 
de rendeléseidtől el nem térek . 

Utálkozom, mikor a hitszegékre nézek, • 
mert nem tartják igédet. 

Úgy szeretem minden parancsodat, • 
életem őrizd meg jósággal. 

Utolsó szál~~ igazság minden szavad: t 
ítéleted, Orökkön élő, • 
csordultig tele igazsággal. 

Ant. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsai
mat. 

2. Ant. l ten adja áldását terád, hogy békéjét élvezd 
életed minden napján. 
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127. zsoltár 

Háziáldás 

IV. hét 

"Áldását adja rád az Úr Sionból", azaz Egyházából. 
(Arnobius) 

Boldog az, aki féli az Urat • 
és útjain jár. 

Élvezheted munkád gyümölcsét, • 
bőség és boldogság vár. 

Mint dúsan termő tőke, feleséged • 
pompázik házadon belül, 

és gyermekeid, mint olajfavesszők • 
az asztalod körül. 

Ő hűséges: megáldja azokat, • 
kik félik az Urat. 

Sionnak Istene áldását adja rád, t 
hogy élvezd Jeruzsálem jósorsát • 
minden napján az életednek. 

Örülhess gyermekednek, unokádnak. • 
Békesség Izraelnek! 

Ant. Isten adja áldását terád , hogy békéjét élvezd 
életed minden napján . 

3. Ant. lsten küzdött érted ellenségeiddel szemben. 

128. z ollár 

Sokat gyötörtek 

"Az Egyház beszél itt szenvedéseiről. " 
(Szent Ágoston) 

Sokat gyötörtek ifjúságom óta t 
- hadd mondja Izrael -, • 
sokat gyötörtek ifjúságom óta, 

de mégsem pusztítottak el. 



IV. hét Csütörtök Napközi imádság 

Ekével szántották a hátam * 
és véstek rajta hosszú, mély barázdát. 

Az igazságos Úr bár összetörné * 
a gonoszok igáját! 

Megszégyenülve kotródjanak el * 
mind, akik gyűlölik Siont! 

Legyenek, mint a fű a háztetőn, * 
amely szemed láttára hervad el . 

Aki kaszálná, üres kézzel áll, * 
szénagyűjtő semmit sem visz ölében, 

nem üdvözli, ki arra jár: t 
"Az Úr áldása legyen rajtad, * 
áldunk az Úr nevében!" 

Ant. Isten küzdött érted ellenségeiddel szemben. 

OLVASMÁ YOK 

703 

Délelőtt 1 Jn 3,23-24 

Ez az lsten parancsa, hogy higgyünk Fiában, Jé
zus Krisztusban, és szeressük egymást, amint pa
rancsolta. Aki megtartja parancsait, Istenben él és 
lsten őbenne. Azt pedig, hogy ő bennünk él, a ne
künk adott Lélektől tudjuk. 

Y: Az igaz embert te vezeted, Uram . 
F: Te a szívek legbensejét vizsgálod, Istenünk. 

Imád ág 

Könyörgő kéréssel fordulunk hozzád, Urunk. 
Te a nap harmadik órájában az apostolokra imád
ság közben Szentlelkedet árasztottad: add jóságo
san, hogy ebben a kegyelemben mi is részesüljünk. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen . 
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Délben Bölcs 1,1-2 

Szeressétek az igazságot ti, akik ítélk~ztek a föld 
fölött! Jó lélekkel gondolkodjatok az Urról és ke
ressétek szívetek egyszerűségében! Mert azok, akik 
nem kísértik, megtalálják, és azoknak, akik bíz
nak benne, kinyilvánítja magát. 

Y: Bízz az Úrban és tedd a jót. 
F: Földjén laksz, és bizton táplál téged. 

Imádság 

Mindenható, örök Isten, tenálad semmi sem sö
tét, semmi sem homályos. Derítsct ránk fényed ra
gyogását, hogy parancsaid törvényét megértsük és 
így kitárt szívvel és hűség$el járjunk utadon. 
Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

Délután Zsid 12,lb-2 

Vessünk el minden terhet, főképp a bűnt, mely 
körülvesz, és fussuk be az előttünk álló harcmezőt. 
Függesszük szemünket hitünk szerzőjére és bevég
zőjére, Jézusra, aki a felkínált örömök helyett a 
kereszthalált vállalta, a gyalázatot semmibe vette 
és végül Isten trónján foglalt helyet. 

Y: Lelkem az Úrban bízik . 
F: Szavában bízva vár a lelkem. 

Imádság 

Add nekünk, kérünk , Urunk , akik most hozzád 
könyörgünk, hogy Egyszülött Fiad béketűrő pél
dáját köves ük és minden nehézséget állhatatos mó
don elviseljünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Y: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: I tennek legyen hála . 
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Vecsernye 

Felépítése mindenben megegyezik a Reggeli dicsérettel. 
Egyetlen kivétel: Zakariás éneke (Benedictus) helyett 
Szűz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk . Ennek 
antifónája évközi hétköznapokon a négyhetes zsoltár
beosztás zövegében, egyébként pedig a saját szövegek 

küzött található. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. agyböjtben az ABelúja 
elmarad . 

HIM USZ 

lsten; világló szép napunk 
te alkottad. Hozzád, Urunk, 
dicsérve, kérve száll imánk, 
mikor legördül nappalunk. 

Már alkonyat felé siet 
a napkorong: leszáll az est. 
Követve rendjét, idejét 
beburkol mindent a sötét. 

De te, fölséges jó Urunk, 
fáradt szaigáidat tekintsd : 
szavunk tehozzád esdekel, 
az éj őket ne nyelje el! 

Most, hogy fogytán a földi fény 
homály ne ülje meg szívünk: 
áraszd reánk kegyelmedet, 
hadd lássuk boldog fényedet. 
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Add meg, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vigasztalónk, 
egyetlen Úr, örök király . Ámen. 

ZSOLTÁROK 

IV. hét 

l . Ant. Védelmem és fellegváram: őbenne bízom . 

143. zsoltár 

Az Úr gyázelern é boldog ág forrása 

"Kezünket harcra úgy oktatta, hogy győzött a világ fe
lett. Azt mondta: Én legyőztem a világot." 

(Szent Hiláriusz) 

I. . 

Áldott az Úr, az én kőszálam, t 
ki harcra oktatta kezem • 
és csatára karom. 

Én védősáncom, fellegváram, • 
bástyám és menedékhelyem! 

Ő az én nagyuram, csak őbenne remélek, • 
ő, aki népeket a lábamhoz terített. 

Mi az ember, Uram, hogy rá gondot viselj, • 
emberfia, hogy rá figyelj? 

Az ember, mint a köd, olyan, • 
ideje, mint az árnyék, elsuhan. 

Szállítsd le az eget, Uram, és jöjj le, • 
érintsd a hegyeket, hogy füstöt ontsanak, 

szikrázó villámaidat hajítsd a földre, • 
kovácsold nyilaid, hadd záporozzanak. 

És nyújtsd le kezedet a magas égből, t 
az örvénylő vizekből húzz ki, szabadíts meg! • 
Megmentőm légy idegenek kezéből. 
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Mert hazugságra nyitják ajkukat • 
és hamis esküre emelik jobbjukat. 

Ant. Védelmem és fellegváram: őbenne bízom. 

2. Ant. Boldog az a nép, amelynek Istene az Úr. 

ll. 

ó lstenem, dicsérjen új dalom, • 
hadd zengjelek tízhúrú Iantomon. 

Ő a királynak győzelmét megadta, • 
Dávid szolgáját megszabadította . 

A gonosz kardjától engem megmentett, • 
kimentett kezéből az idegennek. 

Mert hazugságra nyitják ajkukat • 
és hamis esküre emelik jobbjukat. 

Áldja meg fiainkat: mint üde növények, • 
mind ifjú szépségben virít, 

leányainkat: mindegyik mint cifra oszlop, • 
mely palotákat ékesít. 

Legyen magtárunk dús, telis-tele, • 
a nyáj ezrével nőjön, 

a mezőket tömérdek tömegével töltse be. • 
A barmok leljenek bőséges eleséget. 

Se támadó, se fogság ne legyen, • 
e jajveszékelés a tereken! 

Boldog a nép, t 
melynek ilyenre fordul élete, • 
boldog, hogyha az Úr az Istene. 

nt. Boldog az a nép, amelynek l tene az Úr. 

3. nt. Eljött l tenünk megváltá a és országa. 
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Bibliai ének Jel J 1,17-18; 
12,10b-12a 

Az lsten ítélete 

Mindenható Úristen, t 
hálaadással áldunk téged: * 
te vagy, te voltál és te eljössz. 

Mert átvetted a főhatalmat, * 
s az uralom a tiéd lett. 

Haragra gerjedtek a nemzetek, * 
haragod ideje elérkezett, 

hogy ítéletre keljenek a holtak, * 
hogy szolgáid megkapják a jutalmat, 

a próféták s a szentek, t 
azok, akik félik neved, * 
nagyok és kicsinyek. 

Eljött lstenünk megváltása, t 
ereje és országa, * 
felkent Királyának hatalma. 

Letaszították * 
testvéreink vádlóját, 

azt, aki lstenünk előtt * 
vádolta őket éjjel-nappal. 

Legyőzték őt a Bárány vére által, * 
tanúságtétele szavával. 

Nem ragaszkodtak életükhöz a halálban, t 
ujjongjatok ezért egek • 
és akik benne laktok valahányan. 

Ant. Eljött lstenünk megváltása és országa. 
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OLVASMÁNY Koll,23 

Szilárdan és rendületlenül álljatok a hit alapza
tán és el ne tántorodjatok a reménytől, amelyet az 
evangéliumban hallottatok. Ezt az evangéliumot 
meghirdették minden teremtménynek az ég alatt. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Az Úr a pásztorom: • És nem hiányzik semmi. 
Megismételjük 
V: Zöldellő mezökre vezet engem. • És ... 
Dicsöség ... Az Úr. .. 

SZÜZ MÁRIA É EKE Lk 1,46-55 

Ant. Akik igazságra éheznek, azokat az Úr kielégítí 
és javaival betölti. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett·: t 
mostantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ö neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik öt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja. 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 
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Felkarolja szolgáját, Izraelt: * 
irgalmát nem feledte. 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak * 
és magzatának mindörökre. 

IV. hét 

Ant. Akik igazságra éheznek, azokat az Úr kielégíti 
és javaival betölti . 

KÉRÉSEK 

Krisztust, a nemzetek világosságát és minden 
élet örömét, vidám buzgósággal kérjük: 

Urunk, adj fényt, békét ~s üdvösséget! 

Az Atya fogyhatatlan fénye és Igéje, te minden 
ember megváltására jöttél: 

- vezesd Egyházad hittanulóit, hogy tőled vilá-
gosságot nyerjenek. 

Urunk, ne tekintsd vétkeinket, 
- hiszen nálad kész a bűnbocsánat. 
Te azt akartad, hogy az emberek értelmükkel a ter

mészet titkait kutassák és így a világot irányitsák: 
-add, hogy a tudomány és a művészet a te dicső

ségedet és mindnyájunk boldogságát szolgálja. 
Védd azokat, akik testvéreik szolgálatára lemond

tak a világi életről, 
- add, hogy szabadon és sértetlenül végezhessék 

munkájukat. 
Urunk, amit te kinyitasz, azt nem zárja be senki: 
- vezesd el világosságodra a holtakat, akik a fel

támadás reményében húnytak el. 
Miatyánk .. . 
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Imádság 

Irgalmasan hallgasd meg, Urunk, alkonyati 
imánkat és add, hogy Fiad nyomán járva türelem
ben a jócselekedetek gyümölcsét teremjük. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, lsten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten : az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

F: Ámen. 

V: Menjetek békével. (Húsvéti időben hozzáfűzzük: 
Allelúja, allelúja.) . 

F: Istennek legyen hála. ( Allelúja, allelúja.) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap, diakónus veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 
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NEGYEDIK HÉT 

PÉNTEK 

Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 

Felhívás Isten dicséretére 

"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap ' 
tart" (Zsid 3,13) 

Ant. Édes az Úr, áldjátok nevét. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Édes az Úr, áldjátok nevét. 

Mert ő az Úr, a nagyhatalmú Isten, • 
a nagy Király az istenek fölött. 

Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 
övéi mind a hegytetők. 

Övé a tenger, az ő alkotása, • 
övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Édes az Úr, áldjátok nevét. 

Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, * 
Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 

Hiszen ő a mi Istenünk, t 
mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 
Ant. Édes az Ú r, áldjátok nevét. 



IV. hét Péntek Imádságra hívás 

Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 
"Ne keményítsétek meg szívetek, 

ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 
a sivatagban cselekedtetek. 

Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 
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kihívtak ellenük, pedig szemJélték minden tettem. 
Ant. Édes az Úr, áldjátok nevét. 

Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 
és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem Játják meg nyugalmam földjét." 

Ant. Édes az Úr, áldjátok nevét. 
Dic őség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, • most és mindörökké. 
Ámen. 

Ant. Édes az Úr, áldjátok nevét. 

Olva mányos imaóra 

Ha a nap el ö imaórájaként mondjuk, az Imád ágra hí
vá t közvetlenül követi a megfelelő HIM USZ, majd 
az imaóra többi ré ze. Ha nem a nap el ö imaórájaként 
szerepel, akkor a kö etkezö Bevezető imák előzik meg: 

: l ten, ie s segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen. AJ
lelúja. 

agyböjtben az ABelúja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Szól a kakas: már elűzi 
a sötétség fellegét, 
a fekete éjszakának 
rettegése véget ér. 
Édes Urunk, esdve kérünk, 
imánk Hozzád könyörög. 

Éber, égő fénynek jöttél, 
embereknek támaszul, 
amikor a mindenségre 
éji némaság borult 
a halandó em berélet 
halálának jeleként. 

Ébressz minket, Krisztus, vedd el 
a gonoszság álmait. 
Kegyelmeddel szabadíts ki, 
nyisd meg éji börtönünk, 
hozd el újra fényességed: 
az kísérje életünk. 

Legyen néked s az Atyának 
s a Léleknek dicsőség, 
kiknek hármas egy Fölsége 
béke, élet, fényesség 
s neve minden másnál drágább, 
égi titkos édesség. Ámen. 

HIM USZ a nap folyamán 

Teremtő Úr, ma légy velünk, 
Atyád dicsfénye, sugara, -
ha elvonod kegyelmedet, 
szívünk riadtan megremeg. 



IV. hét Péntek Olvasmányos óra 

Lelkednek fénye töltsön el, 
hordozza Istent a szívünk; 
az álnok csellel támadó 
rabló ne üssön rajta rést. 

Hogy így szokásos életünk 
minden világi dolga közt 
élhessünk bűntől mentesen 
a te szent törvényed szerint. 

Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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l. Ant. Istenem, ne vesd meg könyörgésemet: bűnös 
emberek gyötörnek. 

54. zsoltár, 2-15. 17-24 

A jóbarátból ádáz ellenség lelt 

"Jézust szorongás és félelem fogta el." (Mk 14,33) 

l. 

Füledbe jusson imám, Istenem, • 
ne tedd magad, hogy süket vagy szavamra, 

figyelj, felelj nekem, • 
hajolj le hozzám panaszomra. 

Az ellenség hangjától reszketek, • 
ha a gono zok szeme rám mered, 

mert ocsmány vádakkal tetéznek egyre, • 
gyaláznak szemtől-szembe. 



716 Péntek Olvasmányos óra 

Szívem itt benn dobogva ver, t 
vad halálfélelem fog el, • 
és rettegés és rémület: vacogva reszketek. 

IV . hét 

"Ha, mint a vadgalambnak, szárnyam lenne, t 
hogy tovaszálljak s nyughelyet találjak, • 
bizony, én elrepülnék messze 
és a vadonban verném fel a tanyámat. 

Rohannék menedékhelyemre, • 
viharból, fergetegből menekülve. 

Ant. Istenem, ne vesd meg könyörgésemet: bűnös 
emberek gyötörnek. 

2. Ant. Megment minket az Úr az álnok ellenség ha
talmából. 

II. 
Pusztítsd el villás nyelvüket, Uram, • 

a városban viszályt és erőszakot látok , 
éjjel-nappal járkálnak, • 

álnokság, rosszaság mászkál a falakon. 
Mindenfelé gaztettek ömlenek t 

és belepik a város közepét, • 
csalás és elnyomás fedi a tereket. 

Nem vetélytárs halmoz gyalázatot fejemre, • 
nem attól szenvedek, 

nem ellenség tette a hírem tönkre, • 
akitől elrejtőzhetek. 

Hanem te, egyívású társam és barátom , t 
kit velem együtt tanítottak Isten templomában, • 
kivel a nép közé is együtt jártam. 

Ant. Megment minket az Úr az álnok ellenség hatal
mából. 



IV. hét Péntek Olvasmányos óra 

3. Ant. A Fölséges viseli gondod: ő táplál téged. 

Ill. 

De én Istenhez kiáltottam • 
s az Úrnálleltem üdvösségem. 

Esténként, reggel, délben • 
panaszos szóval rimánkodtam. 

És Szabadítóm meghallotta hangom, • 
megváltja életem, 

mert idelépett mellém, • 
amikor annyian támadtak ellenem. 

Meghallgatott és válaszolt az Isten, t 
felelt az Alkotó, • 
mert változás őnála nincsen. 

Egyikben sincs az Úr félelme: t 
kezét meghitt barátja ellen felemelte, • 
szövetségét megszegte . 

Beszéde kenetnél puhább volt, • 
de szíve háborút akart, 

szava olajnál finomabban csurgott, • 
de vágni készült, mint a kard. 

A Fölséges viseli gondod, • 
Fenntartód, Jótevőd lett, 

mert igaz embert elbukni nem enged, • 
és én továbbra is remélek benned. 

nt. A Fölséges viseli gondod: ő táplál téged . 

V: Fiam, hallgass bölcsességemre. 
F: Füled figyelje oktatásomat. 
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OL A M . Y é IM . D ÁG Az előző va árnapról 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: l tennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imádságra hivást 
nyomban a HIMNUSZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIMNUSZT. 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

Áldunk, sugárzó égi Fény, 
Boldogság vágya, szent remény, 
Csillagteremtő lstenünk 
csodásan testesült Fia . 

Dereng a hajnal; felkelünk, 
Elménk most józan fénybe vond. 
Feléd szálljon dícséretünk: 
Gyarló szív hálás himnusza. 

Hajnalcsillag jelenti már: 
Igaz fény jöttét; éjjelünk 
Ködös homálya megszűnik, 
Lángját a szent fény gyújtja már. 

Maradjon mindig mivelünk, 
Ne hagyjon bennünk semmi éjt: 
Óvjon mindvégig és a bűn 
Porát-piszkát törölje el. 

Reményt fakasztó tiszta hit 
Szívünkben verjen gyökeret: 
Találja bennünk talaját 
Virulva élő szeretet. 



IV. hét Péntek Reggeli dicséret 

Áldjon Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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l. Ant. Teremts belém tiszta szívet, Istenem, újítsd 
meg lelkemet: tedd igazzá. 

50 . z oltár 

Mi. erere 

"Újuljatok meg lelkileg és öltsétek föl az új embert!" 
(Ef 4,23.24) 

Irgalmazz, Isten, jóságod szerint, • 
nagy irgalmadban vedd el bűneim . 

Gonoszságomtól moss meg teljesen, • 
tisztítsd le rólam minden vétkemet. 

Én ismerem a bűnt, mely rám mered, • 
szemern előtt áll vétkem züntelen . 

Csak ellened vétettem egyedül, • 
a rosszat színed előtt cselekedtem, 

ezért igazságos vagy, hogyha megítélsz, • 
s ha elítélsz is, feddhetetlen. 

Lásd, én gonoszságban születtem, • 
és vétekben fogant anyám. 

Tudom, az igazság előtted kedvesebb, t 
mint ravaszság és titkos tudomány. • 
Bölcsességedre taníts engem! 

Töröld el vétkem: hadd legyek tisztább forrás vi
zénél, • 
moss meg, fehérebb legyek hófehérnéL 
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Fülembe ujjongás dalai zengjenek, • 
szétzúzott csontjaim hadd örvendezzenek. 

Fordítsd el bűneimtől arcodat, • 
töröld el minden gonoszságomat. 

Teremts bensőmben tiszta szívet, lsten, • 
újítsd meg lelkemet szilárd erőben. 

Jelenlétedtől meg ne fossz: • 
szent lelkedet ne vedd el tőlem. 

Add vissza üdvösséged örömét, • 
jó lelked tartson, védjen. 

Hadd tanítom a bűnöst útjaidra, • 
a vétkest, hogy tehozzád. visszatérjen . 

ó szabadíts meg könnyeimtől, • 
én Istenem, Uram. 

Engedd, hogy jóságodat, Üdvözítőm, • 
hirdessem dallal, hangosan. 

Ha áldozatban találod tetszésed, • 
kész vagyok, hogy megadjam. 

De nincsen örömöd az égő áldozatban, • 
előtted legszebb áldozat a töredelmes lélek . 

Uram, a rokkant, összetört szívet • 
el nem veted. 

Sion hegyét karolja fel jóságod, • 
építsd fel Jeruzsálem falait! 

S akkor a törvény áldozatait • 
ismét örömmel látod, 

égő és engesztelő áldozatokat: • 
a tinók teste ellepi oltárod. 

nt. Teremt belém tiszta szívet, Istenem, újítsd meg 
lelkemet: tedd igazzá. 
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2. Ant. Örülj, Jeruzsálem, men általad gyülekezik 
össze mindenki az Úrhoz. 

Bibliai ének Tób 13,10-
15.17-19 

Dic érő ének a szét zón ágban 

"Megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet .. . 
me/y lsten fényességében tündököl." (Jel 21, 10.11) 

Áldott legyen az élő Isten mindörökké, • 
legyen uralma áldott. 

Mert ostoroz és kegyelmet áraszt, t 
halálba süllyeszt és feltámaszt, • 
nem menekül meg senki hatalmától. 

Izrael népe, zengd dicséretét a nemzetek előtt! t 
Szétszórt közöttük minket, • 
hogy még itt is nagyságát hirdesd. 

Minden élő előtt ujjongva áldd, t 
mert ő a mi Urunk, mert ő az Isten, • 
atyánk örök időkön át. 

Mikor vétkeztünk, ránk verte az ostort, • 
de ismét könyörül 

és összegyűjt a nemzetek közül, • 
akik közt szétszórt. 

Ha hozzá fordul egész szívetek, • 
s lelketek minden szándéka igazság, 

akkor ő is hozzátok fordul, • 
nem rejti többé arcát. 

Vedd észbe, mit tett veletek, t 
teli torokkal zengjetek • 
és áldjátok az igazság Urát, 
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magasztaljátok: király ő "' 
örök időkön át. 

Őt zengem én a számkivetés földjén, t 
egy bűnös nép előtt meghirdetem * 
erejét és hatalmát. 

ó térjetek meg, bűnösök, * 
és igazságban éljetek színe előtt. 

lU tudja, hátha irgalmaz még * 
és kinyilvánítja kegyelmét. 

lstenemet hadd magasztalom én, * 
lelkem az ég királyát vígan zengi, 

az ő nagyságát dicsérje mindenki, * 
őt áldja Jeruzsálem közepén . 

IV. hét 

Ant. Örülj, Jeruzsálem, mert általad gyülekezik 
össze mindenki az Úrhoz. 

3. Ant. Magasztald, Sion, Istenedet, aki a földre le
küldi szavát. 

147 . zsoltár 

A megújult Jeruzsálem 

"Jöjj, megmutatom neked a menyasszony t, a Bárány 
mátkáját." (Jel 21 ,9) 

Dicsérd, ó Jeruzsálem, az Urat, * 
magasztald, Sion, Istened. 

Mert megszilárdította kapudat, * 
megáldja benned minden gyermeked. 

Határaid körül békét adott, * 
kövér búzával laktatott. 

Leküldi a földre szavát, * 
hegyek felett száguldó viharát, 



IV. hét Péntek Reggeli dic éret 

a havat, mint a gyapjút, szétteríti, • 
a dér hamujával behinti, 

a jégesőt, mint morzsát, szórja szét. • 
Ki bírja ki fagyos nagy hidegét? 

Majd újra leüzen : olvadni kezd, • 
szelet bocsát, árasztja a vizet. 

Jákobbal közli szavait, t 
átadja Izraelnek • 
törvényét és parancsait. 

Nincs még egy nép, amellyel így bánt volna, • 
hogy őket törvényére tanította. 
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Ant. Magasztald , Sion , I tenedet , aki a földre leküldi 
szavá t. 

OL ASMÁ Y Gal 2, 19b-20 

Krisztussal keresztre vagyok feszítve. Élek 
ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem. 
Amennyiben most testben élek, Isten Fiának hité
ben élek, aki zeretett engem és odaadta önmagát 
értem. 

VÁL SZOS É EK 

A magasságos Úrhoz kiáltok: • Ő az én Pártfo
góm. Megi mételjük 
V: Lehajol az égből é megment. • Ő az én .. . 
Dicsőség .. . A magasságos ... 

ZAKARIÁ É EK Lk l ,6 -79 

nt. l tenünk irgalma zíve, mint maga égbő l Fel
k e lő Napot hozta ő t közénk . 
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Áldott az Úr, Izrael Istene, * 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította * 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a szent próféták ajkán * 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, * 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, * 

IV. hét 

és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött * 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből * 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged * 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr színe előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 

üdvösségét népének tudtára adod, * 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa . 
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Ant. lstenünk irgalmas szíve, mint magas égből Fel
kelő Napot hozta őt közénk. 

KÉRÉSEK 

lstenben bízunk, ő gondoskodik mindenkiről, 
mert mindenkit ő teremtett és ő váltott meg Fia ál
tal. Ismételten így imádkozunk: 
Urunk, szilárdítsd meg bennünk művedet! 
Irgalmas lsten, vezesd lépteinket életszentségben, 
-hogy szívünk azt gondolja, ami jó, igaz és szere-

tetreméltó. 

Nevedre kérünk, ne hagyj el bennünket soha. 
- Urunk, ne hagyd elveszni örökségedet. 

Töredelmes szívvel és alázatos lélekkel fogadj el 
bennünket, Urunk, 

- mert nem éri szégyen azt, aki bízik benned. 

Te nekünk Krisztusban prófétai hivatást adtál, 
-add, hogy hatalmadat hirdes~ük . 

Miatyánk ... 

Imád ág 

Kérünk, Urunk, nyisd meg kegyelmed tárházát 
azoknak, akik hozzád könyörögnek. Add, hogy 
segítségeddel parancsaidat kövessék és így ebben 
az életben vigasztalást, az eljövendőben pedig bol
dogságet találjanak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlé
lekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. 
Ámen. 

B FEJEZŐ IMÁK Lá d a 711. oldalon 
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Napközi imádság 

V: lsten, siess segítségemre . 
F: Uram, segíts síetve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad . 

HIM USZ 

DÉLELŐTTRE(TERTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengőn esdje énekünk 
a nappal harmadik .szakán 
hármas fölségű Istenünk, 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész világnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLRE (SEXTA) 
Dicsérjük dallal az Urat, 
buzgó ké z éggel, lelkesen: 
az óra, íme, délre jár 
s bennünket imádságra hív. 
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Ez szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

E fénytől, mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLUTÁNRA ( ONA) 

Háromszor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Őt áldjuk dallal lelkesen. 

Isten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív: 
Szent Péter itt a mesterünk, 
gyógyító csodávaJ tanít. 

Lélekben zsoltározva így 
a szent apostolok nyomán, 
Krisztustól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 

a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 
l. Ant. Béke lesz a sorsa annak, aki szereti törvé

nyed . 
118. zsoltár, 161-168 

XXI. (Sin) 

Váltig hajszolnak ok nélkül a rosszak, * 
az üldözőktől szívem borzad. 

Víg örömöm szavaidban találom, * 
igéid kincse lesz az én zsákmányom . 

Visszataszít minden hazugság: elvetem, * 
törvényed szeretem. 

Vallom dicséreted: n(!.ponta hétszer áldalak * 
igaz ítéleted miatt. 

Virágzás, béke lesz a sorsa t 
annak , ki szereti törvényed, * 
és lába botlás nélkül léphet. 

Várok, Uram, megmentő jóságodra, " 
rendelkezéseid követve élek . 

Vezetnek rendeléseid: " 
forrón szeretem őket. 

Vállalom rendelésed és minden parancsod, * 
kitárva állnak útjaim előtted. 

Ant. Béke lesz a sorsa annak, aki szeret i tö rvényed . 

2. Ant. A hí vők sokaságának szíve-lelke egy volt. 

132. zsoltár 

A te tvéri közö ség áldá a 
" Szeressük egymást, mert a szeretet lslentől van." 

( l Jn 4 ,7) . 

Valóban milyen jó, milyen szép " 
az együttélő testvéri közösség! 
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Mint drága kenet, mely homlokra csordul, t 
szakállon csurran, Áronnak szakállán, • 
nyakán lefut s elömlik a ruháján. 

Mint amikor a Hermon harmata • 
elönti lejtőit Sion hegyének. 

Az Úr áldása onnan árad, • 
és mindörökre élet. 
Ant. A hívők sokaságának szíve-lelke egy volt. 

729 

3. Ant. Őrizz a gonoszok kezétől, Uram, biztos erődöm. 

139. z oltár, 1-9. 13-14 

Ment meg! 

"Az Emberfiát a bűnösök kezére adják." (Ml 26,45) 

Ments meg, Uram, az álnokoktól, • 
a vérengzőktől védj meg. 

Mert szívük álnok terveket kovácsol, • 
egész nap harcra készülődnek. 

Fenik a nyelvük, mint a kígyó, • 
zájukból ömlik a vipera-méreg. 

Őrizz, Uram, a gonoszok kezétől, • 
vérengző emberektől védj meg! 

Mert el akarták gáncsolni a lábam, • 
mert csapdát rejtettek el a kevélyek, 

az aljasok hálót vetettek, • 
az út mentén felállították már a kelepeékeL 

Így szóltam: "Uram, Istenem te vagy! • 
Halld meg, Uram, esengő szavamat. 

Uram, Fölséges Úr, biztos erőd! • 
A csata napján tarts fölém tetőt. 

Uram, a gonoszok vágyát ne türd el, • 
Magasságos, hozz pusztulást tervükre ." 
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Tudom, az Úr gondot visel • 
az üldözött ügyére, a szegény jogára. 

Zengik az igazak dicséretét nevednek, • 
a jók arcod előtt lakásra lelnek. 

IV. hét 

Ant. Őrizz a gonoszok kezétől, Uram, biztos erődöm. 

OLVASMÁNYOK 

Délelő u Róm 12,17a. 19b-21 

Senkinek rosszal rosszért ne fizessetek, mert írva 
van: "Enyém a bosszú, én majd megfizetek, 
mondja az Úr". Ehelyett: ;,Ha ellenséged éhezik, 
adj neki enni; ha szomjazik, adj neki inni; mert ha 
így teszel, égő parazsat gyűjtesz a fejére". 

V: Az Úr irgalma öröktől és örökké való. 
F: Igazsága védi azokat, akik megtartják rendel

kezését. 

Imád ág 

Urunk, téged a harmadik napszakon keresztfád
hoz vezettek a világ üdvösségéért. Könyörögve ké
rünk, add, hogy a múlt bűneiért nálad mindig bo
csánatot találjunk és a jövőben mínden bukástól meg
meneküljünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délben 1Jn3,16 

Abból ismertük meg Isten szeretetét, hogy ő ér
tünk életét adta; tehát nekünk is oda kell adnunk 
életünket testvéreinkért. 

V: Magasztaljátok az Urat, mert jóságos. 
F: Mert mindörökre megmarad irgalma. 
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Imádság 

Urunk, Jézus Krisztus, te déltájban, miközben 
elsötétedett a napvilág, megváltásunkért ártatlanul 
a keresztfára szálltáL Add nekünk mindenkor azt 
a fényt, amely által eljuthatunk az örök életre. Aki 
élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen. 

Délután l Jn 4,9-11 

Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egy
szülött Fiát küldte a világba, hogy általa éljünk. A 
szeretet ebben mutatkozik meg: nem mi szerettük 
Istent, hanem ő szeretett minket és elküldte Fiát 
engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha Is
ten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell 
egymást. 

V: Istenünk, védelmezőnk, tekints ránk. 
F: Nézz Felkent Királyod arcára. 

Imádság 

Urunk, Jézus Krisztus, te a bűnbánó latornak a 
kereszt bitófájáról készítettél utat országodba. Bű
neinket bizalommal megvalljuk neked és arra ké
rünk, hogy holtunk után mi is örvendezve bejus
sunk a paradicsom kapuján. Aki élsz és uralkodol, 
Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 
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Vecsernye 

Felépítése mindenben megegyezik a Reggeli dicsérettel. 
Egyetlen kivétel: Zakariás éneke (Benedictus) helyett 
Szűz Mária énekét (Magnificat) imádkozzuk. Ennek 
antifónája évközi hétköznapokon a négyhetes zsoltár
beosztás szövegében, egyébként pedig a saját szövegek 

között található. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának , a Fiú

nak és a Szentléleknek , miképpen kezdetben , most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. · 

HIMNUSZ 

A nap végső órája ez, 
és végül is leszáll az est. 
Csendüljön köteles dalunk 
Jeróva hálánk örömest. 

A napi munka véget ért 
szolgálatodban, Krisztusunk. 
Most már szőlőd munkásait 
örök dicsőségedbe vidd. 

Minket, kiket most felfogadsz 
kiknek később jutalmat adsz, 
munkában támogass, segíts 
s ha elvégeztük, felüdíts. 

Áldjon Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót , 
meg nem szűnő időkön át. Ámen . 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant. Naponta áldalak, Uram, és csodatetteidet 
hirdetem. 

144. zsoltár 

Az Isten országának dicsősége 

"Igazságos vagy, Urunk, aki vagy, és aki voltál." 
(Jel 16,5) 

I. 

Áldott légy, Istenem, királyom, t 
végnélküli és örökkévaló, * 
nevedet magasztalva áldom. 

Buzgón magasztallak naponta, * 
ajkam dicséreted vég nélkül, mindörökre mondja. 

Csodás az Úr! t 
Nagyságos, minden dicséretreméltó, * 
és nincs mérték, mit ne szárnyaina túl. 

Dicséri egyik nemzedék másiknak műveid, * 
hirdeti tetteid. 

Elzengik, Fölséges, ragyogó fényedet, * 
s én csodáidról szerzek éneket. 

Félelmes tetteid, ó Erősséges, hangoztatják, * 
s én sorolom csodáid áradatát. 

Gyengéd jóságodról, ó Mester, sok szavuk özönlik, * 
Hűséged dalban zengik. 

Irgalmas és kegyes hozzánk az Úr, * 
haragja lassú és jósága dús. 

Jósága mindenkihez elhatol, * 
az Úr szerelme mindent átkarol. 

Kórusban áldanak, Uram, a műveid, * 
dicsérnek minden szentjeid . 
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Lelkesen hirdetik királyi dicsőséged, • 
elmondják erősséged. 

Minden tettét az emberek közt mondják, • 
királyságának dicső ragyogását. 

IV . hét 

Nem múlik országod, mert mindörökre áll, • 
hatalmad nemzedékről nemzedékre száll. 

Ant. Naponta áldalak, Uram, és csodatetteidet hir
detem. 

2. Ant. Minden szem rád tekint: közel vagy azokhoz, 
akik hívnak. 

II. . 

Oltalma védi azt, ki porba hull: • 
a hétrét görnyedől fölemeli az Úr. 

Pillantásuk feléd tekint, t 
te osztod eleségüket • 
időszakok szerint. 

Rájuk tekintesz, kezedet kitárod, • 
és minden élőlényt betölt áldásod. 

Színigazság az Úrnak minden útja, • 
jóságát minden műve tanúsítja. 

Tehozzád is közel az Úr, ha hívod, • 
ha igazságban hívja imádságod. 

Utat nyit szándékodnak, hogyha féled, • 
megvált, meghallgat, hogyha kéred . 

Védője mindazoknak, akik szeretik, • 
de minden rosszat romlásba taszít. 

Zengő dicsérete az Úrnak ajkamat betöltse, t 
minden halandó hódoljon nevének • 
vég nélkül és örökre! 
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Ant. Minden szem rád tekint: közel vagy azokhoz, 
akik hívnak . 

3. Ant. Utaid igazak és helyesek , örök idők Királya! 

Bibliai ének Jel 15,3-4 

A hódolat éneke 

Nagy és csodás, amit alkottál, minden, • 
mindenható Úristen! 

Utaid igazak és helyesek, • 
örök Király minden idő felett! 

Van-e, Uram, ki nem fél téged • 
és nem dicsőíti neved? 

Mert jóságos csak te vagy egyedül, t 
mivel köréd minden nép összegyűl, • 
hogy hódoljon előtted, 

mivel minden ítéleted • 
nyilvánvaló lett. 

nt. Utaid igazak és helyesek , örök idők Királya! 

OL SM Y Róm 8,1-2 

Azok számára, akik Jézus Kri ztusban vannak, 
nincs már semmi kárhoztató ítélet. Mert a Krisztus 
Jézusban való élet törvénye megszabadított engem 
a bűn és halál törvényétől. 

L ZO EK 

Krisztus meghalt bűneinkért: • Hogy minket Isten
nek felajánljon. 

: Testben meghalt, de a Lélekben életre kelt. • 
Hogy ... Dic ő ég ... Krisztu meghalt. .. 
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SZŰZ MÁRIA É EKE Lk 1,46-55 

Ant. Uram, emlékezz irgalmadra, amelyet őseinknek 
megígért él. 

Hadd magasztaljam az Urat! • 
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek! 

Mert szegény cselédjére rátekintett: t 
mcstantól minden nemzedék • 
boldognak hirdet. 

Nagy műveket visz végbe az Erős, • 
és Szent az ő neve . 

Irgalma nemzedékről nemzedékre • 
azoké, akik félik őt. 

Hatalmas dolgokat cselekszik karja, • 
a fennhéjázó szíveket szétszórja . 

Trónjukról erőseket letaszít • 
és kicsinyeket magasra emel. 

Az éhezőt javaival betölti, • 
a gazdagot üresen küldi el. 

Felkarolja szolgáját, Izraelt: • 
irgalmát nem feledte . 

Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak • 
és magzatának mindörökre . 

Ant. Uram, emlékezz irgalmadra, amelyet őseinknek 
megigértél. 

KÉRÉ EK 

Krisztusban bíznak mindazok, akik nevét isme
rik. Bizalommal kiáltva könyörögjünk: 
Kirje elejszon! 
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Úr Krisztus, az emberi gyengeség önmagában bu-
kásra hajlamos: 

- add, hogy megszilárduljunk a jóban. 
Kirje elejszon! 
Add, hogy aki magától bűnre hajlik, 
- teáltalad bocsánatot nyerjen. 
Téged a vétek megbánt, de a bűnbánat kiengesztel: 
- haragod ostorát, amelyet bűneink megérdemel-

nek, fordítsd el tőlünk. 
Te a bűnbánó Magdolnának megbocsátottál, az el

tévedt bárányt pedig válladra emelted: 
- ne vond meg tőlünk irgalmadat. 
Mindazokat, akik földi életük során benned bíz

tak, 
-engedd be az ég kapuján, amelyet kereszted ál

tal megnyitottá!. 
Miatyánk . . . 

Imádság 

Mindenható és irgalmas Isten, te azt akartad, 
hogy Krisztusod az egész világ üdvösségéért a kín
halált vállalja. Add népednek, hogy élő áldozat
ként neked áldozza önmagát és szereteted teljessé
gében találjon kielégülést. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, lsten, mindörökkön 
örökké. Ámen . 

BEFEJEZŐ IMÁK Lásd a 711. oldalon. 



738 

NEGYEDIK HÉT 

SZOMBAT 

Imádságra hívás 
Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

94. zsoltár 
Felhívás Isten dicséretére 

"Buzdítsátok egymást naponta, amíg ez a ,mai nap' 
tart" (Zsid 3, 13) 

Ant. Hallgassunk az Úr szavára, hogy nyugal
mába beléphessünk. 
Gyertek, daloljunk boldogan az Úr előtt, • 

ujjongva áldjuk Üdvösségünk Kőszikláját. 
Lépjünk hozzá, dicsérjük őt, • 

harsogja himnuszunk az áldást. 
Ant. Hallgassunk az Úr szavára, hogy nyugal

mába beléphessünk. 
Mert ő az Úr, a nagyhatalmú lsten, • 

a nagy Király az istenek fölött. 
Az alvilág mélységeit ő tartja a kezében, • 

övéi mind a hegytetők. 
Övé a tenger, az ő alkotása, • 

övé a szárazföld: keze formálta. 
Ant. Hallgassunk az Úr szavára, hogy nyugal

mába beléphessünk. 
Gyertek, imádjuk, boruljunk eléje, • 

Urunk és Alkotónk előtt roskadjunk térdre. 
Hiszen ő a mi Istenünk, t 

mi pedig mezejének népe, • 
földjének legelésző nyája. 
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Ant. Hallgassunk az Úr szavára, hogy nyugal
mába beléphessünk. 
Bár hallgatnátok ma az ő szavára: • 

"Ne keményítsétek meg szívetek, 
ne úgy, mint Meribánál és Masszánál • 

a sivatagban cselekedtetek. 
Ott ősatyáitok próbára tettek engem, • 

kihívtak ellenük, pedig szemiéiték minden tettem. 
Ant. Hallgassunk az Úr szavára, hogy nyugal

mába beléphessünk. 
Egy egész nemzedéktől undorodtam negyven éven át, 

és végül is kimondtam: t 
E népnek szíve messze jár, • 
ösvényeimet nem ismerték. 

És haragomban esküvel fogadtam: • 
nem látják meg nyugalmam földjét." 
Ant. Hallgassunk az Úr szavára, hogy nyugal

mába beléphessünk. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak • és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, • most és .mindörökké. 
Ámen. 
Ant. Hallgassunk az Úr szavára, hogy nyugal

mába beléphessünk. 

Olvasmányos imaóra 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Al
lelúja. 
Nagyböjtben az Allelúja elmarad. 
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HIMNUSZ éjjel vagy hajnalban 

Örök napfény, világosság, 
fogyhatatlan fényesség, 
ki a sötét éjt legyőzöd 
s új világosságot adsz, 
éjhomály lerombolója, 
lelkünk tiszta sugara. 
Születésed ébreszt minket, 
hívásodra felkelünk, 
ha akarod, boldogítasz, 
hogyha eltűnsz, elveszünk, 
szabadítónk a halálból, 
mint a napfény, ránk ragyogsz. 
A halált veled legyőzzük, 
a világot és az éjt. 
Örök király, kérünk téged, 
add meg azt a sugarat, 
melynek boldog fényességét 
sosem éri alkonyat. 
Legyen néked s az Atyának 
s a Léleknek dicsőség, 
kiknek hármas egy Fölsége 
béke, élet, fényesség, 
s neve minden másnál drágább, 
égi titkos édesség. Ámen . 

HIM USZ 

lsten: mástól nem eredő, 
lsten : lstentől születő, 
és lsten: tőlük származó, 
ó légy velünk, oltalmazó. 

a nap fol yamán 
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Téged vágyunk, feléd törünk, 
te légy szerelmünk, örömünk, 
a szív áhítva néz feléd: 
vígsága mindenkor te légy! 
Atyánk, mindenség Istene, 
s te, tiszta Szűznek Gyermeke, 
köröttünk s bennünk szüntelen 
vezérünk Szentlelked legyen. 
ó Szentháromság, ne feledd, 
jóságod adott életet; 
előbb, mikor megalkotott, 
majd vérrel váltságot hozott. 
Mert akit egy Úr teremtett, 
Krisztus szerelme megmentett; 
ha vállalt akkor szenvedést, 
most már szeressen népeként. 
Háromság, neked hatalom, 
békesség vígság, uralom, 
fény és erő minden felett, 
dicsőség, áldás, tisztelet. Ámen . 

Z OLT . ROK 

741 

l . Ant. Az Úr megidézte az eget és a földet , hogy tör
vényt üljön népén. 

49. z oltár 

épe fölött ítél az Isten 

" Nem azért jöttem, hogy feloldjam a törvényt, hanem, 
hogy beteljesítsem." (Vö. Mt 5, 17) 

I. 
Az Úr, a magasságos Isten, t 

szólt és magához gyűjtötte a földet, • 
meghívott napkelettől napnyugatig mindent. 
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Sionból, mint a szépség teljessége, • 
az lsten ragyogása feltűnt. 

Jön Istenünk és szótlan nem marad. t 
Színe előtt emésztő tűz halad, • 
körötte tomboló vihar. 

Az eget és a földet megidézte, • 
hogy népén ítéletet mondjanak. 

"Jámbor szolgáit vigyétek elébe, t 
kik szövetséget kötöttek vele, • 
és áldozattal pecsételték. 

Igazságos vádját az egek képviseljék, • 
mert ő az igazság Istene .. " 

IV. hét 

Ant. Az Úr megidézte az eget és a földet, hogy tör
vényt üljön népén . 

2. Ant. Ha vész idején hozzám kiáltasz, megszabaditlak . 

II. 
"Népem, figyelj, hadd szólok hozzád, t 

Izrael, bizonyságot teszek ellened, • 
én, Isten, a te Istened. 

Nem áldozataid miatt emelek vádat, t 
nem a sok égő áldozat miatt, • 
hisz mindig színem előtt állnak. 

Bikákat csordáidból sose kérek, • 
se nyájadból kecskéket. 

Enyém az erdő minden állata, • 
a hegyvidék vada, 

a hegyek madarait ismerem, t 
ami csak futkos kinn a réteken, • 
itt van velem. 
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Nem szólok neked, ha megéhezem, • 
enyém a nagyvilág s ami csak benne él! 

Tán azt hiszed, bikáid húsából eszem, • 
vagy italom a kecskevér? 

Dicsérd az Istent: áldozatod az legyen. • 
Tartsd meg a Felségnek tett fogadalmad. 

Akkor, ha vész napján hozzám kiáltasz, • 
megszabadítlak és vendégüllátlak." 

743 

Ant. Ha vész idején hozzám kiáltasz, megszabadítlak. 

3. Ant. Aki a dicséret áldozatát hozza, meglátja ven
dégségem. 

III. 

A gonoszokhoz lsten így szól: t 
"Parancsaim ajkadra venni hogyar. merted, • 
és szövetségem szádhoz hogy emelted? 

Mert tanításom nem fogadod el, • 
minden szavam magad mögé veted, 

ha tolvajt látsz, azonnal követed, • 
minden paráznával szövetkezel. 

Gonosz tervet kovácsol ajkad, • 
álnokságot sző nyelved. 

Leülsz, hogy testvéred megszóljad, • 
anyád fiáról rágalmakat terjessz. 

Te tetted mindezt. Szótlan hogy maradnék? t 
Gonosz vágyak töltik be lelked. • 
Talán hozzád hasonló lennék?" 

Ti, akik elfelejtitek az Istent, t 
vegyétek észbe: • 
ha ő ragad meg, nincs, aki megmentseni 



744 Szombat Olvasmányes óra 

"Ki a dicséret áldozatát hozza, • 
meglátja házam vendégségét, 

aki nem tér le ösvényemről, • 
kortyokban issza Isten üdvösségéL" 

IV. hét 

Ant. Aki a dicséret áldozatát hozza, meglátja ven
dégségem . 

V: Szüntelenül imádkozunk és esedezünk értetek. 
F: Hogy Isten akaratának ismerete titeket telje

sen betöltsön . 

OLVASMÁ Y 

A zentírási olvasmányt lásd az esedékes vasárnapnáL 

IMÁDSÁG 

Az előző vasárnapról 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála . 

Reggeli dicséret 

Ha a nap el ő imájaként mondjuk, az Imád ágra hívá t 
nyomban a HIM USZ kö etí, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIM U ZT. 

V: Isten , siess segítségemre. 
F: Uram, egíts siet ve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja . agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 
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HIMNUSZ 

A napfény újra felragyog: 
zen~jük hálával, boldogan 
az Uristen dicséretét, 
Krisztus kegyelme erejét. 

Mert őáltala alkotott 
a Teremtő éjt és napot, 
egymást követő rendjüket 
örök törvénnyel szabva meg. 

Igaz világosság, neked 
avult törvény nem szab határt, 
nem húnysz ki, hogyha jő az éj, 
örök fénnyel ragyogsz tovább. 

ó add, Atyánk, kezdettelen, 
hogy e nap Krisztusé legyen, 
s a Lélekkel betelve, mind 
hadd éljünk tetszésed szerint. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

745 

l. Ant. Uram , jó dalban dicsérni neved; szereteted 
hirdetni reggelente . 

91. zsoltár 

Az igaz ember bölcsessége 

" A z Egyszülött Fiú műveiért szóf a dicséret." 
(Szent Atanáz) 

Uram, jó neked hálát mondani, • 
Fenséges, dalban dicsérni neved. 

Szereimerlet hirdetni virradatkor, • 
s az éj óráiban hűségedet. 



746 Szombat Reggeli dicséret 

Kísérni lanttal, citerával, * 
a hárfa dallamával. 

Mert alkotásod ujjongással tölt el, * 
dalolom kezed műveit örömmel. 

IV. hét 

Mily nagy vagy, Uram, teremtményeidben, * 
elméd mélysége mérhetetlen! 

Az oktalan nem látja át, * 
az együgyű nem érti meg: 

mikor az álnok, mint a gyom, burjánzott, t 
s a gonosztevők sorsa felvirágzott, * 
ő egy csapásra letarolta őket. 

Uram, öröktől fogva áll Fenséged, t 
hisz látod, Uram, minden ellenséged, * 
hisz látod, ellenségeid a porba buknak. 

A gonoszok mind szétfutottak, t 
de rnint a vad bikáét, szarvamat magasra emeled,* 
felfrissít rám csorduló keneted. 

Látta szemern romlását mindazoknak, * 
kik gyalázkodva rútul rám rohantak. 

Saját fülem hallotta: * 
"Az igazak virulnak, mint a pálma, 

mint libanoni cédrus, úgy gyarapszanak, t 
átültetve az Úr házába, * 
az lsten udvarán virítanak. 

Egyik sem szárad el öreg korára, * 
hanem üde és friss marad." 

Szívem az Úr igazságát hadd zengje: * 
"Kőszálarn ő, és nincs álnokság benne." 

Ant. Uram, jó dalban dicsérni neved; szereteted hir
detni reggelente. 

2. Am . Új szivet és új lelket adok belétek . 
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Bibliai ének 
Megújítja népét az Úr 

Ez 36,24-28 

"lsten népe lesznek, és az Úr maga lesz az ő Istenük." 
(Jel 21 ,3) 

Kivezetlek titeket a nemzetek közül t 
és összegyűjtelek minden országból, • 
elviszlek titeket hazátokba. 

Tiszta vizet öntök rátok, t 
hogy megtisztuljatok minden szennytől: • 
én minden bálványtól megtisztítlak titeket. 

Új szívet adok nektek, • 
új lelket teszek belétek, 

a kőszívet kiveszem testetekből • 
és húsból adok belétek szívet. 

Saját lelkemet teszem belétek t 
és gondcskedom róla, • 
hogy parancsaim szerint éljetek, 
rendelkezéseimet megtartsátok, megtegyétek. 

S majd abban az országban lakhattak, • 
amit atyáitoknak adtam, 

népem lesztek, • 
én pedig a ti Istenetek. 

Ant. Új szívet és új lelket adok belétek . 

3. Ant. Gyermekek és csecsemők szavai dicsérnek, 
Uram. 

8. zsoltár 
Isten dicsősége és az ember nagy ága 

" Mindent lába alá vetett, őt pedig az egész Egyház fejé
vé tette. " (Ef l ,22) 

Úristen, szerte a világon • 
milyen csodás a te neved! 
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Felséged túlhaladja az eget: * 
és én csak gyermekek és csecsemők szavaival 

imádom. 
Fellegvárt készítettél szállásul magadnak, t 

az ellenséget mind elnémítottad, * 
aki csak ellenállt vagy lázadott. 

Az eget nézem: ujjaid formálták, * 
a holdat, csillagokat: kezed alkotását. 

Mit ér az ember, hogy te rá figyelj, * 
emberfia, hogy rá gondot viselj? 

S te csaknem egyenlővé tetted istenekkel, * 
megkoronáztad dicsőséggel, tisztelettel. 

Hatalmat adtál kezed művei fölé, * 
odavetettél mindent lábai elé. 

A sok barmot: apraját-nagyját, * 
a puszták minden vadját, 

ég madarát, a tenger sok haJát, * 
s amik a tenger útjain keringenek. 

Úristen, szerte a világon * 
milyen csodás a te neved! 

Ant . Gyermekek és csecsemők szavai dicsérnek, 
Uram. 

OLVASMÁ Y 2 Pt 3, 13-14 

Az Úr ígéretei szerint mi új égre és új földre vá
runk, amelyben igazság lakik. Ezért, szeretteim, 
míg erre vártok, arra törekedjetek, hogy ő titeket 
békességben szeplőtelennek és kifogástalannak ta
láljon. Használjátok fel Urunk türeimét üdvösség
tekre. 
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V ÁLASZOS ÉNEK 

Ajkam ujjongni fog: • Ha dalt zengek neked. 
Megismételj ük 
V: Igazságodat mondogatja nyelvem. • Ha dalt... 
Dic ő ség ... Ajkam ... 

ZAK RIÁS ÉNEKE Lk l ,68-79 

Ant. Uram, az igazság ösvényére igazítsd léptem. 

Áldott az Úr, Izrael Istene, • 
eljött és népe váltságát elhozta: 

az üdvösség szarvát köztünk felállította • 
szolgája, Dávid családjából. 

Ahogy megmondta t 
a sze nt próféták ajkán • 
kezdettől fogva. 

Hogy szabadulást hoz az ellenségtől, • 
hatalmából mindannak, aki gyűlöl. 

Irgalmát megmutatja őseinknek, . • 
és szent szövetségéről nem feledkezik meg, 

az esküről, mit esküdött • 
atyánknak, Ábrahámnak: 

hogy félelemtől és az ellenség kezéből • 
szabadulást ad, 

és így szentségben, igazságban t 
színe előtt szolgálni enged • 
minden napján az életünknek. 

Téged pedig majd, gyermekem, • 
a Fölséges prófétájának mondanak, 

az Úr zíne előtt jársz, • 
neki készítesz utakat, 
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üdvösségét népének tudtára adod, • 
a bűnbocsánatot, 

irgalmas Istenünk szánakozó szívét, t 
amely úgy hozta őt közénk, • 
mint magas égből felkelő Napot. 

Hogy azokat, akik az éjben, t 

IV. hét 

a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa • 
s lábunk a békesség útjára igazítsa. 

Ant. Uram , az igazság ösvényére igazítsd léptem. 

KÉRÉSEK 

Imádjuk az Istent, aki Fia által a világnak re
ményt és életet adott. Alázatosan könyörögjünk: 
Urunk, hallgass meg minket! 
Urunk, a mindenség Atyja, te bennünket a nap 

kezdetéhez vezettél: 
-add, hogy neved dicséretére ma Krisztussal éljünk. 
Szívünkbe hitet, reményt és szereletet árasztottál: 
- add, hogy megmaradjon bennünk mindvégig. 
Urunk, hozzád emeljük szemünket, 
- add, hogy hívásodra mindig vidám készséggel 

feleljünk. 
A bűn álnokságát és vonzását tartsd távol, 
- és lépteinket minden botlástól védd meg. 
Miatyánk ... 

Imádság 

Mindenható örök lsten , te az igazi világosság ra
gyogása és örök nappal vagy. Most, hogy ismét 
reggel köszönt ránk, könyörögve kérünk: lelkün-
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ket a vétek éjéből szabadítsd ki és eljöveteled tün
döklésével világosítsd meg. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ l MÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szent.Jélek. 

F: Ámen. 

V: Menjetek békével. (Húsvéti időben hozzáfűzzük: 
Allelúja, allelúja.) 

F: lstennek legyen hála. ( AIIelúja, allelúja.) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap, diakónus veze-
ti az imát: · 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 

Napközi imádság 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, mil(éppen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az ABelúja 
elmarad. 
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HIMNUSZ 

DÉLELŐTTRE(TERTIA) 

Idők rendjét megtartva most 
esengőn esdje énekünk 
a nappal harmadik szakán 
hármas fölségű Istenünk, 

hogy szívünkben ma ugyanaz 
a Szentlélek vegyen lakást, 
ki egykor épp e napszakon 
a szent apostolokra szállt. 

Követve ezt a kezdetet, 
egész világnak fénye lett 
és mennyországot alapít, 
hol égi díja vár reánk. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

DÉLRE (SEXTA) 

Dicsérjük dallal az Urat, 
buzgó készséggel, lelkesen: 
az óra, íme, délre jár 
s bennünket imádságra hív. 

Ez szent idő: az áldozat, 
boldog Bárány, keresztre száll 
és híveit megváltva most 
dicsőségünket szerzi meg. 

IV. hét 
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E fénytől, mely tűzőn ragyog, 
homályba hull a déli ég: 
szívjuk szívünkbe lelkesen 
kegyelme lángját s erejét. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

DÉLUTÁNRA ( ONA) 

Háromszor három óra már 
az Úr kegyelméből lejár: 
ki három és egy teljesen, 
Őt áldjuk dallal lelkesen. 

lsten szentséges titkait 
hűséggel tartsa tiszta szív: 
Szent Péter itt a mesterünk, 
gyógyító csodával tanít. 

Lélekben zsoltározva így · 
a szent apostolok nyomán, 
Krisztustól kérjünk általuk 
a gyenge lábnak új erőt. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Szentlelket, ki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
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l. Ant. Segítsen kezed, mert parancsaidhoz szegőd
tem. 
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118. zsoltár, 169-176 

XXII. (Tau) 

Zengő szavam, ó Uram, hozzád érjen, • 
és add, hogy szavaidat értsem. 

Zokog a kérés: színed elé engedd, • 
és ahogy megígérted, ments meg. 

Zsoltárban áldjon nyelvem, • 
végzéseidre kioktattál engem. 

Zúgó szavad ajkaim visszhangozzák, • 
mert minden rendelésed színigazság. 

Zavarban, vészben segítsen kezed, • 
én parancsaidhoz szegődtem. 

Zaklatott lelkem üdvödért eped, • 
Uram, kedvem találtam törvényedben. 

Zengje vég nélkül dicséreted lelkem, • 
támaszt találjak ítéleteidben. 

IV. hét 

Zord utakon eltévedt bárányként, ha járok, t 
keresd szolgádat, • 
mert rendeléseidet nem feledtem. 

Ant. Segítsen kezed, mert parancsaidhoz szegődtem. 
2. Ant. Trónod, ó Uram, áll örök időkre. 

44. zsoltár 

A Király menyegzője 
"Íme, közeleg a vőlegény: menjetek elébe." (Mt 25,6) 

l. 

Szívemnek édes dallama kicsordul: t 
király, a művemet elédbe tárom, • 
nyelvem, mint írnok fürge tolla fordul. 
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Szépséged minden embert meghalad, t 
a báj elönti ajkadat. * 
Megáldott lsten mindöröktől fogva. 

Csatold fel kardod oldaladra, t 
vezessen győzelemre fényességed, * 
arasson diadalt fenséged. 

Az igaz ügyet győzelemre vidd, * 
kelj a szegények védelmére. 

Hatalmas jobbod minden csodaműve, t 
akárcsak éles nyilaid, * 
rád valljanak. 

A nemzetek lábadhoz hullanak, * 
leroskad minden ellenséged. 

Az örökkévaJóság Istene t 
emelt a trónra téged. * 
A jog legyen hatalmad vesszeje. 

Szeresd a jót, a gonoszságot gyűlöld, t 
mert lsten, a te Istened * 
téged királlyá felkent. 

Palástod, nézd, az öröm olaja, * 
ruháid: mirrha, áloe, kázia. 

ó mennyi elefántcsont palota, * 
ó hányan mulattatnak! 

Házadban királylányok laknak, * 
a királyné áll jobbodon: befedi Ófir aranya. 
Ant. Trónod, ó Uram, áll örök időkre. 
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3. Ant. Láttam az új Jeruzsálemet, mint völegényé
nek felékesített menyasszonyt. 

ll. 
Figyelj, nézz és haJlgass, leányka, * 

feledd el hazádat és házadat. 
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Mert szépségedet a király kívánja, * 
hódolj előtte, ismerd el: urad . 

Tíruszi díszruha a nászajándék, * 
kegyeid áhítozza minden vendég. 

IV. hét 

Királyi minden köntöse: aranytól csillog belseje. * 
Kelméjét aranyszállal szőtték. 

Vigyék a többi lányt is a királyhoz, * 
vonuljanak társnői a nyomába. 

Kísérjétek be ünnepi örömmel, * 
vigyétek a királyi palotába. 

Fiaid lesznek őseid helyett * 
uralkodók az egész föld felett. 

S én zengem neved minden nemzedéknek, * 
hogy mindörökre áldjanak a népek. 

Ant. Lá!tam az új Jeruzsálemet, mint vő legényének 
felékesített menyasszonyt. 

OLVASMÁ YOK 

Délelőtt Dán 6,26b-27 
A mi I tenünk az élő és való Isten; királyságá

nak nem lesz vége és uralma örökké tart. Megment 
és megszabadít , jeleket és csodákat visz végbe az 
égen és a földön . 

V: Megálljatok és lássátok: én vagyok az Isten . 
F: Magasan a népek és a világ fölött. 

Imád ág 

Úri ten, mindenharó Atya: Föl éged alattvalói 
vagyunk. Ára zd ránk a Szentlélek világo ágát, 
hogy minden ellen égtől biztonságban élve dic ére-
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tedben igazi örömmel vigadjunk. Krisztus, a mi 
Urunk által. Ámen. 

Délben Róm 15,5-7 

A türelem és a vigasztalás Istene adja meg nek
tek, hogy azonos érzület kössön össze titeket egy
mással Krisztus Jézus szerint, hogy így egy szívvel 
és egy szájjal dicsérjétek az Istent, ami Urunk Jé
zus Krisztus Atyját. Fogadjátok el tehát egymást, 
amint Krisztus is elfogadott benneteket Isten di
csőségére. 

V: Az Úr kedvét leli népében. 
F: És a szelídeket felmagasztalja üdvösségre. 

Imádság 

Urunk, örök szeretet lángoló tüze, add, hogy 
szeretetedben égjünk és téged mindenek fölött, 
testvéreinket pedig teérted egyazon szeretettel sze
ressük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

Délutá n Fil4 , .9b 

Testvéreim, ami csak igaz, ami csak tiszta, ami 
csak igazságos, ami csak szent, mindaz, ami szere
tetre és dicséretre méltó, ami erényes és fennkölt 
-, az töltse be gondolatvilágotokaL Akkor vele
tek lesz a béke Istene. 

V: Magasztallak, Istenem és királyom. 
F: Nevedet mindörökre áldom. 
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Imádság 

Urunk, hallgass meg minket és a teljes békessé
get, amiért esedezünk, add meg. Engedd, hogy éle
tünk minden napját örömben töltsük el veled. A 
Boldogságos Szűz Mária közbenjárása által biztos 
úton járva hadd jussunk el tehozzád. Krisztus, a 
mi Urunk által. Amen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála. 



II. ESTI IMÁDSÁG 

A HÉT MINDEN NAPJÁRA 

COMPLETORIUM 
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AZ ESTI IMÁDSÁG FELÉPÍTÉSE 

Ez az imaóra, latin nevén Completorium, szerkezeté-
ben a Napközi imádsághoz hasonlít: 

BEVEZETŐ IMÁKkal kezdődik, amelyeket rövid lel
kiismeretvizsgálat követhet. Közös imádkozásnál ehhez 
a lelkiismeretvizsgálathoz használhatjuk a misekönyv 
bármely misekezdő bűnbánati formáját. A vasárnapi 
Esti imádság szövegében közöljük ezeket. (Lásd 761 -
762 . oldal) 

HIMNUSZ követi a lelkiismeretvizsgálatot. Háromnak 
közöljük szövegét (lásd 762 - 764. oldal) : az első kettő 
közül tetszés zerint választhatunk a húsvéti ünnepkö
rön kívül. A harmadikat húsvéti időben használjuk. 

Ezután ZSOL T ÁROK következnek, amelyek a hét 
napjai szerint váltakoznak, de ugyanaz a beosztás érvé
nyes minden hétre. Tehát az Esti imádság zsoltárai nem 
négyhetes, hanem egyhetes beosztást követnek. Bármi
kor vehetjük azonban a vasárnapi vagy a szombati E ti 
imádság zsoltár-készletét. 

OLVASMÁNY követi a zsoltár(oka)t, majd minden 
esetben ugyanaz a V ÁLASZOS ÉNEK. Ezután SIME
O ÉNEKE következik Lukács Evangéliumából, amit 
mindig ugyanaz az ANTIFÓNA előz meg és követ. 

Az antifóna megismétlése után a hét napjának megfele
lő IMÁDSÁG következik. Ezt követi az ESTI ÁLDÁS, 
amit közös imádkozás esetén pap vagy előimádkozó 
mond. 

Az Esti imádságot SZŰZ MÁRIA ANTIFÓ ÁJÁval 
zárjuk. A 767 -770. oldalon közöltek közül bármelyi
ket vehetjük. Hú véti időben azonban kötelező az Ég 
királynője, vigadj ál. .. (Regina coeli) kezdet ü antifóna. 
Szüz Mária antifónáinak mind magyar, mind latin szö
vege énekelhető a közi mert gregorián dallamokra . 
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VASÁRNAP 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram , segíts sietve. Dicsöség az Atyának , a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

Dic éretes, ha a himnu z előtt rövid lelkiismeretviz gá
latot tartunk. Közös imádkozá esetén alkalmazhatjuk 
a misekönyv bünbánati zertartá ainak egyikét az aláb-

biak szerint: 

B BÁ TI SZERTARTÁS El ö változat 

Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bán
juk meg büneinket ! 

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvére
im, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szó
val, cselekedettel és mulasztással. 
Rö id lelkii meretviz gálat 
Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem 
ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mári
át, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvére
im, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünk
höz. 

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsá sa 
meg büneinket és vezessen el az örök életre. Ámen. 

B B TI ZERTARTÁ Má odik változat 

Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bán-
juk meg büneinket. Rövid lelkii meretvizsgálat 

: Urunk , Istenünk , könyörülj rajtunk. 
F: Mert vétkeztünk ellened. 
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V: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. 
F: És add meg nekünk az üdvösséget. 
Irgalmazzon nekünk a mindenható lsten, bocsássa 

meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Ámen. 

BŰNBÁNATISZERTARTÁS Harmadik változat 
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bán-

juk meg bűneinket. Rövid lelkiismeretvizsgálat 
V: Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy gyó

gyítsd a töredelmes szívűeket : Uram, irgalmazz! 
F: Uram, irgalmazz! 
V: Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz hívjad 

a bűnösöket: Krisztus , kegyelmezz! 
F: Krisztus, kegyelmezz! 
V: Jézus Krisztus , aki az Atya jobbján ülsz, hogy 

közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz! 
F: Uram, irgalmazz! 
Irgalmazzon nekünk a mindenható lsten, bocsássa 

meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Ámen. 

HIMNUSZ 
Kihúnyni készül már a fény, 
Teremtő, esdve kér imánk, 
hogy irgalmad ne hagyjon el, 
és mindenkor vigyázz reánk. 
Terólad álmodjék szívünk, 
érezze jelenlétedet, 

Elsö változat 

zengjük, mihelyt felkelt a fény, 
mindenkor dicsőségedet. 
Adj üdvösséges életet, 
hozd vissza meleg fényedet: 
a vakhomályú éjszakát 
világosságod járja át. 
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Add meg, mindenható Atya, 
Úr Krisztus által esdeklünk, 
ki Veled és a Lélekkel 
egy Urunk, örök Istenünk. Ámen. 
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HIMNUSZ Második változat 

Krisztus, tündöklő nappalunk, 
az éj árnyát eloszlatod, 
kit fényből fénynek vall a hit 
és fénnyel áldod szenteid. 
Esengünk hozzád, szent Urunk, 
míg tart az éj, vigyázz reánk, 
találjunk benned pihenést, 
adj nyugodalmas éjszakát. 
Mikor lecsukjuk két szemünk, 
a szívünk virrasszon veled, 
őrködjék híven jobb kezed 
szerető híveid felett. 
Védelmezőnk, tekints le ránk, 
igázd le ellenségeink, · 
vezesd szolgáidat, kikért 
véred váltsága volt a bér. 
Áldjon Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád, 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

HIMNUSZ 

Világ váltsága, Jézusunk, 
az Atya égből jött szava, 
a mennyei fény sugara, 
ki őrködsz híveid felett. 

Húsvéti idóben 
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Mindennek létét te adod, 
idők szerepét megszabod, 
az elcsigázott testeket 
nyugalmas éj újítsa meg. 

Ki poklok éjét megtöröd, 
az ellenségen végy erőt, 
ne csalja bűnbe népedet, 
melyért hullattad véredet. 

Míg most, egy rövid ideig 
a test még ránk nehezedik, 
amikor testünk elpihen, 
virrasszon elménk éberen. 

Jézus, dicsőség teneked, 
halált legyőzve tündökölsz, 
s Atyádnak és a Léleknek 

Esti imádság 

meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁR 

Ant. Szárnyával betakar: az éjben nem kell félned. 

90. zsoltár 

A Magasságos oltalma 

"Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skor
piókon járjatok." (Lk 10, 19) 

Ki trónon ülsz a Magasságos hajlékában • 
és nyugalmad a Mindenható árnyékában lelted, 

elmondhatod: "Uram, én menedékem és kőszálam, • 
én I tenem, reményem benned." 

Kiment a kelepeéből téged, • 
megóv, ne érjen gyilkos méreg, 
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tollával tested betakarja, t 
és szárnya alatt lesz a menedéked. • 
Páncélod, pajzsod lesz a karja. 

Éji falkáktól nem kell félned, • 
nappal suhanó nyíl téged nem érhet, 

sem döghalál, mely éjsötétben lappang, • 
pusztító vész, mely délben nyíltan lépked. 

Hulljon bár balfelől ezer és jobbról tízezer, • 
hozzád nem érhet el. 

Látja a romlást két szemed, • 
látod, hogy meglakolnak mind a vétkesek . 

De hogyha az Úr lesz a menedéked, • 
a Magasságos támasztó pilléred , • 

téged nem érhet semmi baj, • 
sátradhoz döghalál nem férhet. 

Mert angyalait küldi melléd, • 
vigyázzák minden utadat, 

kezükben ~sznek: • 
ne üthesd kőbe lábadat. 

Oroszlánt, viperát taposol össze, • 
kígyóra hágsz és oroszlánkölyökre . 

"Ha ragaszkodik hozzám, • 
én váltságot hozok neki, 

és védőbástyája Je zek, • 
ha nevemet elismeri. 

Ha kiált hozzám, felelek t 
és mellette leszek • 
és szorongásából megszabadítom. 

Fenyes lakomán lesz vendégem, t 
végnélküli napokkal boldogítom: • 
kortyokban issza üdvö ségem ." 
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Ant. Szárnyával betakar: az éjben nem kell félned. 

OLVASMÁNY Jel22,4-5 

Látni fogják arcát és homlokukon hordják a 
nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak 
lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog 
rájuk, és uralkodnak örökkön örökke. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Uram, kezedbe: • Ajánlom lelkemet. 
Megismételj ük 
V: Megváltottál minket, .Urunk, igazság Istene. • 
Ajánlom lelkemet. Dicsőség ... Uram, kezedbe ... 

SIMEON ÉNEKE Lk 2,29-32 

Krisztus a népek világossága és népének dicsősége 

Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 
meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk. 

Most elbocsáthatod, Uram, szolgádat • 
békében, ahogy megigérted, 

mivel meglátta szemern üdvösséged, • 
mit készítettél minden nép elébe, 

hogy fény legyen: a nemzetek világossága, • 
népednek, Izraelnek dicsősége. 

Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 
meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk . 
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IMÁDSÁG Vasárnap este 

Szavunk tehozzád alázattal könyörög, Urunk. 
Ma Krisztus feltámadásának titkát ünnepeljük: 
add, hogy minden bajtól biztonságban és a te bé
kédben pihenjünk, holnap pedig örömmel keljünk 
fel a te dicséretedre. Krisztus, a mi Urunk által. 
Ámen. 

IMÁDSÁG Ünnepnap este 

Kérünk, Urunk, látogasd meg ezt a hajlékot és 
az ellenség minden cselszövését űzd el messze: 
szent angyalaid lakjanak benne és őrizzenek meg 
minket békében, a te áldásod pedig maradjon fe
lettünk mindig. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

ESTI ÁLDÁS 
Adjon nyugalmas éjszakát és segítsen a végső 

tökéletesség elérésére a mindenható lsten. Ámen. 

SZŰZ MÁRIA ANTIFÓNÁK 

Áldunk, Üdvözítőnk Anyja, 
ég kapuja, szélesre tárt ajtó 
és tengercsillag. 
Támogasd a gyengét, 
védd azt, aki néped vezeti. 
Te életet adtál 
csodálatos módon 
annak, kitől kaptad léted, 
szűzen szültél, mindig szűz maradsz, 
néked Á VÉt mondott 
Gábor angyal ajka: 
vedd a bűnöst irgalmadba. 
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Alma Redémptoris Ma ter, 
quae pérvia caeli porta manes 
et stella maris, 
succúrre cadénti, 
súrgere qui cúrat, pópulo; 
tu, quae genuísti, 
natúra miránte, 
tuum sanetum Genitórem, 
Virgo prius ac postérius, 
Gabriélis ab ore 
sumens illud Ave, 
peccatórum miserére. 

Köszöntünk, ég királynője, 
áldunk, angyalkarok Úrnője. 
Áldott gyökér, áldott ajtó, 
földet fénnyel elárasztó. 
Örülj, szép Szűz, dicsőséges, 
minden kegyelemmel ékes . 
Hódolva, dalolva kérünk: 

Esti imádság 

Krisztus anyja, járj közben értünk. 

Ave, Regina caelórum, 
ave, Dómina angelórum: 
salve, radix, salve, porta, 
ex qua mundo lux est orta . 

Gaude, Virgo gloriósa, 
super omnes speciósa; 
vale, o valde decóra, 
et pro nobis Christum exóra. 
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Királynő asszony, 
irgalom anyja, köszöntünk, 
édesség, élet és reménység, áldunk. 
Hozzád kiáltunk 
Éva számkivetett népe, 
hozzád sír a könnyünk, 
sóhajtunk zokogva 
e siralom-völgynek mélyén. 
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Állj te mellénk: Pártfogónk, te védj meg! 
Fordítsd reánk irgalmas szemed kegyesen: 
hallgass meg minket. 
És Jézust, méhed áldott gyümölcsét te 

nyújtsd át 
nékünk e földi számkivetés végén. 
ó áldott, ó kegyes, ó édes, szép Szűz Mária. 

Salve, Regína, 
mater misericórdiae; 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, 
éxsules fílii Hevae. 
Ad te suspirámus 
gernéntes et tlentes 
in hac lacrimárum valle. 

Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsílium osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. 

Oltalmadba menekülünk mindnyájan, 
istenszülő Szüzanya, 
téged esedezve kérünk , 
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imánk meg ne vesd, 
ha szükségben fordulunk hozzád, 
de minden veszélytől ments meg: 
védelmünk légy mindig 
szűzi édesanya, dicső és áldott. 

Sub tuum praesídium confúgimus, 
sancta Dei Génitrix, 
nostras deprecatiónes 
ne despícias in necessitátibus nostris; 
sed a perículis cunctis 
líbera nos semper, 
Virgo gloriása et benedicta. 

Húsvéti időben 

Ég királynője, vigadjál , allelúja! 
Fiad, kit méhed ölén fogantál, allelúja, 
életre kelt: szava betelt! Allelúja. 
Imádd az Istent értünk! Allelúja. 

Regína caeli, laetáre, allelúja, 
quia quem meruísti portáre, allelúja, 
resurréxit, sicut dixit, allelúja; 
ora pro nobis Deum, allelúja. 
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HÉTFŐ 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad . 

Dicséretes, ha a himnusz előtt rövid lelkiismeretvizsgá
latot tartunk. Közö imádkozásnál lásd a 761-762. ol

dalon. 

HIM USZ 

Lásd a 762-764. oldalon. 

ZSOLTÁR 

Am. Urunk, Istenünk, te türelmes vagy és nagyirgalmú. 

85. zsoltár 

Szegény vagyok: tégy csodát értem 

"Áldott az Úr, aki megvigasztal bennünket minden 
szorongattatásban." (2 Kor l ,3.4) 

Figyelj, Uram, és adj feleletet: • 
szegény vagyok és szenvedek. 

Híved vagyok: oltalmazd életem, t 
szolgádat szabadítsd meg, • 
mert ber.ned bízik, Istenem. 

Ó Uram, irgalmazz nekem, • 
egész nap csak hozzád kiáltok. 

Deríts szolgád lelkére vigasságot, • 
hisz lelkem, Uram, hozzád emelem. 
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Mert jó és megbocsátó vagy, Uram, • 
mindahhoz, aki hív, jóságod gazdag. 

Uram, imámat hallgasd, • 
füled figyelje könyörgő szavam. 

Mikor szorongatnak, hozzád kiáltok. • 
A válaszodra várok! 

Az istenek közt nincs hasonló hozzád, • 
Uram, nincs párja műveidnek. 

Ha cselekszel, a népek hozzád jönnek , t 
Uram, hogy leboruljanak • 
és áldást mondjanak nevednek. 

Hatalmas vagy, csodák szerzője • 
te vagy, ó lsten, egymagad! 

Uram, taníts ösvényeidre, t 
csak a Te hűségedben járjak utamon. • 
Tanítsd szívem, neved tiszteljem félelemmel. 

Én Uram, Istenem, t 
hálát mondok egész szívemmel, • 
ó Örökkévaló, neved magasztalom. 

Felség, túlcsorduló szeretetedben • 
az Alvilág aljáról is kimentesz engem. 

lsten, kevélyek keltek ellenem, t 
barbár csapat keresi életem, • 
nem értik: Vezérem te vagy. 

De te, Uram, jóságos és irgalmas, • 
haragban lassú, kegyességben, hűségben hatalmas, 

fordít sd hozzám kegyelmed, t 
szelgádnak adj győzelmet, • 
legyen hű fiad diadalmas! 

Jóság, tégy csodát értem, t 
hadd lássa ellenségem, • 
s fej ére szégyen szálljon. 
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Uram, te légy segítőm, * 
te légy vigasztalásom. 

Hétfő 773 

Ant. Urunk, Istenünk, te türelmes vagy és nagyirgalmú 

OLVASMÁNY l Tesz 5,9-10 

lsten minket az üdvösség elnyerésére szánt Jézus 
Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren 
vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Uram, kezedbe: * Ajánlom lelkemet. 
Megismételjük 
V: Megváltottál minket, Urunk, igazság Istene. * 
Ajánlom lelkemet. Dicsőség ... Uram, kezedbe ... 

SIMEON ÉNEKE Lk 2,29-32' 

Krisztus a népek világossága és népének dicsősége 

Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 
meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk. 

Most elbocsáthatod, Uram, szolgádat * 
békében, ahogy megígérted, 

mivel meglátta szemern üdvösséged, * 
mit készítettél minden nép elébe, 

hogy fény legyen: a nemzetek világossága, * 
népednek, Izraelnek dicsősége. 

Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 
meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk. 
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IMÁDSÁG 

Urunk, adj nekünk üdvösséges nyugalmat. 
Tedd, hogy a magok, amelyeket mai munkánkkal 
vetettünk, az aratáskor örökértékű termést hozza
nak . Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

ESTI ÁLDÁ 

Adjon nyugalmas éjszakát és segítsen a végső 
tökéletesség elérésére a mindenható Isten. Ámen. 

Ezután következik valamelyik 
SZ .. z M . RI A TIFÓ A, lá d 767-770. oldal. 

KEDD 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram , segíts sietve. Dicsöség az Atyának , a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben , most és 
mindörökké. Á men . Allelúja . agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

Dicsérete , ha a himnu z elöu rövid lelkii mereL\ iz gá
latot tartunk. Közö imádkozá nál lá d a 761- 62 . ol

dalon. 

HI M U Z 

Lásd a 762-764. oldalon. 

Z OLT . R 

nt. Ne rejtsd el arcod tölem, hiszen benned bízom. 
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142. zsoltár 

A szorongó lélek imája 

"Az ember nem igazul meg a törvény cselekedetei alap
ján, hanem csak a Jézus Krisztusba vetett hitből." 

(Vö . Gal 2,16) 

Uram, hallgasd imám, t 
ó lsten, könyörgésemre figyelj: • 
hűségedben, igazságodban felelj. 

És szeigádat perbe ne vedd: • 
nincs élő, aki megáll ellened. 

Az Ellenség a lelkemet vadászta • 
és életem a mélységre alázta, 

levitt lakni az éjhomályba, • 
holtak örök honába. 

A lélek bennem elapadt, • 
és kiszáradt a szívem. 

Az ősi napok felötlöttek bennem, t 
és tetteid egyenként elsoroltam, • 
kezednek műveiről elmélkedtem. 

Kinyújtern hozzád két karom, t 
az alvilágból kiaszott torokkal • 
utánad szemjazern! 

Küldj hát, Uram, sietve választ, • 
Isten, kivész a lélek már belőlem! 

Ha elfordítod arcod tőlem, • 
olyan leszek, mint akik már a Mélybe szálltak. 

Halljam meg jóságod, azon a reggelen • 
bizalmamat beléd vetem! 

Mutasd meg, melyik úton járjak, • 
hisz lelkemet hozzád emeltem. 
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Uram, légy megmentőm: ellenség támad, • 
ó Isten, már-már elmerültem! 

Taníts, hogy akaratodat kövessem, • 
mert lstenemnek vallak én. 

Jó lelked hadd vezessen • 
sík földed mezején. 

Nevedre kérlek, ó Uram, adj életet, t 
igazságodban életemet mentsd meg • 
és verd le ellenségemet. 

Jóságodban zúzd szét ellenfelem, t 
és rontsd le azokat, kik bántanak. • 
Szelgádnak vallom magamat. 

Ant. Ne rejtsd el arcod tŐlem, hiszen benned bízom. 

OLVASMÁNY l Pt 5,8-9 

Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellensége
tek, mint az ordító oroszlán jár körül: keresi, hogy 
kit faljon föl. Álljatok neki ellen erős hittel. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Uram, kezedbe: • Ajánlom lelkemet. 
Megismételj ük 
V: Megváltottál minket, Urunk, igazság Istene. • 
Ajánlom lelkemet. Dicsőség ... Uram, kezedbe ... 

SIMEON ÉNEKE Lk 2,29-32 

Kri ztus a népek világo sága é népének dicsősége 

Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 
meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk. 
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Most elbocsáthatod, Uram, szolgádat • 
békében, ahogy megigérted, 

mivel meglátta szemern üdvösséged, • 
mit készítettél minden nép elébe, 

hogy fény legyen: a nemzetek világossága, • 
népednek, Izraelnek dicsősége. 
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Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 
meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk . 

IMÁDSÁG 

Ezt az éjszakát, kérünk, Urunk, jóságosan vilá
gosítsd meg. Add, hogy mi, a te szolgáid békében 
pihenjünk, és ha majd az új nap fénye jön, vidá
man keljünk föl nevedben. Krisztus, a mi Urunk 
által. Ámen. 

ESTI ÁLDÁS 

Adjon nyugalmas éjszakát és segítsen a végső 
tökéletesség elérésére a mindenható lsten. Ámen. 

Ezután következik valamelyik 
SZÜZ MÁRIA A TIFÓNA, lá d 767-710. oldal. 
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SZEROA 

V: lsten, siess segítségemre . 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben , most és 
mindörökké. Amen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

Dicsérete , ha a himnu z előtt rövid lelkii meretvizsgá
latot tartunk. Közös imádkozá nál lá d a 761-762. ol

dalon. 

HIM USZ 

Lá d a 762-764. oldalon. 

ZSOLTÁROK 

l . nt. Légy védelmem és biztos váram. 

30. z oltár, 1-6 

zenvedő ember bizalommal teli imája 

.,Atyám .. kezedbe ajánlom lelkemet." (Lk 23,46) 

Uram, bizalmamat beléd vetettem, t 
ne hagyj megszégyen ülni, örök Isten! • 
De szabadíts meg hűségedben. 

Füled hozzám hajoljon, • 
ments meg sietve. 

Te légy biztonságos hegyormom, • 
erős váram, kelj védelmemre. 

Mert bástyám vagy és erősségem, t 
hogy tiszteljék neved, • 
igazgatod, vezérled léptem. 
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Te kiragadsz a kelepcéből, t 
mit elrejtenek ellenem, • 
nálad találom menedékemet. 

Kezedbe ajánlom a lelkemet, • 
ó válts meg, Uram, Istenem! 

. 'nt. Légy védelmem és biztos váram. 
2. r\ nt. Uram, a mélységből kiáltok hozzád. 

129. z oltár 

De profundi 

"Ő majd megváltja népét bűneitől." (Mt l ,21) 

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, • 
ó Fölség, halld meg hangomat. 

Füled figyelje • 
esengő imádságomat. 

Ha felrovod, Uram, a vétkeket, • 
Fölség, van-e, aki megállhat? 

De a bocsánat kész tenálad, • 
övezzen érte tisztelet. 

Hívom az Urat, lelkem hívja, • 
várok szavára. 

A Fölségest a lelkem várja • 
az őrség óráin, míg fel nem virrad. 

Az őrség óráin, míg fel nem virrad, • 
ó Izrael, az Urat várjad. 

Mivel az Úrtól jóság árad, • 
bőséggel ontja üdvösségéL 

Ő üdvözíti Izraelt, • 
eltörli minden vétkét. 

Ant. Uram, a mélységből kiáltok hozzád. 
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OLY ASMÁNY Ef 4,26.27 
Ne vétkezzetek: a nap ne nyugodjék le harago

tok fölött. Ne adjatok teret az ördögnek. 

V ÁLASZOS ÉNEK 
Uram, kezedbe: • Ajánlom lelkemet. 
Megismételjük 
V: Megváltottál minket, Urunk, igazság Istene. • 
Ajánlom lelkemet. Dicsőség ... Uram, kezedbe ... 

SIMEON ÉNEKE Lk 2,29-32 
Krisztus a népek világossága és népének dicsősége 
Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 

meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk. 

Most elbocsáthatod, Uram, szolgádat • 
békében, ahogy megígérted, 

mivel meglátta szemern üdvösséged, • 
mit készítettél minden nép elébe, 

hogy fény legyen: a nemzetek világossága, • 
népednek, Izraelnek dicsősége. 
Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 

meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk. 

IMÁDSÁG 

Urunk, Jézus Krisztus, te szelíd vagy és alázatos 
szívű, és követőid terhét könnyűvé teszed. Fo
gadd el kegyelmesen a mai nap imáit és munkáját. 
Adj pihenést, hogy szolgálatodat készséges módon 
végezhessük. Aki élsz és uralkodsz, mindörökkön 
örökké. Ámen. 
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ESTI ÁLDÁS 

Adjon nyugalmas éjszakát és segítsen a végső 
tökéletesség elérésére a mindenható Isten. Ámen. 

Ezután következik valamelyik 
SZŰZ MÁRIA ANTIFÓNA, lásd 767-770. oldal. 

CSÜTÖRTÖK 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja . Nagyböjtben az Allefúja 
elmarad. 

Dicséretes, ha a himnusz előtt rövid lelkiismeretvizsgá
latot tartunk. Közös imádkozásnál lásd a 761-762. ol

dalon. 

HIMNUSZ 

Lásd a 762-764. oldalon. 

ZSOLTÁR 

Ant. Reményben pihen el a testem . 

15. zsoltár 

Hűségeskü 

"Isten Jézust az Alvilág szenvedéseiből kiszabadítva 
feltámasztotta. " (ApCsel 2,24) 

Őrizz meg, lsten, • 
mert oltalmamat nálad kerestem. 
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Így szóltam: "Jáhvé, Uram és javam vagy, * 
fölötted senki sincsen.". 

E föld sok istenének, bálványurának, 
kikben gyönyörködtem, t 
csak sokasodjék kínos vajúdása: * 
maradjanak meg kéjes örömükben. 

Kezem többé nekik nem áldoz, * 
nem emelem nevük ivásra ajkaimhoz. 

Te, Uram, könnyű borral töltötted kupám * 
és sorsot magad vetettél reám. 

Jó helyre hullottak a mérőkötelek: * 
az Ur maga mérte ki földemeL 

Én az Urat dicsérem, t 
tanácsom tőle van. * 
Titkon tanít a szíve az éj óráiban. 

Szemern előtt az Úr mindenkoron, * 
jobbjától el nem távozom. 

És ezért belsőm ujjongásba fog, t 
szívem vígan dobog, * 
nyugodtan elpihen a testem. 

Nem engeded, hogy alvilágba essem, * 
halálba hullni híved nem hagyod. 

Az élet ösvényét kitárod, t 
hogy színed előtt elteljek örömmel * 
és lássam jobbodon örökre boldogságod. 
Ant. Reményben pihen el a testem. 

OLVASMÁNY l Te z 5,23 
A békesség Istene szenteljen meg titeket telje

sen. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testete
ket, hogy egészen feddhetetlenek legyetek Urunk, 
Jézus Krisztus eljövetelekor. 
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V ÁLASZOS É EK 

Uram, kezedbe: • Ajánlom lelkemet. 
Megismételjük 
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V: Megváltottál minket, Urunk, igazság Istene. • 
Ajánlom lelkemet. Dicsőség ... Uram, kezedbe ... 

SIMEO É EKE Lk 2,29-32 
Krisztus a népek világossága és népének dic ő ége 
Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 

meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk. 

Most elbocsáthatod, Uram, szolgádat • 
békében, ahogy megigérted, 

mivel meglátta szemern üdvösséged, • 
mit készítettél minden nép elébe, 

hogy fény legyen: a nemzetek világossága, • 
népednek, Izraelnek dicsősége. 
Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 

meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk. 

IMÁDS . G 

Urunk, Istenünk: elfáradtunk a napi munká
ban; frissíts fel nyugalmas alvással, hogy segítsé
ged által mindig megerősödve, testben és lélekben 
egyaránt buzgón szelgáljunk téged. Krisztus, ami 
Urunk által. Ámen. 

E TI ÁLDÁ 

Adjon nyugalmas éjszakát és segítsen a végső 
tökéletesség elérésére a mindenható lsten. Ámen. 

zután kö etkezik valamelyik 
Z .. z MÁRIA A TIFÓ A, Já d 767-770. oldal. 
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PÉNTEK 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

Dicséretes, ha a himnusz előtt rövid lelkiismeretvizsgá
latot tartunk. Közös imádkozásnál lásd a 761-762. ol

dalon. 

HIMNUSZ 

Lásd a 762-764. oldalon. 

ZSOLTÁR 

Ant. Uram, hozzád kiáltok éjjel-nappal egyre. 

87. zsoltár 

A halál ágyán kiterítve 

"Ez a ti órátok és a sötétség hatalma." (Lk 22,53) 

ó Uram, Istenem, Megváltóm, * 
hozzád kiáltok éjjel-nappal egyre. 

Jusson elédbe imádságom, • 
kiáltozásern vedd füledbe . 

Eltölti lelkemet a gyötrelem, * 
s az Alvilágra süllyedt életem. 

Azok közé soroltak, * 
akik a mély Gödörbe hulltak. 

Minden erő elhagyta testem, a halál ágyán kiterítve, t 
mint akit meggyilkoltak, sírban fekszem, * 
mint akit elfeledtél és jóságod elhagyott. 
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Alászálltam az Alvilágba, • 
sötét és mély országba. 

Egész súlyával rám dőlt haragod, • 
minden felindulásod rám csapott. 

Barátaimat messze vitted tőlem, • 
utálat lettem a szemükben. 

Börtönbe estem, nincs szabadulásom, • 
homályt borít szememre bánkódásom. 

Uram, naponta hívlak egyre, • 
kitárom feléd karomat. 

A holtak látják-e csodáidat? • 
Az árnyak felkelnek-e dicséretedre? 

Talán a Sírban jóságodat hirdetik? • 
Hűségedet a Pusztulásban? 

Csodáidat a Sötétségben ismerik, • 
kegyességed a Feledés Honában? 

De én, Uram, csak egyre hívlak, • 
érjen hozzád imám, ha virrad. 

Ó Uram, miért utasítasz vissza? • 
Miért fordítod el tekinteted? 

Gyötrődöm, jajgatok és haldokolva, • 
kerékbe törve reszketek. 

Már haragod hulláma elborított, • 
vad támadásod összezsugorított, 

özönlött rám egész nap, mint az ár , • 
magam maradtam: körülvettek. 

Minden barátom messze vitted, • 
egyetlen társam lett az Éjhomály. 

Ant. Uram, hozzád kiáltok éjjel-nappal egyre. 
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OLVASMÁNY Jer 14,9 

Urunk, te közöttünk élsz: mi a te nevedet visel
jük; ne hagyj el minket, Urunk, Istenünk. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Uram, kezedbe: • Ajánlom lelkemet. 
Megismételjük 
V: Megváltottál minket, Urunk, igazság Istene. • 
Ajánlom lelkemet. Dicsőség ... Uram, kezedbe ... 

SIMEO É EKE Lk 2,29-32 

Kri ztu a népek világos ága és népének dicsősége 

Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 
meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk . 

Most elbocsáthatod, Uram, szolgádat • 
békében, ahogy megígérted, 

mivel meglátta szemern üdvösséged, • 
mit készítettél minden nép elébe, 

hogy fény legyen: a nemzetek világossága, • 
népednek, Izraelnek dicsősége. 

Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 
meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk. 

IMÁDSÁG 

Add meg nekünk, mindenható Istenünk, hogy 
mi, akik eltemetkeztünk egyszülött Fiaddal, feltá
madásának megújult életében is részesedjünk. Aki 
élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen. 
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ESTI ÁLDÁS 

Adjon nyugalmas éjszakát és segítsen a végső 
tökéletesség elérésére a mindenható lsten. Ámen. 

Ezután következik valamelyik 
SZŰZ MÁRIA ANTIFÓNA, lásd 767-770. oldal. 

SZOMBAT 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

Dicsérete , ha a himnu z előtt rövid lelki i me re t vizsgá
latot tartunk. Közös imádkozásnállásd a 761-762. ol

dalon. 

HIM USZ 

Lásd a 762-764. oldalon. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Irgalmazz nekem, Uram, és hallgasd meg 
imámat. 

4. zsoltár 

Az Úr igazi javak forrá a 

"Az Úr csodássá tette Szentjét, amikor feltámasztotta a 
halottak közül. " (Szent Ágoston) 

Ügyemnek Istene, felelj, ha hívlak! t 
Könnyítsct meg szorongásom, • 
irgalmazz, halld meg imádságom. 
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Ti nagyurak, a Dicsőségest meddig sértitek? t 
Meddig bókoltok hitványságnak • 
s a bálványokat kérdezgetitek? 

Majd meglátjátok: t 
az Úr csodát tesz szolgájának, • 
az Úr meghallgat, ha hozzá kiáltok. 

Légy nyugtalan, de hagyd a bűnt, • 
vizsgáld meg szíved s ágyadon zokogj. 

Mutass be áldozatot a Törvény szerint • 
és az Úrban bizakodj. 

Sokan mondják: "Esőt nekünk ki küld?" • 
"Urunk, arcodnak fénre elkerült." 

Örömmel töltsd el szívem; • 
boruk, búzájuk legyen bőven! 

Arcának békessége vesz körül, • 
lefekszem, rám köszönt az álom, 

mert benned, Uram, egyedül • 
biztos nyugalmamat találom. 
Ant. Irgalmazz nekem, Uram, és hallgasd meg imámat. 

2. Ant. Az Urat áldjátok az éj óráiban. 

133 . zsoltár 

Esti imádság 

"Az Úrnak áldást mondjatok minden szolgái, mind, 
akik őt félitek, kicsinyek és nagyok." (Jel 19,5) 

Jöjjetek, az Urat áldjátok, • 
áldjátok az Úr alkotásait, 

akik az Úr házában virrasztjátok • 
az éj őrségváltásait. 

A szentély felé tárva kezetek • 
áldásotok az Úrhoz szálljon. 

Az Úr Sionból téged is megáldjon, • 
aki teremtett földet é eget. 
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Ant. Az Urat áldjátok az éj óráiban. 

OLVASMÁNY MTörv 6,4-7 

Halld, Izrael: az Úr, ami Istenünk az egyetlen 
Úr! Szeresd Uradat, Istenedet egész szíveddel, 
egész lelkeddel, minden erőddel! E parancsokat, 
melyeket ma eléd helyezek, őrizd meg szívedben, 
tanítsd meg gyermekeidnek, tartsd őket elmédben 
otthon és útközben, ha lefekszel és ha felkelsz. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Uram, kezedbe: • Ajánlom lelkemet. 
Megismételjük 
V: Megváltottál minket, Urunk, igazság Istene. • 
Ajánlom lelkemet. Dicsőség ... Uram, kezedbe ... 

SIMEON ÉNEKE Lk 2,29-32 
Krisztus a népek világossága és népének dicsősége 

Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 
meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk. 

Most elbocsáthatod, Uram, szolgádat • 
békében, ahogy megígérted, 

mivel meglátta szemern üdvösséged, • 
mit készítettél minden nép elébe, 

hogy fény legyen: a nemzetek világossága, • 
népednek, Izraelnek dicsősége. 

Ant. Ments meg, Urunk, míg ébren vagyunk, őrizz 
meg, amikor alszunk, hogy Krisztussal virrasszunk és 
békességben nyugodjunk . 
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IMÁDSÁG Va árnapok előestéjén 

Kérünk, Urunk, légy vendégünk ezen az éjsza
kán, hogy holnap reggel erőd segítségével felkelve 
Krisztus feltámadását örömmel ünnepeljük. Aki 
élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Ámen. 

IMÁDSÁG Ünnepnapok előestéjén 

Kérünk, Urunk, látogasd meg ezt a hajlékot és 
az ellenség minden cselszövését űzd el messze: 
szent angyalaid lakjanak benne és őrizzenek meg 
minket békében, a te áldásod pedig maradjon raj
tunk mindig. Krisztus, ami Urunk által. Amen. 

STI ÁLDÁ 

Adjon nyugalmas éjszakát és segítsen a végső 
tökéletesség elérésére a mindenható lsten. Ámen. 

Ezután kö,etkezik valamelyik 
SZ .. z M . RI TIFÓ , lá d 767-770 . oldal. 
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A ZSOLOZSMA VÁLTOZÓ RÉSZEI 
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Ádvent l. Vecsernye 

ÁDVENTI IDŐ 

Első vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
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F: Uram , segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú
nak és a Szentléleknek , miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIMNUSZ 

Csillagok teremtő Ura, 
hivők örök fénysugara, 
ó üdvözítő Krisztusunk, 
hallgasd meg esdeklő szavunk. 
Mert irgalomra indított 
a halálthozó pusztulás, 
megváltást hoztál: a beteg 
bűnös világnak gyógyulást. 
A világ fáradt estelén, 
mint r..:íszteremből vőlegény, 
elhagytad áldott Szűzanyád 
méhének tiszta templomát. 
Hatalmad és erőd előtt 
térdre borulnak mindenek, 
az égiek s a földiek 
készséggel hódolnak neked. 
Hittel könyörgünk, szent Urunk, 
ki egykor Itélőnk leszel, 
ne érhessen minket soha 
az álnok ellenség nyila. 
Áldjon Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen . 
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ZSOLTÁROK 

1. Ant. Hirdessétek a népeknek és mondjátok: Íme 
az lsten, ami Szabadítónk már közeleg. - Kö vetkezik 
a 140. zsoltár (4. oldal), majd megismételjük ezt az an
tifónát. 

2. Ant. Íme az Úr közeleg: vele jön minden szentje, 
és majd azon a napon nagy világosság támad.- Követ
kezik a 141. zsoltár (6. olda l) , majd megismételjük az 
antifónát. 

3. Ant. Nagy hatalommal közeleg az Úr: minden em
ber meg fogja látni őt.- Következik a Bibliai ének: Fil 
2,6-11 (7. oldal), majd mcgi mételjük az antifónát. 

y l Tesz 5,23-2-l 

A békesség Istene maga szenteljen meg bennete
ket teljesen. Őrizze meg lelketeket, szíveteket és 
testeteket egészen feddhetetlenül Urunk Jézus 
Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki hivatásoto
kat adta: majd ő teljességre is viszi. 

V . L ZO É EK 

Mutasd meg, Urunk: • Irgalmadat. Megi mételjük 
: És üdvösségedet add meg nekünk. • Irgalmadat. 

Dicsőség ... Mutasd meg ... 

Z .. Z r-.1 . RIA É EKE Lk 1,46-55 

Ant. Előttem nem jött létre I ten , és utánam sem lé
tezik . Minden térd nekem hódol, és engem vall meg 
minden nyelv.- tűz 1ária éneke az c cdéke. napnál. 
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KÉRÉ K 

Krisztus örömöt és vígságot ad mindazoknak, 
akik várják. Kiáltsunk hozzá e szavakkal: 
Jöjj el, Urunk, ne késs! 
Örömmel várjuk jöttödet: 
- jöjj el, Urunk Jézus. 
Te mindöröktől fogva létezel: 
- jöjj és válts meg minket ebben a világban. 
Te alkottad a világot és minden lakóját: 
- jöjj és váltsd meg kezed alkotásait. 
Te halandó természetünktől nem riadtál vissza: 
- jöjj és szabadíts meg a halál hatalmától. 
Azért jöttél, hogy életünk legyen bőségben: 
-jöjj és add meg az örök életet. 
Te minden embert egyesíteni akarsz országodban: 
- jöjj és gyűjts össze minket, akik arcod látására 

várakozunk. 
Miatyánk ... 

Imád ág 

Mindenható lsten, önts hiveidbe rendíthetetlen 
akaratot. Engedd, hogy miközben Krisztus köze
leg hozzánk, az igaz élet tetteivel fussunk eléje. 
Add, hogy az ítéletkor jobbjára kerüljünk és el
nyerjük tőle mennyei országodat. Ami Urunk, Jé
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralko
dik a Szentlélekkel egységben, lsten, mindörök
kön örökké. Ámen. 

B FEJEZŐ IM . K Lá d 9. oldal. 
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Imádságra hívás 

94. zsoltár (10. oldal) ezzel az antifónával: 

Ant. Az Urat, a közelgő királyt, jöjjetek, imádjuk! 

Olvasmányos óra 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIMNUSZ 

Magasból érkező Ige, 
Atyádtól fényként jössz ide, 
a világ megmentőjeként 
tűnő időben lépsz közénk. 
Jöjj és szívünk világosítsd, 
égő szerelmed lángra szítsd, 
ha szól a hírnök szózata, 
tisztuljon már a bűn sara. 
Ha majd ítélsz a föld felett 
s a szívek titkát kémleled: 
a rossz bűnhődik bűnökért, 
ki jó volt, országodba tér. 
Hozzánk ne férjen semmi vész, 
bár méltán érne büntetés, 
örök hazánk mégis legyen 
a szentek között szüntelen. 
Áldjon Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket, a Vigasztalót, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 
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ZSOLTÁROK A hét esedékes napjáróL 

l. Ant. Íme a fölséges Király közeledik nagy hata
lommal, hogy megváltsa a népeket, allelúja. 

2. Ant. Örülj és vigadj, Jeruzsálem leánya: lásd , kö
zeleg a te királyod. Sion ne félj, mert hamarosan eljön 
üdvösséged. 

3. Ant. A nagy király közeledlén tisztuljon meg az 
emberi szív, hogy méltóképpen menjünk eléje. Mert 
lám közeleg és immár nem fog késlekedni. 

V: Tekintsetek föl és emeljétek föl fejeteket. 
F: Mert közeleg már a ti megváltástok. 

OLVASMÁNY 

Ádvent első hetében 

Nap Páratlan évben Páros évben 

Vasárnap: Iz 1,1-18 lz 6,1-13 
Hét főn: lz 1,21-27.2,1-5 Iz 7,1-17 
Kedden: lz 2,6-22. 4,2-6 lz 8,1-18 
Szerdán: lz 5,1-7 lz 9,1-7 
Csütörtökön: lz 16,1-5;17,4-8 lz 10,5-21 
Pénteken: Iz 19,16-25 Iz ll, 10-16 
Szombaton: lz 21,6-12 lz 13,1-22 

Ádvent második hetében 

Nap Páratlan évben Páros évben 

Vasárnap: lz 22,8b-23 lz 14,1-21 
Hét főn: lz 24,1-18 lz 34,1-17 
Kedden: lz 24,19-25,5 lz 35,1-10 
Szerdán: lz 25 ,6 - 26,6 Rút 1,1-22 
Csütörtökön: lz 26,7-21 Rút 2,1-13 
Pénteken: lz 27,1-13 Rút 2,14-23 
Szombaton: lz 29,1-8 Rút 3,1-18 
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Ádvent harmadik hetében 

Nap 

Vasárnap: 
Hétfőo: 
Kedden: 

Páratlan évben 

Iz 29,13-24 
Iz 30,18-26 
Iz 30,27-33. 

Páros évben 

Rút 4,1-22 
l Krón 17,1-15 

31,4-9 Mik 4,1-7 
Szerdán: Iz 31,1-3;32,1-8 Mik 5,1-8 
Csütörtökön: Iz 32,15- 33,6 Mik 7,7-13 
Pénteken: Iz 33,7-24 Mik 7,14-20 
Szombaton: egy az ádvent utol ó hetére megadottak ból. 

Nap 

December 17: 
December 18: 
December 19: 
December 20: 
December 21: 

December 22: 
December 23: 
December 24: 

TEDE M 

IMÁD ÁG 

Ádvent utol. ó hetében 

Páratlan évben 

Iz 45,1-13 
Iz 46,1-13 

lz 47,1.3b-15 
Iz 48,1-11 

Iz 48,12-21 
49,9b-13 

Iz 49,14-50,1 
Iz 5J,l-ll 

Iz 51,17-
52,2.7-10 

:Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Páros évben 

Iz40,1-ll 
lz 40,12-18.21-31 

Iz 41,8-20 
Iz 41,21-29 

Iz 42,10-25 
Iz43,1-13 

Iz 43,18-28 

Iz 44,1-8.21-23 

Lá d 17. oldal. 

Lá d 95. oldal. 
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Reggeli dicséret 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, míképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. 

HlM SZ 

Harsanva szóló hang kiált, 
szétoszlat már minden homályt, 
elűzi messze álmaink, 
s az égből Krisztus fénye int. 
Serkenjen már a szennyesen, 
kábultan alvó értelem: 
új csillag fénylik odafenn, 
hogy minden átkot elvegyen. 
A Bárányt küldi már az Ég 
leróni adósságaink: 
mindnyájan bűnbocsánatért 
kiáltozzunk könnyek között. 
Hogy majd ha fénye újra gyúl 
s a földre félelem borul, 
részünk ne büntetés legyen, 
hanem jóságos védelem. 

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

Z OLT . ROK hét e edéke napjáróL 

1. Ant. Az Úr közeleg: nem késlekedik. Világosságot 
hoz a sötétségbe és kinyilvánítja magát minden nemzet 
előtt, allelúja. 
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2. Ant. Minden hegyet és halmot lehordanak, min
den zegzugos utat egyenessé, minden göröngyös ös
vényt simává tesznek. Jöjj el, Urunk, Jézus, ne késle
kedj, allelúja. 

3. Ant. Sionban üdvösséget adok, Jeruzsálemben 
megmutatom dicsőségem, allelúja. 

OLVASMÁNY Róm 13,11-12 

Itt az óra, hogy fölkeljetek az álomból. Hiszen 
most közelebb van üdvösségünk, mint amikor hi
vők lettünk. Az éj tovatűnt, a nappal elérkezett. 
Vessük le hát a sötétség tetteit és vegyük magunkra 
a fény fegyverzetét. 

V ÁLASZOS É EK Lásd 794. oldal. 

ZAKARIÁS ÉNEKE Lk l ,68-79 

Ant. A Szentlélek szálile rád, Mária . Ne félj, az lsten 
Fiát fogadod méhedbe, allelúja. - Zakariás éneke az 
esedékes napnál. 

KÉRÉSEK 

A mindenható Atya kegyelméből reménykedve 
várjuk a mi Urunk, Jézus Krisztus megjelenését. 
Könyörögjünk hozzá: 

Urunk, mutasd meg irgalmadat! 

Szenteld meg, Urunk, életünket: lelkünket és tes-
tünket egyaránt, 

- és Fiad eljöveteléig őrizd meg feddhetetlenül. 

Add, hogy a mai napon szentül éljünk, 
- igaz és jámbor módon ebben a világban . 
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Add, hogy magunkra öltsük Urunkat, Jézus Krisztust, 
- és elteljünk a Szentlélekkel. 

Urunk, tarts meg minket éber várakozásban, 
- míg Fiad dicső megnyilvánulása el nem érkezik. 
Miatyánk ... 

Imádság 

Mindenható lsten, önts hiveidbe rendíthetetlen 
akaratot. Engedd, hogy míg Krisztus közeleg hoz
zánk, az igaz élet tetteivel fussunk eléje. Add, 
hogy az ítéletkor jobbjára kerüljünk és elnyerjük 
tőle mennyei országodat. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 
BEFEJEZŐ IMÁK Lásd 26. oldal. 

Napközi imádság 

Mindent az e edéke napról v~ zünk, 
kivé e az IMÁDSÁGot. 

Második vecsernye 

lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIM USZ 

ZSOLTÁROK 

Lásd 793 . oldal. 

A hét e edéke nap járól. 

l . Ant. Az Úr az ég felhőiben közeleg nagy hatalom
mal, allelúja. 
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2. Ant. Lám, az Úr megjelenik, szava igaznak bizo
nyul. Ha várat magára, légy türelemmel, mert eljön és 
nem késik , allelúja . 

3. Ant. Az Úr ami törvényhozónk, az Úr ami kirá
lyunk: ő maga jön , hogy megváltson minket , allelúja. 

OLVASMÁNY Fil 4, 4-5 

Örüljetek az Úrban mindig. Ismétlem: örülje
tek. Jólelkűségeteket ismerje meg minden ember. 
Közel az Úr. 

V ÁLASZOS É EK 

Mutasd meg, Urunk *Irgalmadat. Megismételjük 
V: És üdvösségedet add meg nekünk. * Irgalmadat. 
Dicsőség . . . Mutasd meg .. . 

ZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 

Ant. Ne félj , Mária: kegyelmet talállálaz Úrnál : fiat 
fogansz és szülsz, allelújÍL - zuz Má ria éneke az e e
dékes napnál. 

KÉRÉSEK 

Könyörögjünk Megváltónkhoz, Jézus Krisztus
hoz, aki az út, az igazság és az élet. Közösen 
mondjuk: 

Jöjj és maradj velünk, Urunk! 

A Magasságos Fia vagy, akit Gábor angyal Szűz 
Máriának meghirdetett: 

- jöjj és uralkodj népeden mindörökre. 
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lsten Szentje vagy: jelenléted az Előfutárt, Keresz
telő Jánost, már anyja méhében ujjongásra 
késztette: 

-jöjj és hozd meg a világnak az üdvösség örömét. 

Jézus, Szabadítónk, nevedet József, az igaz férfi 
angyali kinyilatkoztatásból hallotta: 

- jöjj és szabadítsd meg népedet bűneitől. 

Világ világossága, téged Simeon és minden igaz 
várva várt : 

- jöjj és vigasztalj meg minket. 

Fölkelő Nap, mely sosem nyugszik le, amelynek 
magasból való felkeltét Zakariás megjövendölte: 

- Jöjj és világosítsd meg azokat, akik a halál ár
nyékában ülnek. 

Miatyánk .. . 

Imádság 

Mindenható Isten, önts hiveidbe rendíthetetlen 
akaratot. Engedd, hogy míg Krisztus közeleg hoz
zánk, az igaz élet tetteivel fussunk eléje. Add, 
hogy az ítéletkor jobbjára kerüljünk és elnyerjük 
tőle mennyei országodat. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, lsten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IM . K Lá d 37 . oldal. 

Esti imádság 
hét edékes napjáról : lá d 76! -770. oldal. 
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Első vecsernye 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIMNUSZ 

Világ váltsága, Krisztusunk, 
Atyának egyszülött Fia, 
szent születésed csodaméd 
megelőz minden kezdetet. 

Atyádnak fénye, sugara, 
e földön egyetlen remény: 
a nagyvilág hozzád kiált, 
hallgasd meg szolgáid szavát. 

ó Üdvözítő, ne feledd, 
hogy szűz anyától testedet 
magadra öitve közülünk, 
egy lettél egykor mivelünk. 

Így tanúsítja ez a nap, 
mely minden évben visszatér: 
az Atya küldött el közénk, 
a világ üdvösségeként. 

Őt áldja ég, föld, tengerek, 
mindaz, mi bennük létezik, 
jöttöd szerzőjét áldva most 
dicsérő dalban zengenek. 
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Mi is, kiknek kicsorduló 
szent véred adott életet, 
ma, születésed ünnepén, 
új dallal hódolunk neked. 

Jézus, magasztal énekünk, 
ki Szűztől születtél nekünk: 
Atyádat és Szentlelkedet 
örökre dicsérjük veled. Ámen. 

805 

ZSOLTÁROK A hét esedékes napjáróL 

l. Ant. Békességet hozó király, Fölséges; látni kiván
ja öt az egész világ.- Karác on:r ünnepén: 112. z oltár 
(384. oldal). 

2. nt. Leküldi a földre Szavát: sebesen érkezik Igé
je. - Karácsony ünnepén: 147. z oltár (346 . oldal). 

3. Ant. A magasságból érkező Ige , aki az Atyától 
öröktől fogva született, ma értünk testté válva kiüresí
tette önmagát. - Karác ony ünnepén: Bibliai ének: Fil 
2,6-11 (7. oldal). 

OL AM Y Gal4,4-5 

Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten el
küldte Fiát, aki asszonytól született, a törvény 
alattvalója lett, hogy a törvény alattvalóit megvált
sa és elnyerjük a fogadott fiúságot. 

VÁLA ZO É EK 

Ma megtudjátok: • Megérkezik az Úr. 
Me~ i mételj ük 
V: Es reggelre meglátjátok dicsőségét. • Megérke
zik ... Dicsőség ... Ma megtudjátok . .. 
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SZŰZ MÁ RI A É EKE Lk l ,46-55 

Ant. Amikor az égen felkel a nap, látni fogjátok a ki
rályok Királyát, úgy jön az Atyától, mint vőlegény a 
nászterem ből. - Szüz Mária éneke az e edéke napnál. 

KÉ RÉSEK 

Imádjuk Krisztust, aki kiüresítette önmagát és 
minden megpróbáltatást magára vállalt, hozzánk 
hasonlóvá lett mindenben, kivéve a bűnt. Égő hit
tel imádkozzunk hozzá: 

Szü/etésed által jöjj segítségére azoknak, akiket 
megvált ottál! 

Amikor a világba léptél, új korszakot nyitottál, 
amint azt a próféták megjövendölték: 

-add, hogy Egyházad mindig megújuló ifjúság
gal új és új korszakokat kezdjen. 

Te az emberi gyengeséget magadra vetted, 
- légy a vakok világa, a gyöngék ereje, az eleset

tek vigasztalása. 

Szegény és egyszerű sorban születtél: 
- tekints a szegényekre és jóságodban adj vigaszt 

nekik. 

Földi születésed mindannyiunknak az örökkévaló
ság boldogító ígéretét hozta: 

- adj örömet azok szívébe, akik égi születésük re-
ményében haltak meg. 

A földre szálltál, hogy minket a mennybe fölvezess: 
- egyesítsd magaddal dicsőségben az elhunytakaL 

Miatyánk ... 
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Imádság 

Istenünk, te évről évre boldog várakozással töl
tesz el minket megváltásunk ünnepe előtt: örven
dezve fogadjuk most egyszülött Fiadat, mint Meg
váltónkaL Segíts, hogy bízó reménységgel láthas
suk majd, mint eljövendő Bíránkat. Aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindö
rökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK Lá d 9. oldal. 

Esti ima 

Karácsony napján : a 787 . oldalon, egyébként : a hét e e
déke napjáról 

Imádságra hívás 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

Ant. Krisztus megszületett: jöjjetek imádjuk! 
94. z oltár a hét e edéke ·napjáról. 

Olvasmányos óra 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve . Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIM USZ 

Örök Istenség ragyogása, Krisztus, 
életet, fényt hoz a világba jöttöd, 
gyógyul az ember, örök üdvösségünk 

ajtaja tárul. 
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Égi angyalkar dalolása hallik, 
himnuszuk hangja ma egy új kort hirdet: 
Jó Atyánk, neked odafenn dicsőség, 

s béke a földön. 
Kisdedként fekszel, ura a világnak, 
tiszta gyümölcse makulátlan méhnek, 
Krisztus, a győztes szeretet hatalmát 
hozd le a földre . 

Otthonunk ég lett, születésed adta, 
testet öltöttél: közülünk egy lettél. 
Újítsd meg szívünk, szeretettel láncold 

újra magadhoz. 

Lásd, közösségünk dala ujjongással 
angyalok boldog örömében részt vesz, 
az Atyát, téged s a Szeretet Lelkét 

áldva dicséri. 

ZSOLTÁROK A hét esedékes napjáró l. 

l. Ant. Az Úr szólt hozzám: Fiam vagy, ma szültelek 
téged. - Karác ony napján: 2. zsoltár (15. oldal). 

2. Ant. Eljött az Úr, mint nászházból kilépő vőle
gény. - 18/ A z oltár (236. oldal). 

3. Ant. Kedve ég ömlik el ajkadon, mert örökre meg
áldott l tened. - 44. zsoltár I-II. együtt (247. oldal) . 

V: Az Ige testté lett, allelúja. 
F: É közöttünk lakott, allelúja. 

OLVASMÁNY Karác onynapján: lz . 11,1-10 

TE DEUM Lá d 17. oldal. 

IMÁD ÁG 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála. 

Lá d 09. oldal. 
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Az olvasmányos órához karácsonyi időben 

Nap 

Szt. Család 
vasárnapja: 

Dec. 29: 
Dec. 30: 
Dec. 31: 
Jan. 1: 
Jan. 2: 
Jan. 3: 
Jan. 4: 
Jan. 5: 
Jan. 6: 
Jan. 7: 

TEDEUM 

Páratlan évben 

Ef 5,21-6,4 

Kol 1,1-14 
Kol I, 15-2,3 

Kol 2,4-15 
Zsid 2,9-17 

Kol 2,16-3,4 
Kol 3,5-16 

Kol 3,17-4, l 
Kol 4,2-18 

Iz 42,1-8 
Iz 61,1-11 

Páros évben 

Én l, 1-10 
Én I ,11-2,7 
Én 2,8-3,5 

Én 4,1-5,1 
Én 5,2-6,2 
Én 6,3-7,8 
Én 7,9-8,7 

Iz 49,1-9 
Iz 54,1-17 

Lásd 17. oldal. 

Karác ony egész nyolcadában mondjuk. 

IMÁDSÁG 

Istenünk, te az emberi természet méltóságát cso
dálatosan megalkottad és még csodálatosabban 
megújítottad. Add, kérünk, hogy részesedjünk Fi
ad istenségében, aki szeretetből magára vette em
beri természetünket. Aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, lsten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 

V: Mondjunk ~ldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIM USZ 

Kelet s Nyugat határa közt: 
a nagyvilágon mindenütt, 
dicsérjük mind Krisztus királyt 
Szűz Máriának szent Fiát. 

Világ teremtő Istene 
a szolga testét vette fel, 
testével testünk váltja meg, 
hogy műve így ne vesszen el. 

A szűzi testnek templomát 
az ég kegyelme járja át: 
a lányka méhe befogad 
felfoghatatlan titkokat. 

A tiszta szívnek otthona 
egyszerre Isten temploma; 
férfit nem ismer, folttalan -
szó hallatán fiút fogan. 

A Szűz megszülte Gyermekét, 
kit Gábor angyal hirdetett 
s bezárva még a méh ölén 
János repesve érezett. 

Nem bánja: szalmán fektetik, 
nem borzad: jászolba teszik. 
Ki táplál minden madarat, 
kevéske tejjel jóllakik. 
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Az égi kórus ünnepel, 
dicséri Istent víg dala, 
a pásztorok közt megjelent 
a nagy Mindenség Pásztora. 

Jézus, magasztal énekünk, 
ki Szűztől születtél nekünk: 
Atyádat és Szentlelkedet 
örökre dicsérjük veled. Ámen. 
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ZSOLTÁROK A hét esedéke nap járól. 

l. nt. Mit láttatok pásztorok? Mondjátok és hir
dessétek: egy újszülöttet láttunk és angyalokat, akik 
kórusban Istent dicsérik. - Karácsony napján: 62. 
zsoltár (20. oldal). 

2. nt. Az angyal így szólt a pásztorokhoz: Nagy 
örömet hirdetek nektek: ma született nektek a világ 
Megváltója. - Bibliai ének: Dán 3,57-88 (21. oldal). 

3. nt. Fiúgyermek született ma nekünk, és ez a 
neve: Erős Isten. - 149. z oltár (23. oldal). 

OLY SMÁ Y z id 1,1-2 

Többféleképpen és különféle módon szólt Isten 
az atyákhoz hajdan. Ezekben a végső időkben Fia 
által beszélt hozzánk. Őt rendelte a mindenség 
örökösévé, mert általa teremtette a világot. 

VÁL ZO EK 

Az Úr kinyilvánította: • Allelúja, allelúja. 
Megismételjük 

: Az ő üdvösségéL • Allelúja, allelúja. 
Dicső ég . .. Az Úr. .. 
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ZAKARIÁS É EKE Lk l ,68-79 
Ant. Dicsöség a magasságban Istennek és a földön 

békesség a jóakaratú embereknek, allelúja . - Zakariá 
éneke az esedékes napnál. 

KÉRÉSEK 

Méltó dicsérettel ünnepeljük az lsten Igéjét, aki 
öröktől fogva létezik és a történelem során értünk 
megszületett. Örömmel kiáltsuk: 
Ujjongjon a föld, mert közénk érkeztél! 
Krisztus, örök Ige, te a földre szállva mindent elá

rasztottál ujjongással: 
- kegyelmed folytonos látogatásaival hozz örö

met szívünkbe. 
Megváltónk, te születésed által Isten hűségét meg

mutattad nekünk: 
- add, hogy keresztségi fogadalmunkat töretlen 

hűséggel megtartsuk . 
Ég és föld királya, te az angyalok szavával békét 

hirdettél a világnak, 
- őrizd meg életünket békességben. 
Urunk, te azért jöttél, hogy mint valódi szőlőtő az 

élet gyümölcseit teremd bennünk, 
- add, hogy valóban vesszőid legyünk, amelyek 

hozzád kapcsolódva bő termést hoznak. 
Miatyánk ... 

Imádság 

Istenünk, te az emberi természet méltóságát cso
dálatosan megalkottad és még csodálatosabban 
megújítottad. Add, kérünk, hogy részesedjünk Fi
ad istenségében, aki szeretetből magára vette em
beri természetünket. Aki veled él és uralkodik ... 

B F J ZŐ IMÁK Lá d 9. oldal. 
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Napközi imádság 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HI :v1 USZ 

ZSOLTÁROK 

A hét esedékes nap járól. 

A hét esedéke nap járól. 

Ant. Délelőtt: József és Mária, Jézus anyja, elcsodál
koztak azon, amit Jézusról hallottak. 

Ant. Délben : Mária szívébe véstea pásztorok szavait 
és el-elgondolkodott rajtuk. 

Ant. Délután: Már meglátta szemem, akit küldtél, az 
Üdvözítőt. Őt adtad számunkra, csodájára minden 
népnek. 

Karácsony napján a fenti antifónák egyikével imádkoz
zuk az alábbi három zsoltárt: 

18/ B z oltár (53. oldal) - 46 . zsoltár· (l 02. oldal) -
47 . z oltár (128 . oldal) 

OLVASMÁ YOK 

Délelőtt Tit2,11-12 

Megjelent megváltó lstenünk kegyelme minden 
ember számára és arra tanít minket, hogy szakít
sunk az istentelenséggel és a világias vágyakkal. Él
jünk józanul, igazan és buzgón ezen a világon! 

Y: Megemlékezett az Úr irgalmáról. 
F: És hűségéről Izrael háza iránt. 

IMÁD ÁG Lá d 81 2. oldal. 
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Délben l Jn4,9 

Abban nyilvánult meg lsten szeretete irántunk, 
hogy elküldte egyszülött Fiát a világra, hogy őálta
la éljünk. 

V: A föld minden határa látta, allelúja. 
F: Istenünk üdvösségét, allelúja. 

IMÁDSÁG Lá d 812. oldal. 

Délután p scl 10,36 

Isten az igét Izrael fiainak küldte, amikor békét 
hirdetett Jézus Krisztus által: Ő amindenség Ura. 

V: Egymásra talál majd irgalom és igazság, allelúja. 
F: Csókot vált az igazságosság és a béke, allelúja. 

IMÁDSÁG Lá d 12 . oldal. 

Második vecsernye 

V: lsten , siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának , a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben , most és 
mindörökké . Ámen . Allelúja. 

HIM USZ Lá d 05. o ldal. 

Z OLTÁROK hét e edéke napjá róL 

l. Ant. Tiéd a hatalom: győzelmed napján szent fé
nyességben, mint a harmatot , a hajnalcsillag előtt szül
telek. - Karác ony napján: 109. z. oltár (600. oldal). 

2. Ant. Az Úrtól jóság árad: bő éggel ontja üdvössé
géL - 129. z. o ltár ( -r. oldal). 
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3. Ant. Kezdetben, minden idő előtt az Ige Isten volt: 
Ő született ma a világ Megváltó jaként. - Bibliai ének: 
Kol l , 12-20 (115. oldal) . 

OLVASMÁ Y l Jn 1,1-3 

Ami kezdettől fogva volt, amit haJlottunk, amit 
szemünkkel láttunk, amit szemiéitünk és amit ke
zünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nek
tek. Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot te
szünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, 
amely az Atyánál volt és megjelent nekünk. Amit 
láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy 
ti is közösségben legyetek velünk, mint ahogy mi 
közösségben vagyunk az Atyával és Fiával, Jézus 
Krisztussal. 

L ZOS É EK 

Az Ige testté lett: • Allelúja, allelúja. 
Megi mételjük 
V: És közöttünk lakott. • Allelúja ... 
Dicsőség ... Az Ige testté lett... · 

ZŰZ 1ÁR1 EKE Lk l ,46-55 

Ant. Ma született Krisztus, ma jelent meg a világ 
Megváltó ja; a földön ma angyalok dalolnak, arkangya
lok vigadoznak; az igazak ma ujjonganak és mondják: 
Dicsőség Istennek a magasságban. Allelúja. - zűz 
Mária éneke az e edé l-.. e. na pnál. 

KÉR EK 

Ujjongva ünnepeljük Krisztust, akinek születé
sekor az angyalok békét hirdettek a világnak. Buz
gó lélekkel imádkozzuk: 
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Születésed hozzon békét mindenkinek! 
Urunk, töltsd be minden jóval egyházadat: 
- szent születésed titka vigasztalja. 
Te a pásztorok fejeként, mint lelkünk főpásztora 

jöttél: 
- a pápát és a püspököket tedd sokféle kegyelmed 

hűséges szolgáivá. 
Örökkévaló Király, amikor megszülettél, mulandó 

életünk határait és az emberi sors viszontag
ságait akartad megtapasztalni: 

- halandó és esendő mivoltunkat tedd örök életed 
részesévé. 

Te hosszú várakozás után az idők teljességében ér
keztél: 

- nyilvánítsct ki jelenlétedet azoknak, akik még 
mindig várakoznak rád. 

Amikor megtestesültél, a halál által megrontott 
emberi létet megújítottad: 

- vezesd az elhunytakat a megújulás teljességére. 

Miatyánk ... 

Imád ág 
Istenünk, te az emberi természet méltóságát cso

dálatosan megalkottad és még csodálatosabban 
megújítottad. Add, kérünk, hogy részesedjünk Fi
ad istenségében, aki szeretetbő l magára vette em
beri természetünket. Aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 

B F J ZŐ IMÁ K Lá d 37. oldal. 

Esti imádság 

Karác a nykor 761. oldal, egyébként az e edéke napnál. 
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VÍZKERESZT IDEJE 

Első vecsernye 

Y: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicső ég az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek . Miképpen kezdetben, mo t és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIM SZ 

Gonosz Heródes, mit remegsz, 
ha Krisztus jöttét hozza hír? 
Nem bántja földi trónodat, 
ki koronát az égben ad: 

A bölcsek jönnek, lám elől 
vezérlő csillag tündököl. 
A Fényt fényével keresik, 
Istent imádnak kincseik. 

Az égi Bárányt tiszta víz 
csorgó patakja fürdeti. 
Bár bűntelen, lemossa mind 
magára vállalt vétkeink. 

Új hatalom, csodálatos: 
a korsókban a víz piros! 
Kitöltik, íme, míg folyik , 
szavára borrá változik. 
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Áldunk Jézus, ki magadat 
a népnek megmutatod. 
Atyádat és Szentlelkedet 
örökre dicsérjük veled. Ámen. 

ZSOLTÁROK A hét e edékes napjáról 

J. Ant. Aki a hajnalcsillag előtt született és minden 
időt megelőz, az Üdvözítő Úr ma a világnak megjelent. 

izkere zt napján : 134. z oltár l. (615. oldal). 

2. Ant. Nagy az Úr, a mi Istenünk minden isten fö 
lött áll. - 134. zsoltár Il. (547. oldal) . 

3. Ant. Az a csillag úgy tündököl, mint a tűz, s a ki
rályok Királyát, Istent tanúsítja. A Bölcsek látták s 
adományaikat elvitték a nagy Királynak. - Bibliai 
ének: Jel 15,3-4 (171. oldal). 

OLVAS1Á Y 2Timl,9- IO 

lsten megmentett minket és szent hivatással 
meghívott, nem tetteink alapján, hanem saját el
határozásából és kegyelme által, amelyet Jézus 
Krisztusban örök idők előtt adott nekünk. Ez 
most Üdvözítőnk, Jézus Krisztus megjelenése által 
nyilvánvalóvá is lett: legyőzte a halált és az evangé
lium által felragyogtatta a halhatatlan életet. 

LA ZO EK 

Benne áldást kap: • Minden nemzedék. 
Megi mé[eljük 
Y: Minden nép őt magasztalja. • Minden ... 
Dic őség ... Benne áldást... 
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ZŰZ MÁRIA É EKE Lk I ,46-55 

Ant. A bölcsek a csillag láttán ezt mondták egymás
nak: ez nagy Király jöttét jelzi; menjünk és tudakozód
junk utána. Vigyünk neki ajándékot: aranyat, tömjént 
és mirhát. - Szüz Mária éneke az esedékes napnál. 

KÉRÉ EK 

Megváltónknak, akit ma a bölcsek imádtak, hó
doljunk nagy örömmel és kérjük őt: 
Mentsd meg, Uram, szegényeid életét! 
Nemzetek királya, te a bölcseket mint a népek első 

zsengéjét hívtad imádásodra, 
- öntsd belénk az imádat és szolgálat lelkületéL 
Dicsőség Királya, te néped felett igazságban ítélsz, 
- áraszd az emberiségre a béke bőségét. 
Örök Király, te minden nemzedék felett uralkodsz, 
- szavadat, mint csorduló harmatot, ontsd a szí-

vünkbe. 
Igazság Királya, te megszabadítod a szegényt, aki-

nek nincs más pártfogója, 
- az elesetteket és a szenvedőket karold fel. 
Urunk, áldott a te neved örökké , 
- elhúnyt testvéreinkben vidd teljességre az üd

vösség csodáit. 
Miatyánk ... 

Imád ág 

Urunk, te a mai napon Egyszülött Fiadat a nem
zetek előtt csillag vezetése által nyilvánítottad ki. 
Add nekünk kegyesen, hogy mi, akik őt már a hit 
révén ismerjük, vezeté edet követve mennyei Föl
séged színelátására eljuthassunk. A mi Urunk, 
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Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és ural
kodik a Szentlélekkel egységben, lsten, mindörök
kön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap agy diakónu vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 
Atya, a Fiú és a Szemlélek. 

F: Ámen. 

V: Menjetek békével. Allelúja, allelúja. 
F: Istennek legyen hála. Allelúja, allelúja. 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap, diakónus veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és veze sen el az ö rök életre. 

F: Ámen. 

E ti imád ág 

Lá d 787. oldal. 

Imádságra hívás 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy zárn dicséretedet hirdesse . 

nt. Krisztus megjelent közöttünk: jöjjetek, imádjuk! 

94. l oltár a l O. oldalon vagy a hét csedék e napjá ról. 
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Olvasmányos óra 
V: Isten, siess segítségemre. 
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F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú
nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja . 

HIM USZ 
Látván az újszülött Fi,.lt 
a bölcsek Kelet kincseit 
hódolva átadják neki: 
mirhát, tömjént és aranyat. 

Ismerd fel, nyíltan hirdetik, 
erődet és országo.dat: 
Fiú, e hármas jel szerint 
Atyádtól kaptad sorsodat! 

Királynak szól a színarany, 
Istent imád az illatos 
tömjén, jósolja sírodat 
a mirha drága kenete. 

Minden városnál, Betlehem, 
nagyobb vagy: néked adatott 
megszülni testben a Királyt, 
az égi üdvösség Urát. 

Hirdette próféták szava, 
jelezte számtalan csoda, 
s tanú a Teremtő maga, 
ki országát jelenti már. 

Mert övé lesznek mindenek, 
a föld, amenny, a tengerek, 
Kelettől messzi Nyugatig 
az alvilág s a magas ég. 

Áldunk Jézus, ki magadat 
a népeknek megmutatod. 
Atyádat é Szentlelkedet 
örökre dic érjük veled. Ámen. 
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ZSOLTÁROK A hét esedéke napjáróL 

l. Ant. Tarsis és a szigetek uralkodói ajándékot kí
nálnak az Úrnak, a Királynak. - Vízkere zt napján: 
71. zsoltár (330. oldal). 

2. Ant. Imádjátok az Istent szent csarnokában, alle
lúja. - 95 . zsoltár (428 . oldal) . 

3. Ant. Imádjátok Istent mind, ti angyalok, allelúja. 
- 96 . z oltár (291 . oldal) . 

OLVASMÁ Y 

z olva mányo órához vízkere zt idején 
Nap Páratlan évben 

Vízkereszt: Iz 60,1-22 

Jan. 7. vagy 
Hétfön: Iz61,1-11 
Jan. 8. vagy 
Kedden: Iz 62,1-12 
Jan. 9. vagy 
Szerdán: Iz 63,7-64,1 
Jan. 10. vagy 
Csütörtökön: Iz 64,1-12 
Jan. ll. vagy 
Pénteken: Iz 65,13-25 
Jan. 12. vagy 
Szombaton: Iz 66,10-14.18-

23 
Jézus kereszt-
ség e: Iz 42,1-9. 49,1-9 

TEDE M 

IMÁD G 

Y: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: I tennek legyen hála. 

Páros évben 

Iz 60,1-22 

Iz 54,1-17 

Iz 55,1-13 

Iz 56,1-8 

Iz 59, 15-21 

Bár 4,5-29 

Bár 4,30-5 ,9 

Lásd 17. oldal. 

Lá d I9. oldal. 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap el ö imájaként mondjuk, az Imádságra hívá t 
nyomban a HI M USZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák e lőzik meg a HI M USZT. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segits sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

z 

Aki csak Krisztust keresi, 
emelje égre a szemét: 
ott adatik meglátnia 
az örök dicsőség jeiét. 

E csillag, amely ékesebb 
és fénylőbb, mint a napkorong, 
a földnek jelzi: földre szállt 
halandó testben Istenünk. · 

Honnét a Nap körűnkbe lép, 
a messzi perzsa tájakon 
sillagtudósok figyelik 
a születő király jeiét. 

Ki e nagy fenség- kérdezik -, 
hogy csillagokat utasít, 
így tiszteli az égi had 
s a fényes menny szolgál neki? 

Csodás dolgot látott szemünk, 
amely halandó nem lehet, 
de mennyei, de végtelen 
és minden más lényt megelőz. 
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A nemzetek királya ő, 
a zsidó nép rég várt ura, 
kit Ábrahám és magzata 
kapott örök ígéretül. 

Áldunk, Jézus, ki magadat 
a népeknek megmutatod . 
Atyádat és Szentlelkedet 
örökre dicsérjük veled. Ámen. 

Z OLTÁROK A hét e edékes napjáróL 

l. nt. A bölcsek megnyitották kincsesládáikat s az 
Úrnak aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak, allelú-
ja. - ízkcreszt napján: 62. z oltár (20. oldal). 

2. nt. Tengerek és folyók, az Urat dicsérjétek; da
lolva zengjetek, források, az Úrnak, allelúja.- Bibliai 
ének: Dán 3,57- 8 .56 (21. oldal). 

3. Ant. Jeruz álem, eljött vi lágosságod, és az Úr di 
csősége fölötted megjelent: a nemzetek fényedben fog
nak járni, allelúja. - 149. z oltár (23. oldal). 

OLVA :-. lÁ Y lz 52,7-10 

Milyen szép a hegyeken annak lába, aki jó hírt 
hoz; aki békét hirdet, örömhírrel érkezik és meg
hirdeti a szabadulást. Azt mondja Sionnak: "Ki
rállyá lett a te Istened!" Figyelj csak! Őrszemeid 
felemelik hangjukat, ujjon~anak mind, mert saját 
szemükkel látják, hogy az Ur visszatér Sionra. Uj
jongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem rom
jai, mert az Úr megvigasztalja népét és megváltja 
Jeruzsálemet. Az Úr felfedte szent karját minden 
nemzet szeme láttára . És meglátja a föld minden 
határa , hogy szabadulást szerzett Istenünk. 
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V ÁLASZOS É EK 

Imádja őt: • A föld minden határa. 
Megismételj ük 
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Y: Minden nép neki szolgál. • A föld minden határa. 
Dicsőség ... Imádja őt. . . 

ZAKARIÁS É EKE Lk l ,68-79 

Ant. Ma égi Jegyesével egyesült az Egyház, mert 
Krisztus a Jordán vizében lemosta minden vétkét. 
Ajándékaikkal sietnek a bölcsek a királyi menyegzőre; 
borrá vált viz örvendezteli a vendégeket, allelúja. -
Zakariá éneke az e cdékcs napnál. 

KÉRÉSEK 

Megváltónknak ma bölcsek hódoltak: nagy 
örömmel imádjuk őt és kiáltsuk: 

Fényből jött fény, világosírsd meg a mai napol! 

Krisztus, te testben kinyilvánultál: 
- szentelj meg minket Isten szava és az imádság által. 

Krisztus, te a Lélekben igazolást nyertél: 
- szabadíts meg minket a tévedés szellemétől. 

Krisztus, te az angyaloknak megjelentél: 
- add, hogy miénk legyen a földön az ég öröme. 

Krisztus, téged a népeknek meghirdettek: 
- a Szentlélek erejével nyisd meg az emberek szívét. 

Krisztus, tebenned világszerte hisznek: 
- újítsd meg minden hívedben a hitet. 

Krisztus, te felmentél a dicsőségbe, 
- gyújtsd ki bennünk a vágyat országod iránt. 

Miatyánk ... 
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Imádság 

Urunk, te a mai napon Egyszülött Fiadat a nem
zetek előtt csillag vezetése által nyilvánítottad ki. 
Add nekünk kegyesen, hogy mi, akik őt már a hit 
révén ismerjük, vezetésedet követve mennyei Föl
séged színelátására eljuthassunk. Ami Urunk, Jé
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralko
dik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörök
kön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 
V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 

V: Menjetek békével. Allelúja, allelúja. 
F: lstennek legyen hála. Allelúja, allelúja. 

Magánimádkozá nál, vagy ha nem pap, diakónu veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. - F: Ámen. 

Napközi imádság 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIM z hét e edéke napjáróL 
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ZSOLTÁROK A hét esedékes napjáróL 

Ant. Délelőtt (Tertia) A századok és nemzedékek óta 
elrejtett titok most kinyilvánult. - Vízkereszt napján: 
46. z oltár (102 . oldal) 85 . z oltár 1-10. (480. oldal) és 
97 . zsoltár (482. oldal). 

Ant. Délben (Sexta) Amikor Krisztus eljött, a béke 
örömhírét hozta nektek, akik távol álltatok és azoknak, 
akik közel állnak hozzá. 

Ant. Délután ( ona) Íme a népek világosságává tet
telek, hogy üdvösségem légy a föld végső határáig. 

OLY SMÁ Y A hét e edékes napjárél. 

IMÁDSÁG Lá d 826. oldal. 

~ásodik vecsernye 

: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

H lM z Lá d 17. oldal. 

Z OLT . ROK hét e edéke napj á róL 

l . nt. A békét hozó Király fölsége a világ minden 
uralkodóját meghaladja . ízkere. zt napj án: 109. 
zso ltá r (600. o lda l). 
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2. Ant. Az igazszívűek számára fény ragyogott fel az 
éjben; az Úr jóságos , irgalmas és igaz. - Vízkereszt 
napján: lll. zsoltár (601. oldal). 

3. Ant. Minden nép, amelyet alkottál, jöjjön és hó
doljon előtted, Urunk. - Vízkereszt napján: Bibliai 
ének: Jel. 15,3-4 (602. oldal). 

OLVASMÁ Y Tit 3,4-5 

Megjelent üdvözítő Istenünk jósága és irgalma. 
Nem a tettek révén, amelyeket mi vittünk végbe, 
hanem saját irgalmából váltott meg minket az új
jászületés és a Lélek megújító fürdője által. 

V ÁLASZOS É EK 

Áldást nyer tőle : • A föld minden törzse. 
Megi mételjük 
Y: Minden nép őt magasztalja. • A föld ... 
Dicsőség . .. Áldást nyer ... 

ZŰZ MÁRIA HÁLAÉ EKE Lk l ,46-55 

Ant. A mai ünnepet három csoda ékesíti: ma a böl
cseket csillag vezette a jászolhoz; ma a menyegzőn bor
rá vált a viz; ma a Jordánban Krisztus keresztséget kért 
Jánostól, hogy megváltson minket. - zuz Mária éne
ke az e edéke napnál. 

K R EK Lá d 19.oldal. 

G Lá d 19. oldal. 

ZÖ IM . K Lásd 26 . oldal. 
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Első vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
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F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú
nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. 

HIM USZ 

Halld meg, jóságos Alkotó, 
könnyek közt kérlelő imánk, 
amellyel Hozzád fordulunk 
a negyvennapos böjtön át. 

Ki szívünk mélyét kémleled 
és gyengéit jól ismered: 
kik hozzád térünk, adj nekünk 
kegyelmedből bocsánatot. . 

Bár vétkeinknek száma nagy, 
a bűnbánókat el ne hagyd: 
hogy áldjuk mindenkor neved 
gyógyítsd a lankadt szíveket. 

Ne csak testünk fékezze meg 
a böjti önmegtagadás, 
de tartóztassa meg magát 
bűntől a józan értelem . 

Boldog Háromság, halld imánk, 
egyetlen Egység, nézz le ránk: 
hozzon gyümölcsöt gazdagon 
a böjtidő szolgálata. Ámen. 
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ZSOLTÁROK Az esedékes vasárnapróL 

l. Ant. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel fogadj 
el minket, Urunk . Áldozatunk olyan legyen előtted, 
hogy elfogadd és tetszésedre váljék, Urunk, Istenünk . 

2. Ant. Ha kiáltasz, meghallgat majd az Úr. Hívod és 
ő így felel: itt vagyok. 

3. Ant. Krisztus meghalt bűneinkért, az igaz a bűnö
sökért, hogy áldozatként Istennek adjon minket. Bár 
testben halálra vitték, a Lélek erejében életre kelt. 

OLYASMÁ Y 2 Kor 6, 1-4a 

Figyelmeztetünk titeket; hogy Isten kegyelmét 
ne hagyjátok kárba veszni. Azt mondja ugyanis: 
"Kedvező időben meghallgatlak s az üdvösség 
napján segítek rajtad." Nézzétek, most van a ked
vező idő, most van az üdvösség napja! Senkit meg 
ne botránkoztassunk, hogy szolgálatunkat ne érje 
becsmérlés, hanem mindenben úgy viselkedjünk, 
mint Isten szolgái. 

ÁLASZO É EK 

Tekints ránk, Urunk, és irgalmazz: • Mert vétkez
tünk ellened. Megi mételjük 
V: Krisztus, halld meg a könyörgő kérést. • Mert 
vétkeztünk ... Dicsőség ... Tekints ránk ... 

RI É EK Lk 1,46- -5 

nt. Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden 
igével. ~melv lsten szájából zármazik . - züz ~ ! ária 
ének e az e edék es ' a á rnapnál. 
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KÉRÉSEK 

Adjunk hálát mindenkor Krisztusnak, a Főnek 
és Tanítónak, mert közénk jött, hogy szolgáljon és 
mindannyiunkkal jót tegyen. Alázattal és bizalom
mal kérjük: 

Látogasd meg, Urunk, családodat! 
Urunk, támogasd az Egyház főpásztorait és papja

it, akik a te vezetésed muvében munkájukkal 
résztveszn ek: 

- add, hogy általad mindnyájunkat az Atyához 
vezessenek. 

Az úton járókat angyalod vezérelje, 
- hogy a test és lélek minden veszélyét elkerüljék. 
Taníts minket az emberek szolgálatára: 
- hogy kövessünk téged, aki nem azért jöttél, 

hogy téged szolgáljanak, hanem hogy te szol
gálj. 

Add, hogy minden emberi közösségben testvér a 
testvértől segítséget kapjon 

- és így támogatásoddal társadalmunk megszilár-
duljon. 

Légy irgalmas minden elhunyt iránt: 
- vezesd be őket arcod világosságába. 
Miatyánk .. . 

Imád ág 

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy a 
nagyböjti fegyelem révén Krisztus misztériumát 
jobban megértsük és ezentúl életünket hozzá mél
tón alakítsuk. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fi
ad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen . 
B F JcZÖ 1~1 K Lá d 826. oldal. 
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Esti imádság 

Lásd 787. oldal. 

Imádságra hívás 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdethesse. 

Ant. Ha ma az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek 
meg szívetek! 

94. z oltár az e edéke va árnapnál. 

Olvasmá nyos óra 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. 

HIM USZ 

Kövessük mind a böjtidő 
jelképes szent szokásait, 
amíg befutja idejét 
a tíz nap négyszeres köre . 

Törvény és próféták sora 
kezdték előbb, majd végül is 
ki alkot időt és teret, 
az Úr Krisztus szentelte meg. 

Ezért mo t kevesebb legyen 
beszéd, alvás, ivás-evé , 
a tréfa és a nevetés, 
de több a gond és fegyelem. 
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Kerüljünk mindent, ami rossz 
s kívánesi lelket bűnbe visz: 
az álnok ellenség csele 
ne ejtsen bennünket rabul. 

Boldog Háromság, halld imánk, 
egyetlen Egység, nézz le ránk, 
hozzon gyümölcsöt gazdagon 
a böjtidő szolgálata. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

OLVASMÁ Y 

Az e edékes vasárnapróL 

Az olva mányo órához nagyböjt vasárnapjain 

ap Páratlan évben Páros évben 

I. va árnap: 
Il. vasárnap: 
III. va árnap: 
IV. vasárnap: 

Kiv 5,J-6,J 
Kiv J3 , J7 - J4 ,9 
Ki v 20,20 - 23 ,9 

Lev 8,1 -17 ; 

MTörv 6,4-25 
MTörv 18 , J-22 

Zsid l , J - 2,4 

9,22-24 Zsid 7,1-1 J 
V. vasárnap: Zsid l, J - 2,4 Z id l 0,26-39 
Virágvasárnap: Zsid 10,1 -18 Jz50,4 -5 1,3 

TE DEUM A nagyböjti idö z oloz máiban elmarad . 

IM . DSÁG 

Istenünk, te azt rendelted, hogy szeretett Fiadat 
hallgassuk. Légy kegyes és táplálj minket bel sőleg 
szavaddaL Add, hogy a lélek megtisztult szemé el 
dicsőségedet látva örvendezzünk. Ami Urunk, Jé
zus Kri ztus, a te Fiad által, aki veled él és uralko
dik a Szentlélekkel egy égben, Isten, mindörök
kön örökké. Ámen. 

V: Mondjunk áldá t az Úrnak . 
F: l tennek legyen há la. 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap el ső imájaként mondjuk, az Imádságra hivást 
nyomban a HIM USZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIM USZT. 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. 

HIM USZ 

Imádkozzuni< mindannyian, 
kiáltsunk égre hangosan 
és zokogjunk Bíránk előtt: 
esengve engeszteljük őt. 

Gonoszságunkkal, Istenünk, 
megsértettük jóságodat; 
ki minden vétket elvesze!, 
áraszd reánk irgalmadat. 

Emlékezz, esendők vagyunk, 
de kezed alkotásai. 
Neved dicsőségét ne hagyd 
mások kezébe hullani. 

Vedd el a rosszat: sok hibánk; 
növeld a jót, mit kér imánk, 
hogy végre hadd Jegyünk neked 
most és örökre kedvesek. 

Boldog Háromság, halld imánk, 
egyetlen Egység, nézz le ránk, 
hozzon gyümölcsöt gazdagon 
a böjtidő szolgálata. Ámen. 
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ZSOLTÁROK Az esedékes vasárnapról 

l. Ant. Eljött az óra, hogy az Emberfia megdicsőül
jön. 

2. Ant. Szabadíts meg minket csodáid által; ments 
meg a halál fullánkjától. 

3. Ant. Urunk, mindenható Király, nevedre kérünk, 
szabadíts meg: adj időt a bűnbánatra. 

OLYASMÁ Y eh 8,9-10 

Ez a nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van szentel
ve, ne szomorkodjatok hát és ne sírjatok. Az Úr
nál talált öröm a ti erősségetek. 

VÁL ZOS É EK 

Ő megszabadít: • A vadász kelepcéjétől. 
Megi mételjük 
V: Gyilkos szótól megvéd. • A vadász ... 
Dicsőség ... Ő megszabadí t... 

ZAKARIÁS É EKE Lk l ,68-79 

Ant. A Lélek Jézust a pusztába vezette, hogy ott 
megkísértse a Sátán . Miután negyven nap és negyven 
éjjel böitölt, megéhezett. - Zakariá éneke az e edé
ke va árnapnál. 

K . R K 

Áldjuk Megváltónkat, aki ezt az üdvösséges időt 
számunkra kiérdemelte. Könyörögve esedezzünk: 

Új lelker teremts belénk, Urunk! 
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Krisztus, te vagy az életünk: a keresztségben meg
adtad, hogy veled együtt eltemetkezzünk és fel
támadásodban is részesedjünk, 

- add, hogy életünket megjavítsuk. 
Új lelket teremts belénk, Urunk! 
Urunk, te mindenkivel jót tettél, 
- add, hogy mi is minden ember közös javáért fá

radozzunk. 
Add, hogy a földi társadalom érdekében egyetér

tésben munkálkodjunk, 
- s egyben a mennyei hazát keressük. 
Testünk és lelkünk orvosa, gyógyítsd az emberi 

szív sebeit, 
- add, hogy mindig érezzük szent pártfogásodat. 
Miatyánk 

Imád ág 

Istenünk, minden irgalom és jóság szerzője, te a 
bűn ellenszeréül a böjtöt, az imát és aszeretet ado
mányait rendelted. Nyomorúságunkat megvalljuk 
alázattal: kegyelmesen tekints ránk. Amikor a lel
kiismeret vádja porba görnyeszt, emeljen föl irgal
mad. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik ... Ámen. 

BEFEJEZŐ I 1 . K 

H~ pap vagy diakónus vez~ti az imát: 
V: Az Ur legyen veletek. - F: E a te lelkeddel. 
V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten : az 

At ya, a Fiú és a Szentlélek . - F: Ámen . 
V: Menjetek békével. - F: I tennek legyen há la. 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap ' ezeti az imát : 
V:Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 

ro ztó l, é veze en el az örök életre. - F: Ámen. 
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Napközi imádság 
Mindent az esedékes vasárnapról veszünk, a Reggeli 

dicséret könyörgésével. 

~ásodik vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve . Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. 

HIMNUSZ 

Halld meg, jóságos Alkotó 
könnyek közt kérlelő imánk, 
amellyel hozzád fordulunk 
a negyvennapos böjtön át. 

Ki szívünk mélyét kémleled 
és gyengéit jól ismered: 
kik hozzád térünk, adj nekünk 
kegyelmedből bocsánatot. 

Bár vétkeinknek száma nagy, 
a bűnbánókat el ne hagyd: 
hogy áldjuk mindenkor neved 
gyógyítsd a lankadt szíveket. 

Ne csak testünk fékezze meg 
a böjti önmegtagadás, 
de tartóztassa meg magát 
bűntől a józan értelem. 

Boldog Háromság, halld imánk, 
egyetlen Egység, nézz le ránk: 
hozzon gyümölcsöt gazdagon 
a böjtidő szolgálata . Ámen . 
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ZSOLTÁROK Az esedékes vasárnapnáL 

l. Ant. Őt tette Isten az élők és holtak Bírájává. 

2. Ant. Most van a kedvező idő, most van az üdvös
ség napja! 

3. Ant. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és minden be
teljesül, amit az Emberfiáról megírtak . 

OLVASMÁ Y 2 Kor 9,24-25 

Mindazok közül, akik a versenypályán futnak, 
csak egyetlen kap koszorút. Úgy fussatok, hogy el
nyerjétek! Mindaz pedig, aki versenyzésre készül, 
mmden tekintetben megtartóztatja magát, azok, 
hogy hervadó babért kapjanak, mi azonban her
vadhatatlan koszorúért. 

V ÁLASZOS É EK 

Így szóltam: én Uram: • Irgalmazz nekem. 
Megismételjük 
V: Gyógyítsd lelkemet , mert vétkeztem ellened. • 

Irgalmazz nekem . Dicsőség ... Így szóltam ... 

Z .. z MÁRlA É EKE Lk I ,46-55 

Ant. Örökkévaló Üdvözítőnk, virradj fölénk . Ne en
gedd, hogy a kí sértő megejtsen, hiszen te örök táma
szunk lettél. - Szüz Mária éneke az e edéke napnál. 

KÉR EK 

IMÁD ÁG 

B F J ZŐ IM . K 

Lá d 31. oldal. 

Lá d 831 . oldalo 

Lá. d 36. oldal. 
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NAGYBÖJTIHÉTKÖZNAPOK 

Az alábbi részek kivételével mindent a négyhetes zsol
tárelosztás esedékes napjáról veszünk. 

l01ádságra hívás 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

Ant. Ha ma az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek 
meg szívetek ! 

94. zsoltár a hét esedékes napjáróL 

OlvasDlányos i01aóra 

Ha a nap el ő imaórájaként mondjuk, az Imádságra hi
vást közvetlenül követi a megfelelő HI 1 USZ, majd 
az imaóra többi része. Ha nem a nap első imaórájaként 
szerepel, akkor a következő Bevezető imák előzik meg: 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

OLVASMÁ Y 

A hét e edékes napjáróL 

Az olva mányo órához hamvazó zerda után 

ap 
Ha Dl vazószer
dán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 

Szo01baton: 

Páratlan évben Páros évben 

Iz 58,1-12 
Kivl,l-22 
Kiv 2,1-22 

Kiv 3,1-20 

lz 58,1-12 
MTörv 1,1.6-18 

MTörv 
4,1-8.32-40 

MTörv 5,1-22 
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Az olvasmányos órához nagyböjt első hetében 

Nap Páratlali évben Páros évben 
Hétfőn: Kiv 6,2-13 MTörv 7,6-14; 

8,1-6 
Kedden: Ki v 6,29 - 7,25 MTörv 

Szerdán: 

Csütörtökön: 
Pé n teken: 
Szombaton: 

Kiv 10,21 
- 11 ,10 

Ki v 12, 1-20 
Ki v 12,21 -36 

Ki v 12,37-49; 
13,11 -16 

9,7-21.25-29 

MTörv 10,12-
11,9.26-28 

MTörv 12,1 -14 
MTörv 15 , 1-18 

MTörv 16, 1-17 

Az olvasmányos órához nagyböjt második hetében 

Nap Páratlan évben Páros évben 
Hétf ön: Kiv 14,10-31 MTörv 24, 1 -

Kedden: 
Szerdán: 

Csütörtökön: 
Pénteken: 

Szombaton: 

Kiv 16,1 -18 .35 
Kiv 17 , 1-16 

Kiv 18 , 13-27 
Ki v 19,1 -19 

20, 18-21 
Kiv 20, 1-17 

25,4 
MTörv 26,1-19 

MTörv 
29,2-6. 10-29 

MTörv 30, 1-20 
MTörv 

31,1 -15 .23 
MTörv 32 ,48-

52; 34, 1-12 

Az olvasmányos órához nagyböjt harmadik hetében 

Nap Páratlan évben Páros évben 
Hétfőn: Kiv 24,1-18 Zsid 2,5-18 
Kedden: Ki v 32 ,1-20 Zsid 3,5-19 
Szerdán: Kiv 33 ,7-11.18-

Csütörtökön: 
Pénteken: 

Szombaton: 

23; 34,5-9.29-35 
Ki v 34, 10-28 

Ki v 35,30 -36,1; 
37, 1-9 

Ki v 40, 14-36 

Zsid 4 ,1-13 
Zsid 4,14 - 5, 10 

Zsid 5, 11 - 6,8 
Zs id 5,9-20 
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Az olvasmányos órához nagyböjt negyedik hetében 

Nap Páratlan évben Páros évben 

Hétf ön: Lev 16,2-28 Zsid 7,11-28 
Kedden: Lev 19,1-18.3 1-37 Zsid 8,1-13 
Szerdán: Szám 11,4-6.10-

30 Zsid 9,1-10 
Csütörtökön: Szám 13 , 1-4a. 

18-34 Zsid 9,11 -28 
Pénteken: Szám 14,1-25 Zsid 10,1 -10 
Szombaton: Szám 20,1-13; 

21,4-9 Zsid 10,11-25 

Az olvasmányos órához nagyböjt ötödik hetében 

Nap Páratlan évben Páros évben 

Hétfön: Zsid 2,5-18 Szám 13,1-4a. 

Kedden: 
Szerdán: 

Csütörtökön: 

Pénteken: 

Szombaton: 

Zsid 3,1-19 
Zsid 6,9-20 

Zsid 7,1-11 

Zsid 7,11 -28 

Zsid 8,1-13 

18-34 
Szám 14,1 -25 

Szám 16,1-11. 
16-24. 28-35 

Szám 20,1-13; 
21,4-9 

Szám 22,1-8. 
20-35 

Szám 24,1-19 

Az olvasmányos órához a nagyhéten 

ap Páratlan évben Páros évben 

Hétf ön: Zsid 10,19-39 lz 52,13-53,12 
Kedden: Zsid 12,1-13 Sirat 1,1-12.18-

20 
zerdán: Zsid 12, 14-29 Sira! 2,1-9 

C ütörtökön: Zsid 4, 14-5, 10 Sirat 2, l 0-22 
Pénteken: Zsid 9,11 -28 ira! 3, 1-33 

zombaton: Zsid 4,1 -13 Sirat 5,1 -22 
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IMÁDSÁG 

Urunk, Istenünk, te az emberiség kiengesztelő
dését csodás módon viszed végbe. Add, kérünk, 
hogy a keresztény nép buzgó készülödéssei és vi
dám hittel siessen a közelgő ünnepek felé. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak . 
F: lstennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

Ha a nap el ső imájaként mondjuk , az Imád ágra hívá t 
nyomban a HIM USZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIM USZT . 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának , a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . 

HIM Z 

Igazság fénye, Napvilág, 
szüntesd a lelki éjszakát: 
ragyogjon jóság és erény, 
mikor megint kigyúl a fény. 

Alkalma időt adva most, 
zivünkbe önts bűnbánatoL 

Akiket hos zan tűrt kegyed, 
mo t jó ágod térítse meg. 
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Hadd tartsunk valamennyire 
kegyelmedből bűnbánatoL 
Vétkünk ha bármíly súlyos is, 
legyen kegyelmed még nagyobb. 

Jön már a nap, a te napod, 
és minden újra élni fog. 
Ízleljük annak örömét, 
kik kapjuk ennek erejét. 

Boldog Háromság teeléd, 
boruljon le a föld s az ég, 
újjászületve teneked 
mi is zengjünk új éneket. Ámen. 

843 

ZSOLTÁROK A hét esedékes nap járól. 

OLVASMÁ Y Ki v l9,4-6a 
Ti magatok láttátok, hogyan vittelek bennete

ket sasszárnyakon, hogyan emeltelek titeket ma
gamhoz. Ha tehát engedelmeske_dtek és megtartjá
tok szövetségemet, én minden nép közül titeket sa
ját népemmé teszlek, mert az egész világ az enyém. 
Papi királyságom és sze nt népem lesztek. 

V ÁLASZOS É EK 
Krisztus, az élő lsten Fia: • Könyörülj rajtunk. 
Megismételjük 
V: Bűneink a porig aláztak. • Könyörülj rajtunk. 
Dicsőség ... Krisztus, az élő Isten Fia ... 

ZAKARIÁS É EKE Lk l ,68-79 

Ant. Aki engem kövel, nem jár sötét égben, hanem 
az élet világosságát birtokolja. - Zaka riá. éneke az 
esedékes napnál. 
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KÉRÉSEK 

Áldjuk Megváltónkat, aki ezt az üdvösséges időt 
számunkra kiérdemelte. Könyörögve esedezzünk: 
Új lelket teremts belénk, Urunk! 
Krisztus, te vagy az életünk: a keresztségben meg

adtad, hogy veled együtt eltemetkezzünk és fel
támadásodban is részesedjünk, 

- add , hogy életünket megjavítsuk. 
Urunk, te mindenkivel jót tettél, 
-add, hogy mi is minden ember közös javáért fá

radozzunk. 
Add, hogy a földi társadalom érdekében egyetér

tésben munkálkodjunk 
- s egyben a mennyei hazát keressük. 
Testünk és lelkünk orvosa, gyógyítsd az emberi 

szív sebeit, 
-add, hogy mindig érezzük szent pártfogásodat. 
Miatyánk ... 

Imádság 

Urunk, Istenünk, Fiad a világ iránti szeretetből 
magára vállalta a halált. Add, hogy bőkezűséged 
jóvoltából mi is ugyanebben a szeretetben éljünk 
és szívünket öröm töltse el. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által. .. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 
V: Az Úr legyen veletek . - F: És a te lelkeddel. 
V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek . - F: Ámen . 
V: Menjetek békével. - F: Istennek legyen hála. 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap vezeti az imát : 
V: Az Úr á ldjon meg min ket, é védelmezzen minden 

ros ztó l, és vezessen el az ö rök életre. - F: Ámen. 
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Napközi imádság 
Mindent az e edéke hétköznapról veszünk, a Reggeli 

dicséret könyörgésével. 

Vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. 

HIM USZ 

Jézus, ki negyven böjti nap 
fegyelmének szerzője vagy, 
te lelkünk javát akarod, 
mikor e böjtöt megszabod. 

Segítsd egyházadat, segítsd 
bűnbánó törekvéseit. 
Könyörgünk hozzád esdve most, 
hogy minden vétkünket lemosd. 

Add meg kegyelmed erejét, 
töröld el múltunk sok bünét, 
legyen, ó szelíd őrízőnk, 
biztos kezedben a jövönk. 

Add meg, hogy úg~' élhessük át 
a tisztulás időszakát, 
hogy méltón üljük meg veled 
a szent húsvéti ünnepet. 

Boldog Háromság, teeléd 
boruljon le a föld s az ég: 
újjászületve teneked 
mi i zengjünk új éneket. Ámen. 
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ZSOLTÁROK A hét esedékes napjáróL 

OLYASMÁ Y Róm 12,1-2 

Testvérek, az lsten irgalmára kérve buzdítalak 
titeket, ajánljátok fel testeteket élő, szent és Isten
nek tetsző áldozatul: ez legyen a ti lelki istentiszte
letetek. Ne igazedjatok immár ehhez a világhoz, 
hanem alakuljatok át a szellem megújulásában, 
hogy meg tudjátok állapítani, mi az Isten akarata: 
mi jó, neki tetsző és tökéletes . 

ÁLA ZOS É EK 

Uram, könyörgök hozzád: • Irgalmazz nekem. 
Megismételjük 
V: Gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem elle
ned. • Irgalmazz nekem. 
Dicsőség ... Uram, könyörgök ... 

ZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 

Ant. Kérjetek és kaptok, keressetek és találni fogtok; 
zörgessetek és ajtót nyitnak nektek . - zűz Mária éne
ke az e edéke napnál. 

K . R EK 

Adjunk hálát mindenkor Krisztusnak, a Főnek 
és Tanítónak, mert közénk jött, hogy szelgáljon és 
mindannyiunkkal jót tegyen . Alázattal és bizalom
mal kérjük: 

Látogasd meg , Urunk, családodat! 
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Urunk, támogasd az Egyház főpásztorait és papja
it, akik a te vezetésed művében munkájukkal 
résztvesznek: 

- add, hogy általad mindnyájunkat az Atyához 
vezessenek. 

Látogasd meg, Urunk, családodat! 

Az úton járókat angyalod vezérelje, 
-hogy a test és lélek minden veszélyét elkerüljék. 

Taníts minket az emberek szolgálatára: 
- hogy kövessünk téged, aki nem azért jöttél, 

hogy téged szolgáljanak, hanem, hogy te szol
gálj. 

Add, hogy minden emberi közösségben testvér a 
testvértől segítséget kapjon, 

- és így támogatásoddal társadalmunk megszilár-
duljon. 

Légy irgalmas minden elhúnyt iránt: 
- vezesd be őked arcod világosságába. 

Miatyánk ... 

Imád ág 

Mindenható, örök Isten, te azt akartad, hogy 
Megváltód, mint az alázat mintaképe, az emberi
ség javára testet öltsön és kereszthalált szenvedjen. 
Add kegyelmesen, hogy miközben szenvedéseinek 
emlékével foglalkozunk, feltámadásában is része
süljünk . A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad ál
tal, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy
ségben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

B F J ZŐ IMÁK á. d 844. olda l. 



848 

HÚSVÉTI IDŐ 

Az alábbi részek kivételével mindenl a négyhetes zsol
tárelosztás esedékes szövegéből veszünk. 

Első vecsernye 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram , segíts sietve. Dicsőség az Atyának , a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja . 

HIM USZ 

Örök királyunk és Urunk, 
Atyával egybeforrt Fiú, 
az első embert önmagad 
képére alakítottad. 

Az emberi nem irigye, 
a Sátán, akit léprecsalt, 
te annak testét felveszed, 
mint szűzi méhnek gyermeke. 

Hogy testben köztünk végy lakást 
s Istennel minket egyesíts 
és Megváltóként megbocsásd 
a keresztségben bűneink. 

A keresztnek gyalázatát 
elvállaltad az emberért 
és odaadtad véredet 
üdvösségünknek béreként. 
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Feltámadtál: Atyád keze 
dicsőségedbe visszavisz. 
Hisszük, hogy egykor általad 
életre támadunk mi is. 

Szívünket, Jézus, töltse be 
a húsvét boldog öröme: 
kiket kegyelmet újraszült, 
győzelmeidben részesítsd . 

Jézus, dicsőség teneked: 
halált legyőzve tündökölsz, 
s Atyádnak és a Léleknek 
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meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK A hét e edékes napjáróL 
l . Ant. Mária Magdolna és a másik Mária kiment a 

sírhoz, hogy megtekint e, allelúja. - Húsvétvasárnap : 
140. zsoltár (4. oldal). 

2. Ant. Jöjjetek és lássátok a helyet, ahová az Urat 
tették, allelúja. - 141. zsoltár (6. oldal). 

3. Ant. Jézus így szólt: e féljetek! Menjetek és 
mondjátok meg testvéreimnek, hogy nienjenek Galileá
ba: ott majd meglátnak engem, allelúja. - Bibliai 
ének: Fil 2,6-11 (7. oldal) . 

OLVASMÁ Y z id 10,12-14 

Krisztus egyetlen áldozatot mutatott be a bűnö
kért és mindörökre helyet foglalt lsten jobbján. 
Már csak arra vár, hogy minden ellensége zsá
molyként heverjen Jába előtt. Egyetlen áldozattal 
mindörökre tökéletessé tette a megszentelteket. 

L ZOS É EK Helyette ezt az ant ifónát mondjuk : 

Ez az a nap, amelyet az Úr zerzett: ujjongjunk és 
vigadjunk, allelúja. 



850 l. Vecsernye Húsvéti időben 

SZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 

Ant. A hét első napján este a tanítványok egybegyűl
tek. Az ajtók zárva voltak. Akkor eljött Jézus, megállt 
tanítványai előtt és köszöntötte őket: "Békesség nek
tek!" Allelúja. -
Szüz Mária éneke az e edéke napnál. 

KÉRÉSEK 

Az Úr Krisztust, aki meghalt, de feltámadt és 
mindig közbenjár értünk, örvendezve kérjük: 

Győztes Királyunk, hallgass meg minket! 

Krisztus, minden nép világossága és üdvössége, 
- áraszd ránk Lelked tüzét, hogy feltámadásodat 

hirdessük. 

Tedd, hogy Izrael népe benned felismerje remé-
nyének Messiását 

- és az egész világot eltöltse ismereted fénye . 

Őrizz meg minket a szentek egységében 
- s engedd, hogy fáradalmaink után mi is velük 

együtt pihenést találjunk . 

Te diadalmaskodtál a halálon : bennünk is győzd le 
ellenségedet, 

- hogy veled, a halhatatlan Királlyal éljünk . 

Krisztusunk, Megváltónk, amikor engedelmes let
tél a halálig, az Atya jobbjának dicsőségére ju
tottál: 

- vezesd be testvéreidet dicsőséges birodalmad
ba . - Miatyánk ... 

Imád ág 

Örök irgalmú Istenünk, te a húsvéti ünnepek al
kalmával szent néped hitét évről-évre új lángra gyúj-
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tod. Növeld bennünk a nekünk juttatott kegyel
met, hogy mindnyájan méltóképpen megértsük, 
milyen fürdö mosott tisztára, mely Lélek adott új 
életet és milyen vér lett váltságunk díja. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, lsten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

F: Ámen . 

: Menjetek békével. Allelúja, allelúja. 
F: Istennek legyen hála. Allelúja, allelúja. 

agánimádkozá nál, vagy ha nem pap·, diakónu veze
ti az imát: 

: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 

Imádságra hívás 

tindig a nap el ö z oloz má óráját vezeti be. 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy zárn dic éretedet hirdesse. 

nt. Valóban feltámadt az Úr, allelúja! 
94. Z\Oltár: a hét esedékes napjáróL 
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Olvasmányos imaóra 

Ha a nap első imaórájaként mondjuk, az Imádságra hi
vást közvetlenül követi a megfelelő HIMNUSZ, majd 
az imaóra többi része. Ha nem a nap első imaórájaként 
szerepel, akkor a következő Bevezető imák előzik meg: 

Y: lsten, sie s segítségemre. 
F: Uram, segít sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, mo t és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIMNUSZ 

Ez Isten napja igazán, 
szent fényességben tündököl: 
ma szentséges Vér mosta le 
a világ minden bűneit. 

Tékozlót hithez visszavisz, 
vakok szemére fényt derít, 
a jobb lator bocsánata 
már minden félelmet felold. 

Ámulnak mind az angyalok, 
hogy mit nem ér el testi kín: 
a bűnös Krisztushoz simul 
és örök életet talál. 

ó csodálatos nagy titok: 
lemossa a világ bünét 
és minden vétket eltöröl, 
a test bűnét tisztítja test. 

Van ennél szebb, maga ztosabb? 
A bűn kegyelmet esdekel, 
a szeretet félelmet űz, 
a halál új életre kelt . 
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Szívünket, Jézus, töltse be 
a húsvét boldog öröme: 
kiket kegyelmed újra szült, 
győzelmeidben részesítsd. 
Jézus, dicsőség teneked : 
halált legyőzve tündökölsz, 
s Atyádnak és a Léleknek 
meg nemszűnő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

OLYASMÁ Y 

A hét esedékes nap járól. 

Az olvasmányos órához húsvét hetében 

Húsvét- Kiv 14,15- 15 ,1 Ez 36,16-28 
vasárnap: Róm 6,3-11 Mt 28 ,1-10 

. ap Páratlan évben Páros évben 

Hétfőn: l Pt 1, 1-21 ApCsel 1,1 -26 
Kedden: l Pt 1,22-2, 10 ApCsel 2,1-21 
Szerdán: l Pt 2, 11 -25 ApCsel 2,22-41 
Csütörtökön: l Pt 3, 1-17 ApCsel 2,42 

-3 ,10 
Pénteken: l Pt 3, 18-4, ll ApCsel 3, 11-4,4 
Szombaton: l Pt 4,12-5, 14 ApCsel 4,5-31 

Az olvasmányos órához a húsvéti idő második hetében 
ap Páratlan évben Páros évben 

Vasárnap: 
Hétfőn: 

Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Kol 3, 1-17 
Jel 1, 1-20 

Jel 2, 1- 11 
Jel2 , 12-29 

Jel 3, 1-22 
Jel 4, 1-11 
Jel 5, 1-14 

Kol 3, 1-17 
ApCsel 4,32 

-5, 16 
ApCsel 5, 17-42 

ApCsel 6, 1-15 
ApCsel 7, 1-16 

ApCsel 7,17-43 
ApCsel 7,44-8 ,3 
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Az olvasmányos órához a húsvét i idő 
harmadik hetében 

ap Páratlan évben Páros évben 

Vasárnap: Jel 6,1-17 ApCsel 8,4-25 
Hétfőn: Jel 7,1-17 ApCsel 8,26-40 
Kedden: Jel 8,1-13 ApCsel 9,1-22 
Szerdán: Jel 9,1-12 ApCsel 9,23-43 
Csütörtökön: Jel 9,13-21 ApCsel 10,1 -33 
Pénteken: Jel 10, 1-11 ApCsel 10,34-

11,4.15-18 
Szombaton: J el ll, 1-19 ApCsel11,19-30 

z o lva mányo ó rához a hú véti i dő negyedik hetében 

ap Páral/an évben Páros évben 

Vasárnap: Jel 12,1-18 ApCsel 12,1-23 
Hétf ön: Jel 13,1-18 ApCsel 12,24-

13,14a 
Kedden: Jel 14, 1-13 ApCsel 13,14b-43 
Szerdán: Jel 14,14-15,4 ApCsel 13 ,44-

14,6 
Csütörtökön: Jel 15,5-16,21 ApCsel 14,7-

15,4 
Pénteken: Jel 17,1-18 ApCsel 15,5-35 
Szombaton: Jel 18,1-20 ApCsel 15,36-

16,15 

z olva mányo órához a hú véti idő ötödik hetében 

ap Páral/an évben Páros évben 

Vasárnap: Jel 18 ,2 1-19,10 ApCsel 16,1640 
Hétfőn: Jel19,11-21 ApCsel l 7, 1-18 
Kedden: Jel20,1-15 ApC el 17,19-34 
Szerdán: lel 21,1 -8 ApCsel 18 , 1-28 
Csütörtökön: Jel21,9-27 ApCsel 19, 1-20 
Pénteken: Jel 22,1-9 ApCsel 19,21-40 

zombaton: Jel 22,10-21 ApCsel 20,1-16 
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Az olvasmányo órához a húsvéti idő hatodik hetében 

ap Páratlan évben Páros évben 

Vasárnap: l Jn 1,1-10 ApCsel 20,17-
38 

Hétf ön: l Jn 2,1 -11 ApCsel 21,1-26 
Kedden: l Jn 2, 12-1 7 ApCsel 21 ,27-39 
Szerdán: l Jn 2, 18-29 ApCsel 21 ,40 -

22,21 
Csütörtökön: l Jn 3,1-10 ApCsel 22,22 -

23 , 11 
Pénteken: l Jn 3, 11-17 ApCsel 23,12-35 
Szombaton: l Jn 3, 18-24 ApCsel 24, 1-27 

TE DEUM Lásd 17. vagy 395. oldal. 

IMÁDSÁG 

tvt'indenható , örök lsten, vezess minket az egi 
örömök közösségébe. Add, hogy a gyenge nyáj el
jusson oda, ahová nagy erejű Pásztora már előre
ment. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak . 
F: Istennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

: l ten, siess segítségemre . 
F: Uram , segíts sietve . Dic őség az Atyának, a Fiú

nak é a Szentléleknek, miképpen kezdetben, mo t és 
mi ndörökké. Ámen. Allelúja. 
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HIMNUSZ 

Már ég a hajnal bíbora, 
felzúg az egek himnusza, 
ujjongva zeng a föld dala, 
Üvölt az alvilág jaja. 

Mert ő, a hatalmas király, 
halál gőgjét megtörve már 
a poklokon lábbal tapos 
s kimenti láncos rabjait. 

Akit sírjába zárt a kő 
s vigyázott zordon őriző, 
a sziklasírból fényesen, 
győztes pompávallép elő. 

Elnémultak a sóhajok, 
pokolból feltörő jajok, 
angyal kiált - fényben ragyog -
így szól: az Úr feltámadott. 

Szívünket, Jézus, töltse be 
a húsvét boldog öröme: 
kiket kegyelmed újraszült, 
győzelmeidben részesítsd. 

Jézus, dicsőség teneked: 
halált legyőzve tündökölsz, 
s Atyádnak és a Léleknek 
meg nem szünő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁ ROK A hét esedékes napjá róL 

l . Ant. Feltámadt Krisztus és népét, amelyet vérével 
megváltott , ragyogó fénybe borította, allelúja. - Hú -
vét va árnap : 62 . z oltá r (20. oldal). 
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2. Ant. Megváltónk feltámadt a sírból : zengjünk 
himnuszt az Úrnak , allelúja . - Bibliai ének: Dán 3,57-
88.56 (21. oldal). 

3. Ant. Allelúja , föltámadt az Úr , amint előre meg
mondta, allelúja. - 149. zsoltár (23 . oldal). 

OLVASMÁNY ApCsel 10,40-43 

lsten feltámasztotta Jézust a harmadik napon és 
látható alakban megmutatta őt; nem az egész nép
nek, hanem az Istentől előre kijelölt tanúknak, -
nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután 
feltámadt a halottak közül. Isten megparancsolta 
nekünk , hogy hirdessük a népnek és tanítsuk: ő 
az, akit Isten élők és holtak bírájául tett meg. Er
ről a próféták mind tanúságot tesznek; aki hisz 
benne, nevében elnyeri bűnei bocsánatát. 

V ÁLASZOS É EK Helyette ezt az antifónát mondjuk : 

Ez az a nap , amelyet az Úr szerzett: ujjongjunk és 
vigadjunk , allelúja. 

ZAKARIÁS ÉNEKE Lk 1,68-79 

Ant. A hét első napján kora reggel kimentek a 
sírhoz: a Nap már felkelt , allelúja . - Zakariás 
éneke az esedékes napnál. 

KÉRÉSEK 

Krisztus az élet szerzője! Isten feltámasztotta őt , 
minket pedig ő támaszt fel saját erejéből. Imád
kozzunk hozzá é kiáltsuk hangosan: 
Krisztus, te vagy életünk: válts meg minket! 
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Krisztus, te a sötétségben, mint tündöklő fény ra
gyogsz, a halandó embereknek te adsz életet és 
megszentelődést, 

- add, hogy a mai napot dicséretednek szenteljük. 

Krisztus, te vagy életünk: válts meg minket! 

Urunk, te végigjártad a szenvedés és a kereszt útját, 
-add, hogy mi is veled viseljük el a szenvedést és 

a halált s így eljussunk a föltámadásra . 

Te az Atyaisten Egyszülött Fia vagy, tanítónk és 
testvérünk; te minket Isten számára királysággá 
és papokká tettél, 

-add, hogy a dicséret áldozatát örömmel hozzuk 
eléd. 

Dicsőség királya, megjelenésed fényes napját várjuk, 
- add, hogy meglássuk arcodat és hozzád hason

lókká váljunk. 

Miatyánk ... 

Imád ág 

Istenünk, te a mai napon Egyszülött Fiad által 
legyőzted a halált és az örökkévalósághoz utat nyi
tottál nekünk. Add, kérünk, hogy mindnyájan, 
akik az Úr föltámadásának ünnepét üljük, Szent
lelkedben újjászületve feltámadásod fényében ré
szesedjünk . Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy
ségben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

B ZÖIM . K Lá . d 51. oldal. 
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Napközi imádság 

: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIM USZ 

Már itt az óra, amikor 
az Úr Krisztus keresztre szállt, 
távozzék elménkből a rossz, 
lelkünk imádság töltse be. 
Kinek szívében Krisztus él, 
nem hajtja bűnre ösztöne, 
de hívja, várja szüntelen 
a Lélek ajándékait. 
Mert ez az óra, amikor 
az ősi vétek véget ért, 
Krisztus kegyelme jelzi már 
boldog napoknak kezdetét. 
Jézus, dicsőség teneked: · 
halált legyőzve tündökölsz, 
s Atyádnak és a Léleknek 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

Z OL T ÁROK A hét e edék e nap járól, egy antifónával 

Ant. Ha feltámadtatok Krisztussal, az odafönt való
kat keressétek. - Hú vétva árnap: 117. z oltár (407. 
oldal). 

OLVA y Róm 6,4 

Eltemetkeztünk Krisztussal együtt a keresztség 
által a halálba, hogy amint Krisztus föltámadt a 
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halottak közül az Atya dicsősége által, úgy mi is 
kezdjünk új életet. 

V: Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett, allelúja. 
F: Ujjongjunk és vigadjunk, allelúja. 

Imádság 

Istenünk, tőled jön a megváltás és te teszel min
ket fiaiddá. Tekints jóságosan szeretett gyermeke
idre, hogy mindaz, aki Krisztusban hisz, tőled iga
zi szabadságot és el nem múló örökséget kapjon. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála . 

Második vec ernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIMNUSZ 

Eiköltve bárányvacsoránk, 
felöltve hófehér ruhánk, 
a Vörös tengert szelve át, 
magasztaljuk Krisztus Királyt. 

Kereszt oltárán halni tért, 
szentséges teste ételét 
s a rózsapiros drága vért 
ízlelve, éljünk Istenért. 
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Nem bántott húsvét éjszaka 
az Úr öldöklő angyala. 
Szabaddá lettünk: elbukott 
a szörnyű Fáraó hada. 

Húsvétunk Krisztus maga lett, 
ki testben értünk szenvedett, 
bárány, kovásztalan kenyér, 
ki vétkeink váltsága lett. 

Valóban méltó áldozat, 
mely megtöri a poklokat, 
kiváltja mind a foglyokat 
s az égben újra helyet ad . 

A sírból Krisztus visszatér, 
halálon győztes: újra él. 
A zsarnokot megkötözi, 
kitárja mennyek ajtaját. 

Szívünket, Jézus, töltse be, 
a húsvét boldog öröme: 
kiket kegyelmed újraszült, 
győzelmeidben részesítsd . · 

Jézus, dicsőség teneked: 
halált legyőzve tündökölsz, 
s Atyádnak és a Léleknek 
meg nem szűnő időkön át. Ámen . 

861 

Z OLTÁROK A hét e edékes napjáróL 

J. nt. Mária Magdolna é a másik Mária kiment a 
írhoz, hogy megtekint e, allelúja.- Hú ét vasá rna p: 

109 . z oltár (33. o ldal) . 
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2. Ant. Jöjjetek és lássátok a helyet, ahová az Urat 
tették, allelúja. - 113 A. zsoltár (34. oldal). 

3. Ant. Jézus így szólt: Ne féljetek! Menjetek és 
mondjátok meg testvéreimnek, hogy menjenek Galileá
ba: ott majd meglátnak engem, allelúja. - Bibliai 
ének: Jel 19,1-7 (35. oldal). 

OLVASMÁ Y Zsid 10,12-14 

Krisztus egyetlen áldozatot mutatott be a bűnö
kért és mindörökre helyet foglalt lsten jobbján. 
Már csak arra vár, hogy minden ellensége zsá
molyként boruljon lába elé . Egyetlen áldozattal 
mindörökre tökéletessé tette a megszentelteket. 

V Á LAS ZOS É EK Helyette ezt az antifónát mondjuk: 

Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett: ujjongjunk és 
vigadjunk, allelúja. 

SZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 

Ant. A hét első napján este a tanítványok egybegyűl
tek. Az ajtók zárva voltak. Akkor eljött Jézus, megállt 
tanítványai előtt és köszöntötte öket: "Békesség nek
tek!" Allelúja. -
zűz Mária éneke az e edéke napnál. 

KÉR . SEK 

Az Úr Krisztust, aki meghalt, de föltámadt és 
mindig közbenjár értünk, örvendezve kérjük: 
Győztes Királyunk, hallgass meg minket! 
Krisztus, minden nép világossága és üdvössége, 
-áraszd ránk Lelked tüzét, hogy feltámadásodat 

hirdessük. 
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Tedd, hogy Izrael népe benned felismerje remé-
nyének Messiását, 

- és az egész világot elöntse ismereted fénye. 
Őrizz meg minket a szentek egységében, 
- s engedd, hogy fáradalmaink után mi is velük 

együtt pihenést találjunk. 
Te diadalmaskodtál a halálon: bennünk is győzd le 

ellenségedet, 
- hogy veled, a halhatatlan Királlyal éljünk. 
Krisztusunk, Megváltónk, amikor engedelmes let

tél a halálig, az Atya jobbjának dicsőségére ju
tottál: 

- vezesd be testvéreidet dicsőséges birodalmadba. 
Miatyánk ... 

Imádság 
Add, Urunk, hogy néped, a Lélek ifjúságában 

megújulva, mindig ujjongásban éljen. Most, ami
kor annak örvend, hogy az istengyermekség dicső
ségét visszanyerte, engedd, hogy a feltámadás nap
jára biztos reménységgel várakozzék . Ami Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és ural
kodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörök
kön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 
Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten : az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen . 

V: Menjetek békével. Allelúja, allelúja . 
F: lstennek legyen hála . Allelúja, allelúja. 

Magánimádkozá nál, vagy ha nem pap ezeti az imát: 
:Az Úr áldjon meg minket, é védelmezzen minden 

rossztól , és veze sen el az örök életre . - F: Ámen . 
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Első vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja . 

HIMNUSZ 

Ó üdvösségünk, Jézusunk, 
szerelmünk, vágyunk, örömünk, 
világteremtő Istenünk, 
ki végül egy vagy közülünk. 

Miféle jóság késztetett , 
hogy vétkeink magadra vedd, 
hogy értünk kínhalálba menj 
s a halálból minket kiments, 

kinyitva poklok zárait, 
szabaddá téve foglyait, 
büszkén megüld győzelmedet 
s Atyád jobbján foglalj helyet? 

E jóság legyen most velünk: 
légy győzte bűneink fölött, 
irgalmad útjain vezess 
s arcoddal lelkünket betöltsd. 

Már mo t légy szívünk öröme, 
jövőnk jutalma, élete. 
Benned dicsöségünk legyen 
örök időkre, szű nte len . Ámen. 
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ZSOLTÁROK A hét esedékes napjáróL 

l. Ant. Kijöttem az Atyától és a világba jöttem, most 
elhagyom a világot s az Atyához megyek, allelúja . -
Mennybemenetel előestéjén: 112 Zsoltár (384. oldal). 

2. Ant. Az Úr Jézus, miután szólott tanítványaihoz, 
felment a mennybe s ott az Atya jobbján trónol, allelú
ja. - 116. Zsoltár (563. oldal). 

3. Ant. Senki sem szállt fel az égbe, csak az, aki az 
égből leszállt, az Emberfia, aki az égben lakik, allelúja. 
- Bibliai ének : Jel. 11 ,17-18; 12,10b-12a (523 . oldal). 

OLVASMÁNY Ef 2,4-6 

Isten, aki gazdag az irgalomban, azzal mutatta 
meg irántunk való nagy szeretetét, hogy- bár bű
neink miatt halottak voltunk - Krisztussal életre 
keltett minket. Az ő kegyelme váltott meg titeket : 
Krisztus Jézussal együtt feltámasztott és vele e
gyütt trónra emelt benneteket az égben. 

V ÁLASZOS É EK 

Ujjongások közt felszáll az lsten: * Allelúja, allelúja. 
Megi mételjük 
V: Az Úr a harsonák szavára. * Allelúja ... 
Dicsőség ... Ujjongások közt. .. 

ZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 

Ant. Atyám, kinyilvánítottam nevedet az emberek 
között; most pedig értük imádkozom, nem a világért, 
mert tehozzád jövök, allelúja. - Szűz Mária éneke az 
e edékes napnál. 
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KÉRÉSEK 
Krisztust, aki az Atya jobbján ül, lelki örömmel 

magasztalj uk: 
Krisztus, te vagy a dicsőség királya! 
Dicsőség Királya, testünk törékeny lényét a magas

ba emelted, hogy veled együtt megdicsőítsd. 
Vedd el a régi bűnök terhét 

- és add vissza életünk eredeti méltóságát. 
Te a szeretet útján jöttél le hozzánk: 
-engedd, hogy mi ugyanezen az úton jussunk el 

hozzád. 
Te azt ígérted, hogy mindenkit magadhoz vonzo!, 
- ne engedd, hogy közülünk bárki elszakadjon ti

tokzatos testedtőL 
Engedd, hogy elménkkel és szívünkkel kövessünk 

téged, 
- ahová te dicsőségben felszálltál. 

Téged igaz Istennek vallunk és várjuk, hogy mint 
Bíránk térsz vissza: 

- add, hogy egykor fölségedben szemlélve téged 
az elhunytakkal együtt irgalmat találjunk nálad. 

Miatyánk ... 

Imád ág 

Mindenható Isten, add, hogy szent öröm és buz
gó hálaadás töltse el szívünket. Tudjuk, hogy Fi
ad, Krisztus mennybemenetele egyben a mi fel
emeltetésünk is. Ahová a Fő dicsőségben előre 
ment, oda várja a test többi tagját a remény.Ami 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 
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BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 

Y: Menjetek békével. Allelúja, allelúja. 
F: lstennek legyen hála. Allelúja, allelúja. 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap, diakónus veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. - F: Ámen. 

Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

Ant. Az Úr Krisztus a mennybe száll: jöjjetek, imád
juk, allelúja. 

94. z oltár: a hét esedékes napjáróL 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap el ő imaórájaként mondjuk, az Imád ágra hí
vá t közvetlenül kö eti a megfelelő HIMNUSZ, majd 
az imaóra többi ré ze. Ha nem a nap első imaórájaként 
zerepel, akkor a következő Be ezető imák előzik meg: 

: Isten, iess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dic ő ég az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, mo t és 
mindörökké. Ámen. Allelúja . 
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HIM USZ 

Fölséges Úr, örök Király, 
ki megváltottad híveid: 
míg hull a halál vesztesen, 
most íme, győz a kegyelem. 

Atyád jobbjához égbe szállsz 
és ott lesz trónusán helyed: 
mit ember el nem ért soha, 
hatalmat kapsz minden felett. 

A dolgok hármas rendje, mind 
az égiek s a földiek 
s az alvilág mélysége most 
hódolva meghajlik neked. 

Ámulva nézik angyalok, 
halandó test hová jutott: 
test vétkezik, test mossa le, 
és úr a testté vált Jge. 

Krisztus, te légy az örömünk, 
boldog, nem múló örökünk, 
ki úr vagy és győztes maradsz 
a világ múló örömén. 

Esengve kérünk tégedet, 
bocsásd meg mind a vétkeket: 
szívünk hozzád emelje fel 
magas kegyelmed ereje. 

Ha fényben, bíbor fellegen 
eljössz ítélőszékeden, 
ne vá rjon büntetés reánk: 
add i za égi koronánk. 
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Jézus, dicsérünk lelkesen, 
míg szállsz az égbe győztesen, 
és veled Lelked és Atyád 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK A hét esedékes napjáróL 

l. Ant. Énekeljetek Istennek, zsoltárt zengjetek ne
vének; készítsetek utat neki, aki a felhők fölött vonul, 
allelúia. - Az ünnepen: 67 . zsoltár I. része (448. 
oldal) . 

2. Ant. Felszálltál a magasba, foglyaidat magaddal 
vitted, allelúja.- 67 . zsoltár Il. része (449. oldal). 

3. Ant. Látták bevonulásodat, Isten: Istenem és Ki
rályom bevonulását a személybe, allelúja. - 67. z oltár 
Ill. része (450. oldal) . 

OLVASMÁ Y 

Az olva mányo órához mennybemeneteltől pünkö dig 

ap 

Mennybeme
netel: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

T D M 

Páratlan évben 

Ef4,1-24 
l Jn 4,1-10 

l Jn 4,11-21 
l Jn 5,1-12 

l Jn 5,13-21 
2 Jn 

3 Jn 

Páros évben 

Ef 4,1-24 
ApCsel 25,1-27 
ApCsel 26,1-32 
ApCsel 27, 1-20 
ApCsel 27,21-44 
ApCsel 28,1-14 
ApCsel 28,15-31 

Lá d 17. vagy 395. o lda l. 
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IMÁDSÁG 

Urunk, figyelj JOsagosan könyörgésünkre. 
Hisszük, hogy az emberiség Megváltójaa te Fölsé
gedben osztozik. Engedd éreznünk, hogy a világ 
végezetéig velünk maradsz úgy, ahogy ezt megígér
te nekünk Krisztus, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel együtt, Isten mindörökkön örökké. 
Ámen. 

Y: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imád ágra hívá t 
nyomban a HIM USZ követi, egyébként az alábbi be· 

vezető imák előzik meg a HJM ZT. 

: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve . Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIM Z 

A szent nap fénye tündököl, 
mit minden ember várva várt, 
ma Krisztus: lsten és Urunk, 
világ reménye égbe szállt. 

Nagy harcból tér meg győztesen: 
leverte a világ urát, 
és diadalmas teste mo t 
eléri Atyja udvarát. 
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Fényes felhőn viszik fel őt 
s a hívőkben remény faka i: 
az Éden tárja kapuját, 
mit ősszülőnk egykor bezárt. 

ó mindnyájunk nagy öröme! 
Szűznek Szülötte végül is 
korbács, kereszt és kín után 
Atyjának trónján kap helyet. 

Örök hálánk őt zengje most, 
az üdvösségnek bajnokát: 
miénk a test, amellyel ő 
a magasságos mennybe szállt. 

Az égnek és nekünk e nap 
közös nagy vígságot hozott: 
nekik, mert köztük megjelent, 
nekünk, mert el nem távozott. 

ó mennybe szálló Krisztusunk 
emelj magadhoz, jó Urunk, 
és áraszd ránk Szentlelkedet, 
ki egy Atyáddal és veled. Ámen. 

Z OLTÁROK A hét e edéke napjáróL 

l . nt. Galileai férfiak, mit néztek az égre? Ez a 
Krisztus, aki közületek az égbe vétetett, ugyanígy fog 
visszatérni, allelúja. - Az ünnepen: 62. z oltár (20. ol
dal). 

2. Ant. Dicsérjétek a királyok Királyát és dalt zengje
tek Istennek, allelúja. - Bibliai ének: Dán 3,57- 8.56. 
(21. oldal), 

3. nt. Szemük láttára felemelkedett, majd egy felhő 
az égbe ragadta, allelúja. - 149. z oltár (23. oldal). 
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OLVASMÁ Y Zsid 10,12-14 

Krisztus egyetlen áldozatot mutatott be a bűnö
kért és mindörökre helyet foglalt Isten trónján. 
Már csak arra vár, hogy minden ellensége zsá
molyként heverjen lába előtt. Egyetlen áldozattal 
mindörökre tökéletessé tette a megszentelteket. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Krisztus a mennybe szállt : • Allelúja, allelúja. 
Megismételjük 
V: Rabságba ejtette a rabságot. • Allelúja, allelúja. 
Dicsőség . . . Krisztus a mennybe szállt.. . 

ZAKARIÁS É EKE Lk 1,68-79 

Ant. Felmegyek At yámhoz és At yátokhoz, az én Is
tenemhez és a ti Istenetekhez, allelúja . - Zakariá éne
ke az esedéke napnál. 

KÉRÉSEK 

Az Úr magasba vétetett a földről , hogy mindent 
magához vonzzon . Ujjongva kiáltsunk hozzá: 
Krisztus, te vagy a dicsőség királya! 
Dicsőség Királya, Urunk Jézus, aki egyszer s 

mindenkorra engesztelő áldozat lettél bűnein
kért és győztesen tértél vissza az Atyához, 

- tedd tökéletessé mindörökre megszentelt népe
det. 

Örök Főpap , az Újszövetség Szolgája, te minden
kor élsz és közbenjársz értünk , 

- üdvözítsd könyörgő népedet. 
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Szenvedésed után élve megmutattad magad és 
negyven napon át megjelentél a tanítványok előtt, 

- erősítsd meg hitünket a mai napon. 

Krisztus, te vagy a dicsőség királya! 
Az apostoloknak megígérted a Szentlelket, 

hogy tanúid lehessenek az egész világon, 
-Erősítsd meg tanúságtételünket a Szentlélek ha

talmával. 
Miatyánk ... 

Imád ág 

Mindenható Isten, add, hogy szent öröm és buz
gó hálaadás tölt e el szívünket. Tudjuk, hogy Fi
ad, Krisztus mennybemenetele egyben a mi fel
emeltetésünk is. Ahová a Fő dicsőségben előre 
ment, oda várja a te tet a remény.Ami Urunk, Jé
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralko
dik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörök
kön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: É a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 

V: Menjetek békével. Allelúja, allelúja. 
F: l tennek legyen hála. Allelúja, a llelúja . 

Magánimádkozá nál, \'agy ha nem pap vezeti az imát: 

V: Az Úr á ldjon meg minket, és védelmezzen minden 
ro sztól , é veze en el az ö rök életre. - : Á men. 
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Napközi imádság 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIM USZ A hét e edéke napjáróL 

ZSOLTÁROK A hét esedékes napjáróL 

Ant. Délelőtt: Fölségedet magasra emelted, Istenem, 
föl az egek fölé, allelúja. 

Ant. Délben: Az ég egyik pereméről indul , é pályája 
egészen a magasba ér, alle! úja. 

Ant. Délután: Kezét fölemelve megáldotta öket és 
fölemelkedett az égbe, allelúja. 

Az ünnepen következik a 8. zsoltár (373. oldal), a l 
zsoltár (236. oldal) és a 18B z oltár (53. oldal). 
Egyébként az e edéke nap z oltárait imádkozzuk. 

OL SMÁ Y 

Délelőtt J el l, 17c-l 

Láttam az Emberfiát, aki így szólt hozzám: Én 
vagyok az első és a végső és az élő. Meghaltam, s 
lám, mégis élek, örökké. Nálam van a halálnak és 
az alvilágnak a kulcsa. 

Y: Ne nyugtalankodjék szívetek, allelúja. 
F: Az Atyához megyek, allelúja. 

Imád ág 

Urunk, figyelj JOsagosan könyörgé ünkre. 
Hi szük, hogy az emberi ég Megváltája a te Föl é-
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gedben osztozik. Engedd éreznünk, hogy a világ 
végezetéig velünk maradsz úgy, ahogy ezt megígér
te nekünk Krisztus, aki veled él és uralkodik, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

Délben Zsid 8, l b-3a 

Olyan főpapunk van, aki a Fölség trónjának 
jobbján ül a mennyben, mint papi szolgája a szen
télynek, az igazi sátornak, amelyet nem ember, ha
nem az Úr emelt. Minden főpapnak az ugyanis a 
kötelessége, hogy áldozati adományokat mutasson 
be. 

V: Az Úr, allelúja. 
F: A mennyben állította fel trónját, allelúja. 

Imádság : mint fent . 

Délu tán Kol3,1-2 

Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami 
fönt van, ahol Krisztus ül az lstén jobbján. Ami 
ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. 

V: Magasztaljátok a királyok Királyát, allelúja. 
F: És énekeljetek szent énekeket Istennek, allelúja. 

Imádság: mint fent. 

Második vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve . Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mi ndörök ké. Ámen. Allelúja. 
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HIMNUSZ Lásd 864. oldal. 

ZSOLTÁROK A hét esedékes napjáróL 

l. Ant. Felment a mennybe, ott ül a mindenható A
tya jobbján, allelúja. - Az ünnepen: 109. z oltár (33. 
oldal). 

2. Ant. Az lsten magasba hág örömujjongás közt, az 
Urat harsonák hangja kiséri, allelúja. - 46. zsoltár 
(102. oldal). 

3. Ant. Most megdicsőült az Emberfia és az lsten 
megdicsőült benne, allelúja. - Bibliai ének: Jel. I l, 17-
18; 12,10b-12a (143. oldal). 

OLVASMÁ Y l Pt 3,18.22 

Krisztus meghalt egyszer a bunök miatt, az Igaz 
a bűnösökért, hogy lstennek ajánljon minket. 
Testben meghalt, de a Lélek által életre kelt. Le
győzte a halált, hogy az örök élet örökösei le
gyünk. Az Isten jobbján ül, miután felment a 
mennybe, uralma alá vetve az angyalokat, a hatal
makat és erősségeket. 

VÁLASZOS É EK 

Felmegyek Atyámhoz és Atyátokhoz. • Allelúja, 
allelúja. Megismételjük 
V: Istenemhez és Istenetekhez. • Allelúja, allelúja. 
Dicsőség ... Felmegyek ... 

SZ .. z MÁR! 1 EKE Lk l ,46-55 

Ant. Ó dicső ég Királya, hatalmas ágok Ura, te ma 
diadalma an mindcn egek fölébe emelkedtél; ne hagyj 
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el minket árván, hanem küldd el hozzánk Atyád ígére
tét, az igazság Lelkét, allelúja. -

KORÉSEK 

Kri ztust, aki az Atya jobbján ül, lelki örömmel 
magasztalj uk: 

Krisztus, te vagy a dicsőség királya! 

Dicsőség Királya, testünk törékeny lényét a magas
ba emelted, hogy veled együtt megdicsőítsd. 
Vedd el a régi bűnök terhét 

- és add vissza életünk eredeti méltóságát. 

Te aszeretet útján jöttél le hozzánk: 
- engedd, hogy mi ugyanezen az úton jussunk el 

hozzád . 

Te azt ígérted, hogy mindenkit magadhoz vonzo!, 
-ne engedd, hogy ;__ozülünk bárki el zakadjon ti

tokzatos testedtőL 

Engedd, hogy elménkkel és szívünkkel kövessünk 
téged, 

- ahová te dicsőségben felszálltál. 

Téged igaz Istennek vallunk és várjuk, hogy mint 
Bíránk térsz vissza: 

- add, hogy egykor fölségedben szemlélve téged 
az elhunytakkal együtt irgalmat találjunk nálad . 

Miatyánk ... 

Imád ág 

Mindenható Isten, add, hogy zentöröm é buz
gó hálaadá tölt e el szívünket. Tudjuk, hogy Fi
ad , Krisztus mennybemenetele egyben ami felemel-
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tetésünk is. Ahová a Fő dicsőségben előre ment, 
oda várja a test többi tagját a remény. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

F: Ámen. 

V: Menjetek békével. Allelúja, allelúja. 
F: Istennek legyen hála. Allelúja, allelúja. 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap, diakónu veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 

Esti imádság 

Az ünnep napján a va árnap e ti Completoriumot 
imádkozzuk (761. oldal), egyébként az e edéke napét. 
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Első vecsernye 

V: lsten, siess segítségemre. 

879 

F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú
nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIM USZ 

Teremtő Lélek, szállj Ie ránk, 
jöjj és lelkünkben végy lakást, 
teremtett műved: szíveink 
magas kegyelmed járja át. 

A te neved Vigasztaló, 
lstentől küldött égi jó, 
tűz, élő forrás, szeretet, 
lelkekre csorduló kenet. 
Te, hét ajándék Istene, 
Isten jobbjának ujja vagy, 
az Atya szent ígérete, 
beszédre ihlető erő. 

Érzékeinkre fényt deríts, 
szívünk szerelmed töltse be, 
testünknek gyengeségeit 
örök erőddel izmosítsd. 
Verd vissza ellenségeink, 
sietve békét hozz közénk, 
vezérünk légy, Te járj elöl, 
Te óvj meg minden vé z elől. 

Ó add ismernünk általad 
az Atyát s egyszülött Fiát. 
Kettőjük Lelkét, tégedet 
higgyünk minden időkön át. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant. Amikor a pünkösd ötven napja betelt, mind
nyájan együtt voltak, ugyanazon a helyen, allelúja. -
112. zsoltár (384. oldal). 

2. Ant. Szétoszló tüzes nyelvek jelentek meg az apos
tolok fölött, és mindegyikükre leszállt a Szentlélek. -
146. z oltár (694. oldal). 

3. Ant. A Lélek, aki az Atyától származik, ő dicsőít 
meg engem, allelúja. - Bibliai ének: Jel 15,3-4 (171. 
oldal). 

OLVASMÁ Y Róm ,ll 

Ha Istenünk Lelke, aki Krisztust halottaiból fel
támasztotta, bennetek lakik, akkor ő, aki Krisz
tust a halálból feltámasztotta, a ti halandó testete
ket is életre kelti majd bennetek lakó Lelke által. 

VÁLASZOS É EK 

A Vigasztaló Lélek : * Allelúja, allelúja. 
Megi mételjük 
V: Megtanít benneteket mindenre. • Allelúja ... 
Dicsőség . . . A Vigasztaló Lélek ... 

Z .. ZM . RlAÉ EKE Lk l ,46-55 
Ant. Jöjj, Szentlélek, töltsd el a hívek zívet es szere

teted lángját gyullaszd fel bennünk, te, aki a hit egysé
gébe fogtad össze a sokféle nyelvu népeket, allelúja. -

züz Mária éneke az e edéke va árnapnál. 

KÉR . K 
Hango dic érette! áldjuk az I tent, aki ötven 

nap elteltével pünkö d ünnepén az apostolokat 
Szentlelkével eltöltölle. Örvendező é buzgó lélek
kel könyörögjünk: 
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Áraszd ki Lelkedet és újítsd meg a világot! 
Te alkottad meg kezdetben az eget és a földet, és 

az idők teljességében Krisztusban mindent újjá
teremtettél: 

- újítsd meg mindenkor Lelked által üdvössé
günkre a föld színét. 

Te az első ember testébe az élet leheletét adtad: 
-áraszd ki Lelkedet az egyházba, hogy az éltesse, 

fiatalítsa és így a világ megújuljon. 
Szentlelked fényével világosíts meg minden embert 

és korunk homályát oszlasd el: 
- hogy gyűlölködés helyett szeretet, szenvedé he

lyett öröm, háború helyett béke uralkodjék. 
Öntözd az emberiséget a Lélek vizével, amely 

Krisztus oldalából fakadt, 
- hogy földünket a gonoszság töviseitől megsza

badítsa. 
Te a Szentlélek által az embereket életre és dicső

ségre vezeted, 
- add, hogy általa az elhunytak az. égi hazában a 

szeretet örömét élvezzék. - Miatyánk ... 

Imád ág 

Mindenható, örök lsten, te a húsvét titkának 
teljességét pünkösdkor az ötven nap jelképével 
mutattad meg nekünk. Mennyei kegyelmed adja 
meg, hogy a nemzetek szétszórt sokasága, amelyet 
a különböző nyelvek szétválasztanak, neved közös 
dic éretében egységre találjon. Ami Urunk, Jézu 
Kri ztu , a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egy égben, I ten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 

B F J ZŐ I 1 . K Lá d 7 . o ldal. 
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Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 
V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

Ant. Az Úr Lelke betöltötte a földet: jöjjetek, imád
juk, allelúja. 

94. zsoltár: az esedékes vasárnapróL 

Olvasmányos imaóra 

Ha a nap első imaórájaként mondjuk, az Imádságra hi
vást közvetlenül követi a megfelelő HIM USZ, majd 
az imaóra többi része. Ha nem a nap első imaórájaként 
szerepel, akkor a következő Bevezető imák előzik meg: 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIM USZ 

Fény sugárzó boldogsága, 
égből küldött tűz világa, 

mely apostolokra szállt: 

nyelvet ihlet, szívet éltet 
s egybehangzóan beszéltet 

szívet, nyelvet egyaránt. 

Drága Vigasz, hozzánk térj be, 
szív kenetje, nyelv vezére: 
ke erűség gyilkos mérge 

meg ne tudja rontani. 
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Általad újjászülettünk, 
hadd dicsérjen dalban lelkünk: 
már a kegyelemnek lettünk, 

nem haragnak fiai. 

Minden ajándék adója, 
te tanítasz minden jóra: 
nyisd szívünket áldó szóra, 
s add nyelvünknek, hogy dalolja 

dicsőítő éneked. 

Minden bűntől megtisztulva, 
add, kegyelmek örök kútja, 
hogy Krisztusban megújulva 
s végső teljességre jutva 

benned leljünk örömet. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

883 

l. Ant. A Lélek ott fúj, ahol akar , hallod zúgá át, de 
nem tudod, honnan jön és hová megy, allelúja.- 103. 
z oltár l. (203. oldal). 

2. Ant. Hirtelen heve szélvész zúgása támadt az ég
böJ, alle! úja . - l 03. z oltár l I. (204. oldal). 

3. Ant. Áraszd ki Szentlelkedet, és életre kelnek, és 
megújítod a föld színét, allelúja. - 103 . zsoltár II I. 
(205. oldal) . 

V: Az Úr Lelke betölti a földkerekséget, allelúja. 
F: És aki egybefogja a mindenséget, tud minden 

szóról, allelúja. 

OL MÁ Y 

TEDE M 

IM . D ÁG 

Róm 8,5-27 

Lá d a 17 . oldalon 

Lá d 8 l. oldal. 

Mondjunk áldá t az Úrnak - I tennek legyen hála. 
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Reggeli dicséret 

Ha a nap első imájaként mondjuk, az Imádságra hivást 
nyomban a HIMNUSZ követi, egyébként az alábbi be

vezető imák előzik meg a HIMNUSZT. 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. 

HIM USZ 

Bejárva évszakok körét 
az év elhozta örömét: 
a Vigasztaló égi Láng 
a szent apostolokra szállt. 

Ragyogva égő fényözön 
tüzes nyelvekben földre jön, 
ajkat patakzó szóra nyit, 
szívet szeretni lelkesít. 

Mindenki érti nyelvüket: 
zavartan áll a néptömeg. 
Azt mondják: bortól részegek , 
kiket Szentlélek ihletett. 

Jelkép jelezte ezt előbb, 
húsvét utáni zent idők 
napjának számát : így hozott 
a törvény bűnbocsánatot. 

Hozzád, jóságos Istenünk, 
esdőn fordul tekintetünk: 
az alászálló égi Láng 
ajándékát áraszd le ránk . 
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Egykor a hívő szíveket 
szent kegyelmed töltötte meg: 
most vedd el minden rossz bűnünk 
s békés időket adj nekünk. 

Hadd ismerjük meg az Atyát 
és értsük általad Fiát, 
s kimindkettőjük Lelke va~y, 
higgyünk örök időkön át. Amen. 

ZSOLTÁROK 

885 

l . Ant. Uram , de jó , de édes a te Lelked bennünk! 
Allelúja. - 62 . z oltár (20. oldal). 

2. Ant. Forrásvizek s mindaz, mi bennük él, him
nuszt énekeljetek az Úrnak, allelúja. - Bibliai ének: 
Dán 3,57-88.56 (21. oldal). 

3. Ant . Az apostolok különféle nyelveken hirdetni 
kezdték Isten csodatetteit, allelúja. - 149. z oltár (23. 
oldal) . 

OLYASMÁ Y . ApC el5,30-32 

Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti a 
keresztfára feszítve meggyilkoltatok. lsten jobbja 
Fejedelemmé és Üdvözítövé emelte őt, hogy meg
térítse Izraelt és megbocsássa bűneit. Ezeknek a 
dolgoknak tanúi vagyunk mi és a Szentlélek, akit 
Isten megadott mindazoknak, akik engedelmes
kednek neki. 

LASZO É EK 

Beteltek Szentlélekkel: • Allelúja, allelúja. 
Megi mételjük 

: Es beszélni kezdtek . • Allelúja, allelúja . 
Dicsőség ... Beteltek .. . 
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ZAKARIÁS É EKE Lk l ,68-79 

Ant. Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok 
bűneit, az bocsánatot nyer, allelúja. - Zakariás éneke 
az e edékes napnál. 

KÉRÉSEK 

Krisztus Urunkhoz, aki egyházát a Szentlélek ál
tal gyűjtötte egybe, töretlen reménnyel esedezzünk: 

Újítsd meg, Urunk, a föld színét! 
Urunk Jézus, te a kereszten felmagasztalva olda

ladból élő víz patakját ontottad: 
- áraszd ránk éltető Lelkedet. 
Te az Isten jobbján megdicsőülve az Atya ajándé

kát küldted a tanítványoknak: 
- küldd el a Lelket, hogy a világo~ megújítsa. 

Te az apostoloknak a bűnbocsánat hatalmát adtad 
a Szentlélekben: 

- törd meg a bűn hatalmát szerte a világon. 

Te megígérted a Szentlelket, hogy megtanítson 
minket mindenre és elménkbe idézze mindazt, 
amit mondtál : 

- küldd el a Lelket, hogy megvilágosítsa hitünket. 

Te azt ígérted, hogy elküldöd az igazság Lelkét s ő 
majd tanúságot tesz rólad: 

- áraszd ránk a Lelket : ő tegyen minket hű tanú
iddá. 

Miatyánk ... 

Imád ág 

Mindenható , örök Isten, te a húsvét titkának 
telje égét pünkösdkor az ötven nap jelképével mu-
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tattad meg nekünk . Mennyei kegyelmed adja meg, 
hogy a nemzetek szétszórt sokasága, amelyet a kü
lönböző nyelvek szétválasztanak, neved közös di
cséretében egységre találjon. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 

B FEJEZŐ IMÁK Lá d 878. oldal. 

Napközi imádság 

V: Isten, siess egnsegemre. 
F: Uram, egíts sietve ! Dicsőség az At yának , a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben , mo t és 
mindörökké . Ámen . Allelúja. 

HIM U Z Lá d 27 . oldal . 

Z OLT . ROK 

l . nt. Dé le lő tt : A Szemlélek eljött i teni trónusáról 
és látha tatlanul áthatotta a z apostolok szívét, allelúja. 
- ll . z oltá r : " . . . fejedelmekben remélni " sza akig 
(207. oldal). 

2. nt. Délben : Urunk, növeld bennünk a hite t, és a 
Szemlélek vi lágo ágát züntelenül gyújt d föl szívünk
ben, allelúja.- 11 7. z oltár : " népek ... " za vaktól 
(20 . olda l) . 

nt. Délutá n : em ti fogtok be zélni, hanem 
majd At áto k Lelke zól belőletek, allelúja. - 11 7. 
z. o lt ár: ,. g)őzelem ka pui t. .. " szavakt ó l (209. olda l) . 
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OLVASMÁNY 

Délelőtt l Kor 12,13 

Mi az egy Lélekben mindnyájan egy testté let
tünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, 
akár rabszolgák, akár szabadok . Mindannyiunkat 
az egy Lélek itatott át. 

Y: A vigasztaló Szentlélek, allelúja. 
F: Megtanít benneteket mindenre, allelúja. 

Imádság 

Mindenható, örök Isten, te a húsvét titkának 
teljességét pünkösdkor az ötven nap jelképével 
mutattad meg nekünk. Mennyei kegyelmed adja 
meg, hogy a nemzetek szétszórt sokasága, amelyet 
a különböző nyélvek szétválasztanak, neved közös 
dicséretében egységre találjon, Krisztus, a mi 
Urunk által. Ámen. 

Délben Tit 3,5b-7 

Isten megmentett minket az újjászületés és meg
újulás fürdőjében, amelyben a Szentlélek műkö
dik, akit Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által bőven 
árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk s 
az örök élet reménybeli örökösévé váljunk. 

Y: A Szentlélek megtanít benneteket mindarra, 
allelúja. 

F: Amit mondottam nektek, allelúja. 

Imád ág, mint fent. 
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Délután 2 Kor J ,21 -22 

Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és 
fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket 
és foglaléul a szívünkbe árasztotta a Lelket. 

V: Az apostolok különböző nyelveken hirdet
ték, allelúja. 

F: Isten nagy tetteit, allelúja. 

IMÁDSÁG Lásd 888. oldal. 

Második vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. 

HIM USZ Lá d 879 . oldal. 

Z OLTÁROK 

l . nt. Az Úr Lelke betöltötte a földkerekséget, alle
lúja . - 109. z oltár (33 . oldal). 

2. Ant. Szentélyedből, Jeruzsálemből, szilárdítsd 
meg, Urunk, amit véghez vittél bennünk.- J 13 A z ol
tár (34. oldal). 

3. Ant. Beteltek mindnyájan a Szemlélekkel é be
zélni kezdtek, allelúja.- Bibl iai ének: Jel 19 ,1-7 (35. 

olda l). 
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OLYASMÁ Y Ef 4,3-6 

Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékében 
fönntartsátok a Lélek egységét. Egy a Test és egy a 
Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reménységre 
szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az 
Isten, mindnyájunk Atyja: mindenki fölött, mind
en által és mindnyájunkban. 

YÁLASZOS É EK 

Az Úr Lelke betölti a földkerek séget: • Allelúja, 
allelúja. Megismételj ük 
V: És aki mindent egybefog, az ige ismeretét birto
kolja . • Allelúja, allelúja. 
Dicsőség ... Az Úr Lelke ... 

SZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 

Ant. Ma betelt Pünkösd ötven napja, allelúja; ma a 
Szemlélek tüzes nyelvek alakjában megjelent a tanít vá
nyoknak és lelki ajándékokat hozott ; elküldte őket az 
egész vi lágra, hogy tanít sanak é tanúságot tegyenek. 
Aki hisz é megkeresztelkedik, üdvözül, allelúja. 

zúz Mária éneke az e edéke a árnapnál. 

KÉRÉSEK Lá d 8 O. oldal. 

IMÁDS . G Lá d 88 . oldal. 

BEFEJEZŐ IM . K La d 87 . oldal. 

Esti imádság 

va árnap e ti (761. oldal) 
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ÉVKÖZIVASÁRNAPOK 

Az évközi vasárnapokon az alábbi részek kivételével 
mindent a négyhetes zsoltárelosztás szövegéből ve
szünk . Minden vasárnaphoz közöljük a Zakariás éne
kéhez (Benedictus) és a Szűz Mária énekéhez (Magnifi
cat) tartozó antifónákat, valamint a vasárnapok imád-
ágait (oratio) . A Magnificat-antifónát mind az első, 

mind a második vec ernyében imádkozhatjuk. Végül az 
olva mányos óra szentírási szövegeinek jegyzékét kö
zölj ük a minden egyes vasárnap utáni hétre . 

Az évközi hétköznapokon minden t a négyhete zsoltár
elosztásból vagy a szentek ünnepeirő l veszünk . Ebből 
az itt következő részbő l c ak az olva mányjegyzéket 
ha ználhatjuk a hét közben, valamint a vasárnapi 
Imád ágot, ha az ol vasmánye s órát a Reggeli dicséret
től kü lönválasztva imádkozzuk . 

l. évközi vasárnap 

URU NK MEGKERESZTELKEDÉSE 

Bened. Ant. Krisztus megkeresztelkedik, és megszen
telődik az egész világ; megadja bűneink bocsánatát, 
hogy vízzel és Szentlélekkel mindnyájan megtisztul
junk. 

Magn . Ant. Jézus Krisztus szereL minket, vérével 
megváltott bűneinktől s Atyjának, az Istennek országá
vá é papjává tett bennünket. Övé a dicsőség és a hata
lom örökkön örökké! 

Imád ág 

Uru nk, a te néped hozzád esedez . Szándékait 
mennyei jóságod kisérje, hogy egyrészt lás ák, mit 
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kell tenniük, másrészt erejük legyen megtenni 
mindazt, amit kötelességüknek látnak. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olvasmányos órához az l. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

lz 42,1-9; 49, 1-9 
Sir l,l-25 
Sir 11,12-30 
Sir 24, l-33 
Sir 42,15-43,13 
Sir 43,14-37 
Sir 44,1-2.16-45,6 

2. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Elmentek a tanítványok, hogy felkeres
sék Jézust otthonában, és vele maradtak egész nap. 

Magn. Ant. Menyegzöt tartottak a galileai Kánában ; 
ott volt Jézu is anyjával, Máriával. 

Imád ág 

rvtindenható, örök Isten, te vagy a föld és az ég 
uralkodója. Néped kéréseit kegyesen hallgasd meg 
és békével áldd meg minden napunkat. A mi 
Urunk, Jézus Kri ztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 
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Az Olvasmányo órához a 2. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétfőn: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

MTörv !,l. 6-!8 
MTörv 4,1-8. 32-40 
MTörv 6,4-25 
MTörv 7,6-14; 8,1-6 
MTörv 9,7-21. 25-29 
MTörv 10,12- 11 ,9. 26-28 
MTörv 16,1-17 

3. évközi vasárnap 

Bened . Ant. Jöjjetek utánam, mondja az Úr: embe
rek halászaivá teszlek titeket. 

Magn . Ant. Az Úr Lelke rajtam: arra küldött, hogy 
hirdessem a szegényeknek az örömhírt. 

Imádság 

Mindenható, örök Isten, irányít d tetteinket, 
tetszésed szerint, hogy szeretett Fiad nevében jó
c elekedetekben gazdag életet élhessünk. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben , Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olva mányo 

ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
C ütörtökön: 
Pénteken: 

zombaton: 

órához a 3. évközi héten: 

Olvasmány 
MTörv 18,1 -22 
MTörv 24, l - 25,4 
MTörv 26,1-19 
MTörv 29,2-6. 10-29 
MTörv 30,1-20 
MTörv 31,1-15.23 
MTörv 32,48-52; 34,1-12 
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4. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Mindnyájan elámultak Jézus tanításán, 
mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. 

Magn. Ant. Mindnyájan elcsodálkoztak azon, amit 
az Isten ajkáról hallottak. 

Imádság 

Urunk, Istenünk, add, hogy teljes szívvel imád
junk, embertársainkat pedig okosan és odaadóan 
szeressük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy
ségben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olvasmányes órához a 4. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

l T esz l , l - 2, 12 
l Tesz 2,13- 3,13 
l Tesz 4,1-18 
l Tesz 5,1-28 
2 Tesz 1,1-12 
2 Tesz 2,1-17 
2 Tesz 3,1-18 

5. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Jézus korán reggel felkelt, kiment egy 
magányos helyre és ot~ imádkozott. 

Magn. Ant. Me ter, egész éjjel fáradoztunk, de sem
mit sem fogtunk; szavadra azonban kivetem a hálót. 
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Imádság 

Kérünk, Urunk, őrizd jóságosan családodaL 
Minthogy egyedül a te mennyei kegyelmedben bí
zik, védelmezze mindig oltalmad. Ami Urunk, Jé
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralko
dik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörök
kön örökké. Ámen. 

Az Olva mányo órához az 5. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénte ken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

Gal 1, 1-12 
Gal 1,13- 2,10 
Gal 2,11 - 3,14 
Gal 3,15-4,7 
Gal 4,8-31 
Gal 5,1-25 
Gal 5,25-6,18 

6. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Uram, ha akarod, megtisztíthalsz en
gem. Jézus így szólt: Akarom, tisztulj meg. 

Magn. Ant. Boldogok vagytok ti, a zegények: tiétek 
az lsten országa. Boldogok vagytok ti, akik éheztek: jól 
fogtok lakni . 

Imád ág 

Istenünk, te azt mondod, hogy egyenes é oszm
te szívekben veszel lakást. Alakíts minket kegyel
meddel, hogy méltó szállásra találj bennünk. Ami 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
é uralkodik a Szentlélekkel egy égben, I ten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 
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Az Olvasmányos órához a 6. évközi héten: 

Nap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 

zombaton: 

Olvasmány 

Péld 1,1 -7 . 20-33 
Péld 3,1-20 
Péld 8,1-5. 12-36 
Péld 9,1-18 
Péld 10,6-32 
Péld 15,8-9. 16-17. 25-
26. 29. 33; 16,1-9; 17,5 
Péld 31,10-31 

7. évközi vasárnap 

Bened. Ant. A béna ember fogta ágyát, amelyen ad
dig feküdt, é magasztalni kezdte Istent. Az egész nép 
látta ezt és dicsérte az Istent. 

Magn. Ant. e ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ugyan
avva l az ítélettel, amellyel másokat megítéllek, ítélnek 
majd felettetek. 

Imád ág 

Add meg nekünk, kérünk, mindenható Isten, 
hogy mindig a lelkieket tartva szem előtt, szóban 
és tettben egyaránt tetszésed szerint éljünk. A mi 
Urunk, Jézu Kri ztu , a te Fiad által, aki veled él 
é uralkodik a Szemlélekkel egy égben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olva mányo órához a 7. é közi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hét főn: 

Olvasmány 

Préd l, 1-18 
Préd 2, 1-3. 12-26 
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Nap 

Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

Préd 3,1-22 
Préd 5,9 - 6,8 
Préd 7, 1-29 
Préd 8,5- 9,10 
Préd 11,7-12,14 

8. évközi vasárnap 

897 . 

Bened. Ant. Senki sem tesz új bort régi tömlőkbe . Az 
új bor új tömlőkbe való. 

Magn. Ant. A jó fa nem hozhat rossz gyümölcsöt, 
sem a rossz fa jó gyümölcsöt. 

Imádság 

Könyörögve kérünk, Urunk, hogy a világ folyá
sát a te békéd rendje kormányozza és egyházad za
vartalanul élvezze szolgálatod örömét. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad á ltal , aki veled él 
és uralkodik a Szemlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olva mányo órához a 8. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

Jób l' 1-22 
Jób 2, 1-13 
Jób 3,1-26 
Jób 7,1-21 
Jób l 1,1 -20 
Jób 12,1 -25 
Jób 13,13 - 14,6 
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9. évközi vasárnap 

Bened. Ant. A szombatot rendelték az emberért, 
nem az embert alkották a szombat kedvéért. 

Magn. Ant. Uram, nem vagyok méltó , hogy házam
ba jöjj , hanem csak egy szót szólj , és meggyógyul az én 
szolgám . 

Imád ág 

A te gondviselő vezetésed, Istenünk, sohasem 
vall kudarcot. Esedezve kérünk: mindazt, ami ár
talmunkra van, űzd messze és adj meg mindent, 
ami javunkat szolgálja. A mi Urunk, Jézus Krisz
tus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 

z Olva mányo órához a 9. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

Jób 28 , 1-28 
Jób 29 ,1-10; 30, 1.9-23 
Jób 31 ,1-8. 13-23. 35-37 
Jób 32, 1-6; 33 , 1-22 
Jób 38 , 1-30 
Jób 39,31-40.9; 42,1 -6 
Jób 42 ,7-16 

10. évközi vasárnap 

Bened. nt. Ak i I ten a karatát megte zi, az az én 
te tvérem, nővé rem é anyám. 

Magn. nt. agy próféta támadt köztünk: I ten 
meglá togatt a népét. 
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Imád ág 

Istenünk, minden jó tőled ered. Add meg ne
künk, hozzád könyörgő híveidnek, hogy sugallata
id szerint helyesen gondolkodjunk és tetteinkben 
vezetésedet kövessük . Ami Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlé
lekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. 
Ámen. 

Az Ohasmányos órához az 10. évközi héten: 

ap Olvasmány 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 

Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Sir 46,1-12 
Józs 1,1-18 
Józs 2,1-24 
Józs 1,1-17; 4,14-19; 
5,10-12 
Józs 5, 13- 6,21 
Józs 10,1-14; 11,15-17 
Józs 24 , 1-7. 13-28 

ll. évközi vasárnap 

Bcned. Ant. Hasonló a mennyek országa a mustár
maghoz. Minden mag között a legkisebb, de amikor 
felnő, nagyo bb lesz minden más növényné!. 

1 1agn . nt. Jézus azt mondta az asszonynak: Hited 
meggyógyitott, menj békességgel. 

Imád ág 

I tenünk, benned bízók erőssége: vedd kegyesen 
pártfogásodba kéréseinket. Mivel az emberi gyönge
ég nélküled semmire sem képes, állj mellénk segítő 

kegyelmeddel, hogy paranc aid szerint élve szán-
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dékainkban és tetteinkben egyaránt tetszésedre le
gyünk. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olvasmányos órához a ll. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétfőn: 

Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 

Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

Bír 2,6 - 3,4 
Bír 4,1-24 
Bír 6,1-6. ll-24a 
Bír 6,33-40; 7,1-8. 16-22 
Bír 8,22-23. 30-32; 9, 1-
15.19-20 
Bír 13,1-25 
Bír 16,4-6. 16-31 

12. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Urunk, ments meg, mert elveszünk. Pa
rancsolj, Urunk, teremts csendességet! 

Magn . Ant. Aki utánam akar jönni, tagadja meg ma
gát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. 

Imád ág 

Kérünk, Urunk, ébressz bennünk szent neved 
iránt meg nem szűnő tiszteletet és szeretetet, hiszen 
te soha meg nem vonod vezetésedet azoktól, aki
ket arra tanítasz, hogy állhatatosan szeressenek té
ged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
lsten , mindörökkön örökké. Ámen. 
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Az Olvasmányos órához a 12. évközi héten: 

Nap Olvasmány 

Vasárnap: l Sám 16,1-13 
Hétfön: l Sám 17,1-10. 32. 38-51 
Kedden: l Sám 17,57- 18,9. 20-30 
Szerdán: l Sám 19,8-10; 20,1-17 
Csütörtökön: l Sám 21,1-9; 22,1-5 
Pénteken: l Sám 25,14-24.28-39 
Szombaton: l Sám 26,5-25 

13. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Jézus megfordult, ránézett és így szólt : 
Bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. 

Magn. Ant. Az Emberfia nem azért jött, hogy pusz
títson, hanem, hogy életet mentsen . 

Imádság 

Istenünk, kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál 
minket, mert azt akarod, hogy a világosság fiai le
gyünk. Ne engedd, hogy elborítsen a tévedések sö
tétsége, hanem segíts, hogy mindig igazságod fényé
ben ragyogjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, lsten, mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olva mányos órához a 13. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétfön: 

Kedden: 

Olvasmány 

l Sám 28,3-25 
l Sám 31,1-4; 2 Sám 
l' 1-16 
2 Sám 2,1 -11; 3,1-5 
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Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Évközi vasárnapok 

2 Sám 4,2- 5,7 
2 Sám 6,1-23 
2 Sám 7,1-25 
2 Sám ll , 1-17. 26-27 

14. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Sokan, akik hallották, elcsodálkoztak 
Jézus tanításán . Honnan vette mindezt? - mondták . 
Nem az ács ez , a Mária fia? 

Magn . Ant. Sok az aratás, de a munkás kevés. Kérjé
tek tehá t az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat ara
tásához. 

Imádság 

Istenünk, te Fiad megalázkodása által a halálba 
süllyedt világot életre keltetted. Adj híveidnek 
szent örömet és akiket a bűn szolgaságából kira
gadtál, juttasd el örök boldogságodba. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olvasmányos órához a 14. évközi héten : 

Nap Olvasmány 

Vasárna p: 2 Sám 12,1-25 
Hét fő n: 2 Sám 15 ,7-14. 24-30; 

Kedden: 
zerdá n: 

Csü törtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

16,5-13 
2 Sám 18,6-17. 24- 19,4 
2 Sám 24,1 -4. 10- 18. 
24 b-25 
l Krón22 ,5- 19 
l Kir 1, 11 -35; 2, 10- 12 
ir 47 , 14-31 
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IS. évközi vasárnap 

Bened. Ant. A tanítványok elindultak: bűnbocsána
tot hirdettek, sok embert olajjal megkentek és meggyó
gyítottak. 

Magn. Ant. Mester, melyik a legfőbb parancsolat a 
Törvényben? Jézus így válaszolt : Szeresd Uradat, Iste
nedet teljes szívedből. 

Imádság 

Istenünk, te a téve lygőket igazságod fényével 
visszavezeted a helyes útra . Add meg mindnyá
junknak, akik magunkat keresztényeknek valljuk, 
hogy elforduljunk mindattól, ami e névvel ellenke
zik, és úgy éljünk, amint ez a név megkívánja . A 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben , Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen . 

Az Olvasmányos órához a 15. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütö rtö kö n: 

Pénteken: 
Szombato n: 

0/vasmán,v 

l Kir 16,29 - 17 , 16 
l Kir 18, 16b-40 
l Kir 19 , 1-9a . 11 -21 
l Kir 21, 1-21.27-29 
l Kir 22 , 1-9. 15-23 . 29 . 
34-38 
2 Kró n 20,1-9. 13-24 
2 Kir 2, 1-15 

16. évközi vasá rnap 

Bened. Ant. Jézus lá tta a nagy sokaságo t , é mege
ett rajtuk a zíve, mert olyano k o ltak , mint a pászto r 

né lk ül i nyáj . 
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Magn. Ant. Mária a legjobb részt választotta: nem is 
veszik el tőle soha. 

Imádság 

Légy irgalmas, Urunk, szolgáid iránt. Kegyel
med áldásait áraszd ránk bőséggel, hogy a remény
ben, hitben és szeretetben el ne lankadjunk, ha
nem parancsaid követésében állhatatosan kitart
sunk. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olva mányo órához a 16. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

2 Kor I,I-I4 
2 Kor I, I 5 - 2, I I 
2 Kor 2,I2- 3,6 
2 Kor 3,7- 4,4 
2 Kor 4 ,5-IS 
2 Kor 5,I-2I 
2 Kor 6,I - 7,I 

17. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Amikor látták a csodát, ezt mondogat
ták magukban : Valóban ö az a próféta, akinek el kell 
jönnie a világba. 

Magn. Ant. Kérjetek és kaptok, keressetek és talál
tok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek, allelúja. 

Imád ág 

Istenünk, benned bízók pártfogója: nálad nélkül 
semmi sem ép, emmi sem szent. Araszd ránk bő-
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ségesen irgalmadat. Te légy irányítónk, te légy vezé
rünk. Engedj úgy gazdátkodnunk a mulandó javakkal 
a jelenben, hogy már most ahhoz kötődjünk, ami ma
radandó. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Is
ten, mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olvasmányos órához a 17. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

2 Kor 7,2-16 
2 Kor 8,1-24 
2 Kor 9,1-15 
2 Kor 10,1 - 11,6 
2 Kor 11,7-29 
2 Kor l l ,30 - l 2, l 3 
2 Kor 12, 14- 13 ,13 

18. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Ne olyan ételért fáradozzatok, amely ve
szendő, hanem olyanért, amely megmarad az örök élet
re. 

Magn. Ant. Ha pedig, testvérek, gazdagok akartok 
lenni, az igazi gazdagságot keressétek. 

Imád ág 

Légy segítségére, Urunk, híveidnek: örök jósá
godat áraszd ki rájuk, amikor hozzád könyörög
nek. Állítsd helyre bennük azt, ami neked tetszik, 
s amit bennük helyre állítasz, tart d meg ép égben. 
Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki ve
led él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Is
ten, mindörökkön örökké. Ámen. 
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Az Olvasmányos órához a 18. évközi héten: 
Nap Olvasmány 

Vasárnap: Ám l, l - 2,3 
Hétfön: Ám 2,4-16 
Kedden: Ám 7,1-17 
Szerdán: Ám 9,1-15 
Csütörtökön: Oz 1,1-9; 3,1-5 
Pénteken: Oz 2,2-24 
Szombaton: Oz 6, l - 7,2 

19. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Bizony, bizony, mondom nektek: aki 
hisz bennem, örök életet kap. 

Magn. Ant. Ahol a kincsed, ott a szíved is, mondja 
az Úr. 

Imádság 

Mindenható, örök Istenünk, téged atyánknak 
merünk szólítani . Tökéletesítsct bennünk a gyer
mekké-fogadás lelkét, hogy a megígért örökség 
birtokába jussunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a 
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek
kel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olvasmányos órához a 19. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 

zerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

Oz 11 ,1b-11 
Oz 14,2-10 
Mik 3,1-12 
Mik 4,1-7 
Mik 5,1-8 
Mik 6,1-15 
Mik 7,7-20 



Évközi vasárnapok 907 

20. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Én vagyok az élet kenyere: a mennyből 
szálltam alá. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké él, al
lelúja. 

Magn. Ant. Tüzet hoztam a világba és mi mást aka
rok, ::' in t hogy égjen! 

Imádság 

Áraszd ki szívünkbe szereteted melegét, hogy té
ged mindenben és mindennél jobban szeressünk és 
így elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden földi vá
gyat meghaladnak. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a 
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek
kel egységben, Isten, mindörökkön örökké . 
Ámen. 

Az Olvasmányo órához a 20. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán : 
Csütörtökön: 
Pé n teken: 
zombaton: 

Olvasmány 

Iz 6,1 -13 
Iz 3,1 -15 
lz 7, 1-1 7 
Iz 9,8 - 10,4 
lz ll, 1-16 
Iz 30,1-18 
lz 37,21-35 

21. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Uram, kihez menjünk? álad vannak az 
örök élet igéi. Mi pedig hi szük é tudjuk, hogy te vagy 
a Kri sztu , az l ten Fia , allelúja. 
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Magn. Ant. Sokan jönnek napkeletről és napnyugat
ról, hogy Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt le
telepedjenek a mennyek országában. 

Imádság 

Istenünk, te híveid szívét közös szándékban lel
kileg egyesíted. Add, hogy néped szeresse azt, amit 
parancsolsz, vágyakozzék arra, amit ígérsz, és így 
a változó világban élve oda kötődjék szívünk, ahol 
igazi örömök várnak. Ami Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlé
lekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. 
Ámen. 

Az Olvasmányos órához a 21. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

Szof 1,1-7. 14 - 2,3 
Szof 3,8-20 
Jer 1,1-19 
Jer 2,1-13. 20-25 
Jer 3,1-5.19-4,4 
Jer 4,5-8. 13-28 
Jer 7,1-20 

22. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Hallgassátok és értsétek meg azokat a 
hagyományokat , amiket az Úr adott nektek. 

Magn. Ant. Amikor menyegzőre hívnak, ülj az utol
só helyre , hogy aztán az, aki meghívott, így szóljon 
hozzád: Barátom, rangosabb hely illet. Akkor dicsősé
ged lesz az egé z asztaltársaság előtt. 
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Imádság 

Hatalmas Isten, minden jóság teljessége a tiéd. 
Öntsd szívünkbe neved szeretetét. Növeld a hit éle
tét, táplálj bennünk minden jót, és amit táplálsz 
bennünk, azt vigyázó gondoskodással tartsd meg 
épségben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy
ségben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen . 

Az Olvasmányos órához a 22 . évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétfön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

Jer 11 , 18-20; 12,1-13 
Jer 19,1-5 .10- 20,6 
Jer 20,7-18 
Jer 26,1-15 
Jer 29,1-14 
Jer 30,18 -3 1,9 
Jer 31,15-22. 27-34 

23. évközi vasárnap . 

Bened . Ant. Mindent helyesen cselekedett : a süketek 
hallását visszaadta, a némák nyelvét szólásra nyi totta , 
allelúja. 

Magn . Ant. Aki nem hordozza keresztjét é nem kö
vet engem, nem lehet tanítványom, mondja az Úr. 

Imád ág 

Istenünk, tőled jön a megváltás, te minket gyer
mekeiddé fogadsz. Nézz kegyesen szerelett gyer
mekeidre . Add, hogy akik Krisztusban hi znek, 
igazi szabadságra jussanak és elnyerjék a mennyei 
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örökséget. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy
ségben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olva mányo órához a 23. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hét főn: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvas ma ny 

Jer 37,20; 38,14-28 
Jer 42,1-16; 43,4-7 
Hab 1,1 - 2,4 
Hab 2,5-20 
Sira! 1,1-12. 18-20 
Sira! 3,1-33 
Sira! 5, 1-22 

24. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Aki életét veszni hagyja értem és az 
evangéliumért, megmenti azt, mondja az Úr, allelúja. 

Magn . nt. Mondom nektek: az lsten angyalai ör
vendeznek egyetlen megtérő bűnös miatt. 

Imád ág 

Istenünk, mindenek teremtője és vezére, nézz re
ánk. Engedd, hogy irgalmadat megtapasztaljuk és 
egész szívvel szelgáljunk neked. A mi Urunk, Jé
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralko
dik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörök
kön örökké. Ámen. 

z Olva má nyo órá hoz a 24. é>közi héten: 

ap 

Vasárnap: 

0/1'0 mány 

Ez 1,3-14.22 - 2,1a 
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Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 

Szombaton: 

Ez 2,8- 3,11. 16-25 
Ez 8, l-6a .16 - 9, ll 
Ez 10, 18-22; ll, 14-25 
Ez 12,1-16 
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Ez 16,3.5b-7a.8-1 5.35. 
37a.40-43.59-63 
Ez 18,1-13. 20-32 

25. évközi vasárnap 

Bened . An t. Aki nagyobb közületek, legyen a szolgá
tok, mondja az Úr. Aki magát megalázza, felmagasz
talják. 

:-.1agn. Ant. Senki sem szolgálhat két úrnak: nem 
szolgálhattok egyszerre lstennek és a mammonnak. 

Imád ág 

Istenünk , te a törvény minden rendelkezését ma
gad és embertársaink szeretetében foglaltad össze. 
Add , hogy parancsaidat teljesítve eljussunk az 
örök életre. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy
ségben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

7 Olvasmányo. órához a 25 . évközi héten: 

'ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 

zerdán: 
C ütörtökön: 
Pénteken: 

Szombaton: 

Olvasmány 

Ez 24,15-27 
Ez 34,1-6. 11-16. 23-31 
Ez 36 ,16-36 
Ez 37,1-14 
Ez 37,15-28 
Ez 40,1-4; 43,1-12; 
44,6-9 
Ez 47,1 -12 
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26. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Aki csak egy pohár vizet ad nektek ne
vemben azért, mert Krisztusé vagytok, nem marad juta
lom nélkül, mondja az Úr. 

Magn. Ant. Fiam, emlékezz rá , hogy csupa jót kap
tál életedben, Lázár pedig ugyanakkor rosszat. 

Imád ág 

Istenünk, te mindenhatóságodat főképp a kímé
let és irgalom gyakorlásával nyilvánítottad ki. 
Áraszd fölénk szüntelen kegyelmedet és add, hogy 
ígéreteid elnyerése után törekedve, mennyei javaid 
birtokába jussunk . A mi Urunk, Jézus Krisztus, a 
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek
kel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olva mányos órához a 26. évközi héten: 

ap Olvasmány 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Fil l , l-11 
Fil 1, 12-26 
Fil l ,27 - 2, ll 
Fil 2, 12-30 
Fil 3,1 -16 
Fil 3,17-4,9 
Fil 4,10-23 

27. évköri vasárnap 

Bened . Ant. Engedjétek hozzám jönni a gyermeke
ket. Il yeneké a mennyek országa . 

Magn. nt. Valljátok meg: haszont a lan zo lgák va
gyunk ; c ak a kö telességünk et telj e ít ettük . 
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Imádság 

Mindenható, örök Isten , jóságod túlmegy azon, 
amit megérdemlünk vagy kérünk. Áraszd ránk ir
galmadat! Bocsásd meg mindazt, ami lelki
ismeretünket félelemben tartja, és tetézd meg aján
dékaidat azon fölül is, amit kérni merünk . A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, lsten, 
mindörökkön örökké. Ámen . 

Az Ol a mányo órához a 27. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétfön: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

l Tim 1,1-20 
l Tim 2,1-15 
l Tim 3,1-16 
l Tim 4,1-5,2 
l Tim 5,3-25 
l Tim 6,1-10 
l Tim 6,11-21 

28. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Ti, akik elhagytatok mindent, hogy en
gem köves etek, százszoros jutalmat kaptok helyette, 
é az örök élet lesz részetek. 

Magn. Ant. Egy közülük, amikor látta, hogy meg
ti sztult, vis zatért és hangos zóval maga ztalta Istent. 

Imád ág 

Urunk, kegyelmed mindenkor vezesse és köve se 
lépteinket. Add, hogy odaadó zivvel mindig jó
cselekedetekre törekedjünk. Ami Urunk ... 
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Az Olva mányo órához a 2 . évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hét főn: 
Kedden: 
Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

Agg 1,1- 2,10 
Agg 2, l 1-24 
Zak 1,1-21 
Zak 3,1-4,14 
Zak 8, J- J 7.20-23 
Mal l ,1-14; 2,13-16 
Mal 3,1 - 4,6 

29. évközi vasárnap 

Bened . nt. Az Emberfia nem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem, hogy ö szolgáljon és életét adja 
váltságdíjul mindnyájunkért. 

Magn. nt. Amikor eljön az Emberfia, mit gon-
dolsz, talál-e hitet a földön? 

Imádság 

Mindenható, örök Isten, add, hogy irántad 
mindig odaadó készséget tanúsítsunk és fölségedet 
őszinte szívvel szolgáljuk. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 

z Oh a mányo órához a 29 . é\ közi héten: 

' ap 

Vasárnap: 

Hét főn: 
Kedden: 

0/1·a mány 

E z 1,1-3. 9-13 . 15-16. 
19; 2,5-10. 16-17 
E z 3,1-15 
E z 4,1 -8; 15,2-3; 4,9-17 



Évközi va árnapok 

Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Esz 14,1-19 
Esz 5, 1-5; 7, 1-1 O 
Bár 1,14- 2,5; 3,1-8 
Bár 3,9-15.24- 4,4 

30. évközi vasárnap 
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Bcned . nt. Dávid Fia, irgalmazz nekem! Mit kí
vánsz, hogy tegyek neked? Uram, hogy lássak! 

Magn . Ant. A vámos megigazulva tért haza, mert 
mindazt , aki magát felmagasztalja, megalázzák, de aki 
magát megalázza, felmaga ztalják. 

Imád ág 

Mindenható, örök lsten, növeld bennünk a hi
tet, a reményt és a szeretetet. Hogy ígéreteidet el
nyerhessük, add, hogy szeressük parancsaidat. A 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. · 

z Olva mányo órához a 30 . évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétf ön: 
Kedden: 

zerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

Bölcs l, 1-15 
Bölcs ),16 - 2,la. 10-25 
Bölc 3,1-19 
Bölcs 6,1-27 
Bölc 7, 15-30 
Bölcs 8,1-21b 
Bölc 11 ,21b-
12,2. 11b-19 
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31. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szíved
böl. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ennél 
nincsen fontosabb parancs. 

Magn. Ant. Az Emberfia azért jött , hogy keresse és 
megmentse azt, ami elveszett. 

Imádság 

Mindenható, örök lsten, híveid csak a te kegyel
med adományából képesek méltó és dicséretes mó
don szolgálni neked. Add, kérünk, hogy ígéreteid 
felé botlás és bukás nélkül siessünk. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és ural
kodik a Szentlélekkel egységben, lsten, mindörök
kön örökké. Ámen. 

Az Olvasmányos órához a 31. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétfőn: 

Kedden: 

Szerdán: 
Csütörtökön: 
Pénteken: 
Szombaton: 

Olvasmány 

l Mak 1,1-25 
l Mak l ,43-67 
l Mak 2, l. 15-28. 42-
50. 65-70 
l Mak 3,1-26 
l Mak 4,36-59 
2 Mak 12,32-46 
l Mak 9,1-22 

32. évközi vasárnap 

Bened . Ant. Az a szegény özvegyasszony mindenki
nél többet adot!, mert mindent odaado!!, ami szegény
égéből telt: egész megélheté ét. 
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Magn. Ant. Az Isten nem a halottaké, hanem az élő
ké: mindenki őneki él, allelúja. 

Imádság 

Mindenható és irgalmas lsten, minden veszedel
met űzz el messze tőlünk. Testileg-lelkileg tarts 
minket épségben, hogy szabad lélekkel a te akara
todat teljesítsük. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
gységben, lsten, mindörökkön örökké. Ámen. 

Az Olvasmányos órához a 32. évközi héten: 

ap 

Vasárnap: 
Hétfőn: 
Kedden: 
Szerdán: 

Csütörtökön: 
P én teken: 
Szombaton: 

Olvasmány 
Dán l,l-21 
Dán 2,26-47 
Dán 3,8-12. 19-24. 91-97 
Dán 5,1-2. 5-9. 13-17. 
25-31 
Dán 9,1-4a. 18-27 
Dán 10,1-21 
Dán 12, 1-13 

33. évközi vasárnap 

Bened. Ant. Látni fogják , amint eljön az Emberfia a 
felhők fölött hatalommal és dicsőségben. 

Magn. Ant. Állhatatossággal fogjátok megőrizni lel
keteket, mondja az Úr. 

Imádság 

Kérünk, Urunk, Istenünk, hogy buzgó szolgála
todban találjuk mindig örömünket, mert örök és 
legfőbb boldogságunk, ha neked, minden javak 





IV. 

A ZSOLOZSMA VÁLTOZÓ RÉSZEI 

A SZENTEK ÜNNEPEI 

SZE RI NT 

COMMONESANCTORUM 
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A szentek ünnepeinek közös zsolozsmáit a következő 
hét csoportba osztjuk: Templomszentelés ünnepén, 
Szuz Mária ünnepein, Apostolok ünnepén, Vértanúk 
ünnepén, Lelkipásztorok ünnepén, Szuzek ünnepén, 
Hitvallók ünnepén . Ez utóbbi csoportba azokat sorol
juk, akik egyik előző kategóriába sem kerülnek. A Zso
lozsmáskönyv bevezető részében közölt egyházi naptár 
minden szentnél feltunteti, hogy melyik csoportba tar
tozik. 

A szentek ünnepei rangjuk szerint három osztályba 
sorolhatók : jőünnep- ünnep- emléknap. 

Főünnepeken a zsolozsma az előesti Első vecsernyé
vel kezdődik. Az egyes imaórák zsoltárait (hacsak más
képp nem jelezzük) az első hét vasárnapjának zsolozs
májából vesszük (4-37. oldal), minden mást a megfelelő 
Commune Sanctorum részből, ahogy itt következik. Az 
Esti imádságot mindkét Vecsernye után a vasárnapról 
vesszük. 

Ünnepeken Mindent ugyanúgy végzünk, mint a fő
ünnepeken, ezekkel a kivételekkel: nincs Első vecser
nye, a Napközi imaórát himnusszal és antifónáival egy
ütt az esedékes hétköznapról vesszük. Ugyanígy az Esti 
imádságot is. 

Emléknapokon a zsoltárokat és antifónákat minden 
imaórában a soronlévő hétköznapról vesszük . Az 
Imádságra hivást, a Reggeli dicséret és Vecsernye him
nuszát a Szemek közös zsolozsmájából imádkozzuk. 
Ugyaninnen vesszük az Olvasmánytól kezdve végig a 
Reggeli dicséret és Vecsernye részeit. A Napközi imád
ságot teljesen a köznap szerint végezzük, ugyancsak az 
E ti imádságot. 
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TEMPLOMSZENTELÉS ÜNNEPÉN 

Mindent a négyhetes zsoltárelosztásból veszünk, az 
alábbiak kivételével. Külön Imádságot találhatunk az 
alábbiakban arra az esetre, ha a zsolozsmát az ünnepelt 
templomban végezzük, és külön Imádságot az ünnepelt 
templomon kívül. Ha főünnepként tartjuk a templom
szentelés évfordulóját, akkor a zsolozsma az első ve
csernyével kezdődik é általában az első hét vasárnapjá
nak zsoltárait imádkozzuk. Ha ünnepként vagy meg
emlékezésként tartjuk a templom zentelés évforduló
ját, a zsolozsma az Imádságra hívással kezdődik. 

Első vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve . Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben , most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Helúja 
elmarad . 

HIMNUSZ 

Jeruzsálem boldog város, 
neve: béke-látomás, 
élő kövek anyagából 
épül mennyek magasán, 
mint menyasszonyt koronázzák 
égi angyalseregek. 
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Égből mint a nászteremből 
megújultan száll alá, 
jön az Úrral egybekelni 
érintetlen mátkaként, 
egytől-egyig minden fala, 
minden tere színarany. 

Drágagyöngyök ékesítik 
kitáruló kapuit, 
érdemeik erejével 
odajutnak mindazok, 
kiket Krisztus szent nevéért 
itt lenn üldöz a világ. 

Vágják-vésik és simára 
csiszolják a köveket, 
az építész keze által 
kapják végső helyüket, 
beillesztve ott maradnak 
szent falaknak részeként. 

A fölséges Úristennek 
dicsőség és tisztelet, 
az Atyának és Fiának 
s égi szent Láng, teneked, 
hatalommal és áldással 
zengjünk örök éneket. 

ZSOLTÁROK 

l . Ant. Az Úr templomában mindnyájan dicsőséget 
zengjenek . - 146. zsoltár (694. oldal). 

2. Ant. Az Úr erőssé tette kapuidat és megáldotta 
benned minden fiadat. - 147 . zsoltár (722 . oldal). 

3. Ant. Dicsőség neked, Urunk, Krisztus által az egy
házban. - Bibliai ének : Kol l , 12-20 (115 . oldal) . 
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OLVASMÁNY Ef 2,19-22 

Már nem vagytok idegenek és jövevények, ha
nem a szentek polgártársai és lsten házanépe. Az 
apostolok és próféták alapzatára, Krisztus Jézus
ra, mint sarokkőre épültetek. Benne épülve gya
rapszik az egész épület szent templommá az Úr
ban, benne ti is egybeépültök Isten hajlékává a Lé
lekben. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Házadhoz, Uram: * Szentség illik.Megismételjük 
V: Örök időkön át. * Szentség illik. 
Dicsőség ... Házadhoz ... 

SZŰZ MÁRIA ÉNEKE Lk l ,46-55 

Ant. Örvendezzetek Jeruzsálemmel és ujjongjatok 
benne mindnyájan, akik szeretitek. - Szuz Mária éne
ke az esedékes napnál. 

KÉRÉSEK 

Könyörögjünk Megváltónkhoz, aki életét adta 
azért, hogy Isten szétszóródott gyermekeit össze
gyűjtse. Esedezve mondjuk: 

Emlékezz meg, Urunk, egyházadróli 
Urunk, Jézus, te házadat kősziklára építetted: 
- erősítsd meg egyházadat rendíthetetlen hitben 

és bizalomban. 
Urunk, Jézus, oldaladból vér és víz folyt ki: 
- újítsd meg egyházadat az új és örök szövetség 

szentségeivel . 



926 l. Vecsern ye Templomszentelés ünnepén 

Urunk, Jézus, te jelen vagy azok között, akik ne
vedben összegyűlnek: 

- hallgasd meg egyházad egybehangzó könyörgéseit. 
Urunk, Jézus, te Atyáddal együtt hajlékot veszel 

mindazoknál, akik szeretnek: 
- tökéletesítsct egyházadat az istenszeretetben. 
Urunk, Jézus, te nem utasítod el azokat, akik hoz

zád jönnek: 
- bocsáss be minden elhunytat atyai házadba. 
Miatyánk ... 

Imád ág az ünnepelt templomban 

Istenünk, te szent templomod felszentelésének 
napját minden évben megújítod. Hallgasd meg né
ped könyörgéseit és add, hogy ez a templom szá
modra mindig a tiszta szolgálat, számunkra pedig 
a megváltás teljességének helye legyen. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

Imád ág az unnepelt templomon kí\ul 

Istenünk, te választottaidból, mint élő kövek
ből, hajlékot készítesz Fölségednek. Gyarapítsd 
egyházadban a kegyelem Lelkét, amelyet adtál, 
hogy hívő néped a mennyei Jeruzsálem felépítésére 
egyre növekedjék . A mi Urunk, Jézus Krisztus, a 
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek
kel egységben , lsten, mindörökkön örökké. 
Ámen. 

E ti imádság 
\a árna pró l (761. oldal). 
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Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 

Y: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

Ant. Krisztust, az egyház Jegyesét, jöjjetek, imád
juk. 

94. z oltár: lásd az esedéke napnál. 

Olvasmányos óra 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az llelúja 
elmarad. 

HIM SZ 

Mindenek áldott Ura, Krisztus, hozzád 
összegyűlt néped, a te templomodnak 
ünnepét ülni: könyörög tehozzád 

s hódol előtted. 
Tudjuk: e hely szent, a hatalmas égi 
nagy Király háza, kapuja a mennynek, 
melyen át lsten örök életének 

otthona tárul. 
Népedet gyűjti ez a szent ház egybe, 
tőled itt kapják a kegyelmek kincsét; 
itt a szentségek s örök élet étke 

élteti lelkük. 
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Istenünk, kérünk, kegyes arccal nézz ránk 
és vezesd mindazt, aki téged szolgál 
s hálatelt szívvel ma e templom napján 

boldogan örvend. 
Egyenlő áldás az Atyát dicsérje 
s téged, Megváltónk, örök egy Királyunk 
és a Szentlelket, kiket egyre áldjon 

minden a földön. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
l. Ant. Kapuk, emeljétek fel fejeteket, táruljatok 

örök kapuk. - 23 . zsoltár (583. oldal). 
2. Ant. Milyen csodás a te lakásod, seregek Ura! -

83 . zsoltár (425 . oldal). 
3. Ant. Dicsőséges dolgokat mondanak rólad, Isten 

városa. - 86. zsoltár (507 . oldal). 

V: Leborulok szent templomodhoz. 
F: És nevedet megvallom, Uram. 

OLVASMÁNY 

TEDEUM 

IMÁDSÁG 
V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

V: Isten, siess segítségemre. 

l Pt 2,1-1 7 

Lásd 17 . oldal. 

Lásd 926. oldal. 

F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú
nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 
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HIMNUSZ 

Szegletkőként maga Krisztus 
lett a talpkő és alap, 
vele egybekapcsol<?dnak 
két oldalról a falak, 
szent Sion őt elfogadta 
s benne hittel megmarad. 

Ez a szent, lstennek tetsző, 
boldog város teljesen 
tele dallal s ujjongással, 
s magasztalva lelkesen 
a háromságos egy Istent 
áldja, vallja szűntelen. 

E templomban, legfőbb Urunk, 
látogass meg minket itt, 
és fogadd kegyes jósággal 
néped könyörgéseit: 
hullasd reánk nagy bőséggel 
kegyelmednek kincseit. 

Itt ma meghallgatást nyerjen 
minden buzgó kérelem: 
s amit kapunk, őrizzük meg 
szentjeid közt szűntelen, 
s végül várjon ránk a boldog 
paradicsom odafenn . 

A fölséges Úristennek 
dicsőség és tisztelet, 
az Atyának és Fiának 
s égi Lángnak, Léleknek , 
nagy hatalmát magasztalva 
zengjünk örök éneket. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 
l. Ant. Házamat az imádság házának fogják hívni. 

- 62. zsoltár (20. oldal). 
2. Ant. Urunk, áldott vagy szentséges templomod

ban. - Bibliai ének: Dán 3,57-88 (21. oldal). 

3. Ant. A szentek gyülekezetében dicsérjétek az Urat. 
- 149. zsoltár (23. oldal). 

OLVASMÁ Y Iz 56,7 

Elvezetem őket szent hegyemhez és betöltöm 
őket szent örömmel imádásom helyén. Elégő áldo
zataik és áldozati adományaik tetszésemre lesznek 
oltáromon, mert házamat imádság házának fogják 
hívni minden nemzet számiíra. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Hatalmas az Úr: • Dicséret illeti nevét. 
Megismételjük 
V: Istenünk városában, az ő szent hegyén. • Dicsé
ret... 
Dicsőség ... Hatalmas az Úr ... 

ZAKARIÁ É EKE Lk 1,6 -79 

Ant. Zakeus, szállj Ie sietve, mert ma a te házadban 
kell maradnom. Az pedig sietve leszállt és örvendezve 
befogadta házába. Ma ennek a háznak üdvösséget tá
masztott az lsten, allelúja. - Zakariá éneke az e edé
ke napnál. 

KÉRÉ EK 

Mi, akik élő kövek vagyunk és Krisztusra, a ki
választott talpkőre épültünk, könyörögjünk a 
mindenható lstenhez szeretett egyházáért. Valljuk 
meg hitünket az egyházban és mondjuk: 
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Ez az lsten háza és a mennyország kapuja. 
Atyánk, te vagy a szőlőműves. Szőlőskertedet tisz

títsd meg, őrizd és gyarapítsd, 
- hogy színed előtt növekedve az egész földet be

töltse. 
Örök Pásztor, juhaid aklát védd és terjeszd ki, 
-hogy Fiad, az Egyetlen Pásztor alatt minden ju

hod egységbe tömörüljön. 
Mindenható Magvető, hintsd el igéd magvát szán

tóföldeden, 
- hogy az örök aratáskor százszoros termést hozzon. 
Bölcs építőmester, szenteld meg házadat és csalá

dodat, 
- hogy az égből alászálló város, az új Jeruzsálem, 

mindenki előtt, mint dicsőséges menyasszony je
lenjék meg. 

Miatyánk ... 
Imád ág 

Lá d 926. oldal. 

BEFEJEZŐ IM . K 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen. 

V: Menjetek békével. (Allelúja, alle! úja.) 
F: lstennek legyen hála. (Allelúja, allelúja.) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap ezeti az imát: 

: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. - : Ámen. 
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Második vecsernye 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ Lásd 923 . oldal. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Az Úr megszentdte hajlékát: benne az lsten 
van jelen, ez meg nem rendül soha. - 45. zsoltár (1 70. 
oldal). 

2. Ant. Örvendezve megyünk az Úr házába. - 121. 
zsoltár (574. oldal). 

3. Ant. Dicsőítsétek az Istent minden szentjei. -
Bibliai ének: Jel 19,1-7 (35. oldal) . 

OLVASMÁ Y Jel 21,2-3.22 .27 

Láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet le
szállni az égből, mint vőlegénye számára feldíszí
tett menyasszonyt. És hangos szózatot hallottam a 
trón felől: Ez az Isten hajléka az emberek között: 
velük fog lakni, az ő népe lesznek, és maga az lsten 
lesz velük: az ő Istenük. Templomot nem láttam a 
városban. Ugyanis az Úr maga, a mindenható ls
ten és a Bárány lesz a templomuk. Semmi bűntől 
szennyes és senki, aki utálatosságot vagy hazugsá
got cselekszik, nem jut be oda, hanem csak azok, 
akiknek neve a Bárány életkönyvében áll. 
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V ÁLASZOS ÉNEK 

Boldog, aki veled lakik: • A te házadban, Urunk. 
Me~_ismételj ük 
V: Orökkön örökké téged dicsérnek .• A te házad
ban ... 
Dicsőség ... Boldog, aki. .. 

SZÜZ MÁRIA ÉNEKE Lk l ,46-55 

Ant. Az Úr felszentelte hajlékát. Ez az lsten háza: itt 
hívják segítségül nevét. Írva van róla : nevem benne la
kik, mondja az Úr. -

KÉRÉSEK 

IMÁDSÁG 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Esti imádság 

Lásd 925. oldal. 

Lásd 926. oldal. 

Lásd 931. oldal. 

Főünnepen és ünnepen a vasárnapi (761. oldal), egyéb
ként az esedékes hétköznapi. 
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SZŰZ MÁRIA ÜNNEPEIN 

Első vecsernye 
V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké . Ámen . Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

Á ve, tengercsillag, 
jó Anyja az Úrnak, 
mindig szűz, kinyíló 
boldog égi ajtó . . 
Azt az Á VÉ-t egykor 
angyal hozta hozzád. 
Add a békét, fordítsd 
visszájára ÉV Á-t. 
Bűnök láncát oldozd, 
vakságunkra fényt hozz. 
Ami rossz, űzd messze, 
minden jót te esdj le.Mutasd meg: 
anyánk vagy, 
hallja meg imánkat, 
ki értünk vett testet, 
mikor a tied lett. 
Szent Szűz, kiváltságos, 
szelíd és jóságos, 
mosd le vétkeinket, 
tégy szelíddé minket. 
Tarts meg t1sztaságban, 
vígy a jó ösvényre, 
Jézus látására, 
örök örömébe. 
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Az Atyát dicsérjük, 
Krisztust magasztaljuk 
s velük a Szentlelket 
egy lstennek valljuk. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

935 

l. Ant. Boldog vagy Szuz Mária, mert amindenség 
Teremtőjét méhedben hordoztad. - 112. zsoltár (384. 
oldal) . 

2. Ant. Világra hoztad Alkotódat és mindörökre szuz 
maradsz.- 147 . zsoltár (346. oldal) . 

3. Ant. Lányom, megáldott téged az Úr, mert általad 
lett részünk az élet gyümölcsében . - Bibliai ének: Ef 
l ,3-10 (60. oldal). 

OL A MÁ Y Gal4,4-5 

Amikor eljött az idők teljessége, lsten elküldte 
Fiát, aki asszonytól, a törvény alattvalójaként szü
letett, hogy mindazt, aki a törvény alá tartozik, 
megváltsa és a fogadott fiúságot elnyerjük. 

VÁL ZOS É EK 

Miután szültél, Mária: • Te szűz maradtál. 
Megismételjük 
V: lstennek anyja, járj közben értünk. • Te . .. 
Dicsőség ... Miután . .. 

Z "z t ' RI EK E Lk l ,46-55 

nt. zeplő t e l en Fogantatá ünnepén (dec.8. ): Bol
dognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dol
got tett velem a Hatalmas. - zuz Mária éneke az e e
déke napná l. 
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Ant. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén (márc. 
25.): A Szentlélek szálile rád, és a Magasságos erejének 
árnyéka borul föléd. 

Ant. Nagyboldogasszony ünnepén (aug. l 5.): Felvitt 
az Úr, Sziíz Mária, az ég minden angyala fölé: magasz
taljuk Krisztus Királyt, akinek országa mindörökre 
fennáll. 

Ant. más Mária ünnepeken: Boldognak hirdet engem 
minden nemzedék , mert az Úr rátekintett kicsiny szol
gálójára. 

KÉRÉSEK 

Lelkes dicsérettel áldjuk az Atyaistent, aki azt 
akarja, hogy Máriát, Fia édesanyját minden nem
zedék dicsérje. Könyörögve kérjük tőle: 
A kegyelemmel teljes Szűzanya járjon közbe értünk! 
Csodatevő Istenünk, te a szeplőtelen Szüz Máriát 

testben és lélekben Krisztus mennyei dicsőségé
nek részesévé tetted: 

- add, hogy gyermekeid ugyanerre a dicsőségre 
törekedjenek. 

Te Máriát édesanyánkul adtad: közbenjárása által 
gyógyítsd a betegeket, vigasztald a csüggedőket 
és adj bocsánatot a bünösöknek, 

- mindnyájunknak adj üdvösséget és békét. 
Forrassza egységbe egyházadat a szeretet: legyen 

egyszív és egy lélek, 
- hogy egyetértő közösségben imádkozzanak hí

veid Máriával, Jézus anyjával. 
Te Máriát a mennyben királynővé koronáztad, 
-add, hogy halottaink országodban a szentek se

regével együtt örvendezzenek mindörökké. 
Miatyánk ... 
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Imádság dec. 8-án 

Istenünk, te a Szent Szüz Szeplőtelen Foganta
tása által Fiadnak méltó hajlékot készítettél. Ké
rünk téged, aki Fiad halálát előre látva Máriát 
minden büntől megőrizted, add, hogy közbenjárá
sárami is tisztaszívvel jussunk eléd. Ami Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szent
lélekkel egységben él és uralkodik, Isten, mindö
rökkön örökké. Ámen. 

Imádság márc. 25-én 

Istenünk, a te akaratodból Szüz Mária méhében 
Igéd valóságos emberi testet öltött. Add, kérünk, 
hogy akik Megváltónkat Istennek és embernek 
valljuk, az ő isteni természete szerint alakuljunk. 
Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki ve
led él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Is
ten, mindörökkön örökké. Ámen. 

Imádság aug. 15-én 

Mindenható, örök Isten, te a szeplőtelen Szüz 
Máriát, Fiad édesanyját testben és lélekben a 
mennyei dicsőségbe emelted. Add, kérünk, hogy 
mindig az égiekre figyelve ugyanannak a dicsőség
nek váljunk mi is részesévé. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 

Imád ág má Mária-ünnepeken 

Urunk , adj nekünk, szeigáidnak állandó testi
lelki épséget és engedd , hogy a dicsőséges , minden-
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kor Szűz Mária közbenjárására a jelen szomorú
ságtól megszabaduljunk és az örökké tartó örömöt 
élvezzük. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad ál
tal, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy
ségben, lsten, mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

Y: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten : az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

F: Ámen. 

V: Menjetek békével. (Húsvéti időben hozzafüzzük: 
Allelúja, allelúja.) 

F: lstennek legyen hála. (AIIelúja, allelúja.) 

1agánimádkozá nál, vagy ha nem pap, diakónu veze
ti az imát: 

: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 

Imádságra hívás 

Mindig a nap el ő z oloz má óráját vezeti be. 
: Uram, nyisd meg ajkamat. 

F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

nt. Krisztus Urunkat, Szüz Mária fiát , jöjjetek, 
imádjuk! 

94. z oltár: lá d az e edéke napnál. 
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Olvasmányos imaóra 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HlM Z 
Akit föld, tenger és egek 
imádva, áldva zengenek, 
a hármas mindenség Urát 
Mária méhe fogja át. 
Kit mindenek, a hold s a nap 
örök Uruknak vallanak, 
égi malaszttal áthatott 
leány testében nyugodott. 
Áldott vagy, boldog Szűzanya: 
mindennek teremtő Ura, 
bár tenyerén a nagyvilág, 
szent méhed rejtekébe szállt. 
Míg égi követ érkezik, 
a Lélek megtermékenyít, 
s kit minden nép áhítva várt, 
körénk bensődből árad át. 
Jézus, magasztal énekünk, 
kit tiszta Szent Szűz szült nekünk, 
Atyáddal és a Lélekkel 
meg nem szűnő dicsérettel. Ámen. 

Z OLTÁROK 

J. nl. Mária áldást nyert az Úrtól, és irgalmat sza
badító l stenétől (allelúja). - 23 . z oltár (72. oldal). 
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2. Ant. Megszentelte hajlékát a Magasságbeli (allelú
ja).- 45. zsoltár (170. oldal) . 

3. Ant. Dicső dolgokat mondanak rólad, Szuz Mária 
(allelúja). - 86. zsoltár (507. oldal). 

OLVASMÁNY 

vagy : l Krón 17,1-15 
vagy : Iz 7,10-14; 8,10; 11,1-9 
vagy: Gal 3,22- 4,7 
vagy: Jel 11,19- 12,17 

TEDEUM Lásd 17. oldal. 

IMÁDSÁG Lásd 937-938. oldal. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az ABelúja 
elmarad . 

HIM VSZ 

Ég dicsőséges asszonya, 
fénylőbb, mint minden csillaga! 
Ki terve szerint alkotott, 
emlőd tejével szoptatod. 
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Mit Éva gyásza elvetett, 
azt visszaszerzi gyermeked. 
S könnyes sorsunk jóságosan 
a csillagokhoz vezeted . 

A nagy királynak kapuja, 
Te vagy tündöklő ajtaja! 
A Szűztől kaptad életed, 
megváltott nép, ülj ünnepet. 

Jézus, magasztal énekünk, 
kit tiszta Szent Szűz szült nekünk, 
Atyáddal és a Lélekkel 
meg nem szűnő dicsérettel. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

941 

l. Ant. Boldog vagy, Mária: tőled jött a világ üdvös
sége. Te már dicsőségben örvendezel az Úr előtt : járj 
közben értünk Fiadnál. - 62. z oltár (20. oldal). 

2. Ant. Te vagy Jeruzsálem dicsősége, te vagy Izrael 
öröme, te vagy népünk büszkesége. - Bibliai ének: 
Dán 3,57-88 (21. oldal). 

3. Ant. Örülj mindenkor, Szüz Mária, te méltó voltál 
arra, hogy Megváltónkat , Krisztust méhedben hor
dozd. - 149. z oltár (23. oldal). 

OLVASMÁNY Vö.lz61,10 

Felujjong örömöm az Úrban, vigadok Istenem
ben! Mert reám adta az üdvösség ruháját és az igaz
ság palástját terítette fölém: mint menyasszonyt ék
szerekkel feldí zített. 
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V ÁLASZOS ÉNEK 

Az Úr kiválasztotta őt: • Kezdettől fogva kisze
melte. Megismételj ük 
V: Hajlékában adott neki lakást. • Kezdettől... 
Dicsőség ... Az Úr. .. 

ZAKARIÁS ÉNEKE Lk l ,68-79 

Ant. Szeplőtelen Fogantatás ünnepén (dec.8.): Az 
Úristen így szólt a kígyóhoz: Ellenkezést támasztok 
közted és az asszony között, a te ivadékod és az ő ivadé
ka között. Ő széttiporja fejedet, allelúja. - Zakariás 
éneke az esedéke napnál. 

Ant. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén (márc. 
25.): Mindent felülmúló szeretetéből, amellyel lsten 
bennünket szeret, saját Fiát küldte hozzánk a bűnös 
test képében. 

Ant. agyboldogasszony ünnepén (aug. 15 .): Jeru
zsálem leánya: szépséges és ékes, mint a kelő nap száll 
fel a magasba. 

Ant. más Mária-ünnepeken: A Paradicsom kapuja 
Éva miatt mindenki számára bezárult: Mária jóvoltá
ból újra kinyílt, allelúja. 

KÉRÉSEK 

Megváltónkat ünnepeljük, aki Máriától szüle
tett. Könyörögve esedezzünk: 
Urunk, a te édesanyád járjon közbe értünk! 
Igazság Napja, jöttödet a szeplőtelen Szűz mint fé-

nyes hajnal előzte meg: 
-add, hogy mindig fényed világosságában járjunk! 



Szüz Mária ünnepein Reggeli dicséret 943 

Örök Ige, te Máriát, mint romlatlan frigyszekrényt 
lakóhelyedül választottad, 

- szabadíts meg minket a bűn romlásától. 
Megváltónk, kereszted mellett ott állt édesanyád, 
-közbenjárására add, hogy örvendezni tudjunk, 

amikor részesednünk kell szenvedéseiből. 
Jóságos Jézus, a kereszten függve Máriát János 

anyjává tetted, 
- segíts úgy alakítani életünket, hogy mi is fiainak 

bizonyulj unk. 
Miatyánk ... 

Imád ág 
Lá d 937-938. oldal. 

BEFEJEZŐ IMÁK Lásd 938. oldal. 

~ásodik vecsernye 

lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az llelúja 
elmarad. 

HIM z Lá d 934. oldal. 

Z OLT . ROK 

l. Ant. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr 
van teveled. - 121. z oltár (574. oldal). 

2. nt. Íme az Úr szolgálólánya: történjék velem sza
vaid szerint.- 126. z oltár (495. oldal). 
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3. Ant. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott 
a te méhednek gyümölcse. - Bibliai ének: Ef 1,3-10 
(60. oldal). 

OLVASMÁNY Lásd 935. oldal. 

VÁLASZOSÉNEK Lásd 935. oldal. 

SZŰZ MÁRIA ÉNEKE Lk l ,46-55 

Ant. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes , az Úr 
van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és ál
dott a te méhednek gyümölcse. - Szűz Mária éneke az 
esedékes napnál. 

KÉRÉSEK Lásd 936. oldal. 

IMÁDSÁG Lá d 937 oldal. 

BEFEJEZŐ IMÁK Lá d 938 . oldal. 

Esti imádság 

Föünnepen é ünnepen a 761. olda lon , egyébként az 
e edéke napnál. 
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APOSTOLOK ÜNNEPÉN 

Első vecsernye 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyána!<, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ Húsvéti időben 

Apostolokra gyász borul, 
mert sírban fekszik már az Úr: 
szörnyű halált szabtak ki rá 
a gonosz szolgák álnokul. 

Egy fénylő angyal odaszáll 
s az asszonyok elébe áll: 
"Az Úr Galileába vár, 
ott majd mindenki rátalál." 

Mind izgatott: a hírt viszik,
a tizenegyet keresik, 
s egyszerre Krisztus ott terem: 
csókolja lábát mindegyik. 

Szívünket, Jézus , töltse be 
a húsvét boldog öröme, 
kiket kegyelmed újra szült, 
győzelmeidben részesítsd. 

Jézus, dicsőség teneked, 
halált legyőzve tündökölsz, 
s Atyádnak és a Léleknek 
meg nem szunő időkön át. 
Ámen. 
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HIMNUSZ Húsvéti időn kívül 

Ujjongva zengjen dalt az ég, 
vígan feleljen rá a föld: 
szent ünnepünk apostolok 
dicsőségéről énekel. 

Igaz bírák, a nagyvilág 
világosító fényei: 
a szív ma hozzátok kiált, 
halljátok esdeklő szavát. 

Képes bezárni az eget 
s kitárni újra szavatok. 
Sok bününktől, mely fogva tart, 
kérünk, hogy feloldozzatok. 

Mindenki javát és baját 
elrendezi parancsotok: 
beteg lelkünknek gyógyulást, 
erőt s erényt ti hozzatok. 

Hogy majd Krisztus ha mint Bíró 
a világ végén visszatér, 
osszuk meg mi is veletek 
az örök élet örömét. 

Dicsérje Istent háladal, 
mert üdvössége jóhírét 
tibennetek hirdetve meg 
bennünket ég felé vezet. Ámen. 

Z OLTÁROK 

l . Ant. Jézus magához hívta tanítványait és kiválasz
tott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett. 
- 116. z oltár (183. oldal). 
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2. Ant. Elhagyva hálóikat az Üdvözítő nyomába sze
gődtek- 147. zsoltár (346 . oldal). 

3. Ant. Ti az én barátaim vagytok, mert kitartottatok 
szeretetemben. - Bibliai ének: Ef 3,1-10 (60. oldal). 

OLVASMÁ Y ApCsel 2,42-45 

Mindnyájan állhatatosak maradtak az aposto
lok tanításában, a kenyértörésben és az imádság
ban. Mindenkit félelem töltött el. Az apostolok ál
tal sok csoda és jel történt Jeruzsálemben, és 
mindenkit nagy félelem fogott el. A hívők mind 
összetartottak, és mindenük közös volt: birtokai
kat és vagyonukat eladták és az árát kinek-kinek 
szükségéhez mérten szétosztották. 

V . L SZOS É EK 

Abból fogja megtudni mindenki: • A tanítványa
im vagytok. 
Megismételj ük 
Y: Haszeretitek egymást. • A tanítványaim ... 
Dicsőség ... Abból. .. 

Z .. Z M . RI É EKE Lk l ,46-55 

nt. Nem ti választottatok engem, hanem én válasz
tottalak titeket és arra rendeltelek, hogy útra kelve gyü
mölcsöt hozzatok, és gyümölcsötök tartós maradjon . 
- Szüz Mária éneke az e edéke napnál. 

KÉRÉSEK 

Testvérek, az apostolokra, mint alapkőre épül
tünk. Imádkozzunk a mindenható Atyához szent 
népéért és mondjuk: 
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Urunk, emlékezz meg egyházadról l 

Atyánk, te azt akartad, hogy Fiad feltámadása 
után először az apostoloknak nyilvánítsa ki ma

gát, 
- add, hogy az ő tanúi legyünk az egész világon. 
Te azért küldted Fiadat a világba, hogy a szegé-

nyeknek jóhírt hozzon, 
- add, hogy az evangéliumot minden teremt

ménynek meghirdessük. 
Te azért küldted Fiadat, hogy az ige magvát elhintse: 
- engedd, hogy igéd magvető munkája után a bő

séges termés betakarítása adjon örömöt. 

Te azért küldted Fiadat, hogy vére által kiengesz
telje veled a világot, 

-add, hogy e kiengesztelődésen mi is együtt mun
kálkodjunk. 

Te jobbodra ültetted Fiadat a mennyben, 
- fogadd be az elhunytakat boldogságod országá

ba. 
Miatyánk ... 

Imádság 

Urunk, te szent N. (N. és N. ) apostolod (aposto
laid) ünnepén évente megörvendeztetsz minket. 
Közbenjárásuk által add, hogy egyszülött Fiad 
szenvedésében és feltámadásában részesedjünk és 
a te vég nélküli látásodra eljussunk. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és ural
kodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörök
i<ön örökké. Ámen. 

BEFEJ ZŐ IMÁK Lá d 953. oldal. 
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Imádságra hívás 

Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

Ant. Jöjjetek, imádjuk az Urat, az apostolok kirá
lyát. 

94. zsoltár: lásd az esedékes napnál. 

Olvasmányos imaóra 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az ABelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

ZSOLTÁROK 

Lásd 945 . oldal. 

l. Ant. Bejárja hangjuk a világot, s a föld szélét eléri 
szavuk.- 18.A. zsoltár (236. oldal). 

2. Ant. Hirdették lsten műveit és megértették tetteit. 
- 63. zsoltár (380. oldal). 

3. Ant. Igazságát, mint harsonák hirdették, és min
den nép meglátta dicsőségét. - 96. zsoltár (291. oldal). 

OLVASMÁNY 

IMÁDSÁG 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

l Kor 1,18-2,5 

Lásd 948. oldal. 
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Reggeli dicséret 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az llelúja 
elmarad. 

HIM USZ húsvéti időben 

Az ég húsvéti dalba fog, 
a földön napsugár ragyog: 
szemléli Krisztust' földi szem, 
látják a szent apostolok. 

Krisztus testén a szent sebek 
most tündökötve fénylenek: 
Krisztus feltámadt! - zeng szavuk, 
már hirdetik mindenkinek. 

Krisztus, kérjük fölségedet, 
hogy szívünk birtokodba vedd 
és köteles dicséretünk 
mindenkor zenghessük neked. 

Szívünket, Jézus, töltse be 
a húsvét boldog öröme, 
kiket kegyelmed újra szült, 
győzelmeidben részesítsd. 

Jézus, dicsőség teneked: 
halált legyőzve tündökölsz, 
s Atyádnak és a l~leknek, 
meg nem szűnő ic.őkön át. 
Ámen. 
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H IM USZ húsvéti időn kívül 

A leghatalmasabb király 
szent udvarának nagyjai, 
akiket Jézus oktatott 
s apostolként küldött közénk: 

a szent városban fent, ahol 
a Bárány lámpásként ragyog, 
ti drágagyöngyként fényletek 
és alapkővé lettetek. 

Köszönt az egyház, ünnepel 
Krisztus mátkája titeket, 
mert szavatokra lelkesült, 
és véretek szentette meg. 

Ha majd leomlik a világ 
s az Ú r bíró i székre ül, 
vének tanácsa, titeket 
dicsfény és áldás vesz körül. 

Imáitoknak ereje 
legyen segítség, oltalom: · 
a mag, mit elvetettetek, 
az ég csűrét hadd töltse meg. 

Hálánk örökre Krisztusé: 
hozzánk ti hozzátok hírét, 
Atyjának és a Léleknek 
gazdag kegyelmét osztva szét. Ámen. 

Z OLT . ROK Lá d az el ő hét va á rnapján . 

l . nt. Ez az én parancsom: szeressélek egymást 
úgy, ahogy én szerettelek titeket. - 62. z o lt á r (20. ol
dal) . 
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2. Ant. Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint an
nak, aki életét adja barátaiért. - Bibliai ének: Dán 
3,57-88 (21. oldal). 

3. Ant. Ti az én barátaim vagytok, ha megteszitek 
mindazt, amit parancsoltam nektek. - 149. zsoltár 
(23.oldal). 

OLYASMÁ Y Ef 2,19-20 

Már nem vagytok idegenek és jövevények, ha
nem a szentek polgártársai és lsten házanépe. Az 
apostolok és próféták alapzatára épültetek: maga 
JézusKrisztusa szegletkő. Benne kapcsolódik egy
be az egész épület és emelkedik az Úr szent templo
má vá. Benne épültetek egybe ti is a Lélek által Is
ten hajlékává. 

V ÁLASZOS É EK 

Uralkodóvá teszed őket: • Az egész földön. 
Megi mételjük 
V: Urunk, neved emlékét tartják. • Az egész föl
dön . 
Dicsőség . .. Urunk .. . 

ZAKARIÁS É EKE Lk l ,68-79 

Ant. A szent város, Jeruzsálem alapzatán a tizenkét 
apostol neve látható. És a város lámpása maga a Bá
rány. - Zakariá éneke az e edéke napnál. 

KÉR . EK 

Szeretett testvereJm. Mennyei örökséget kap
tunk az apostoloktól. Adjunk hálát Atyánknak 
minden ajándékáért és lelkesen mondjuk: 
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Téged magasztal az apostolok dicsőséges kara! 
Dicséret neked, Urunk, tested és véred asztaláért, 

amelyet az apostolok révén juttattál nekünk: 
- ez táplál és éltet minket. 
Hálát adunk igéd asztaláért , amelyet az apostolok 

készítettek számunkra: 
- világosságunk és örömünk belőle ered. 
Áldunk szent egyházadért, amelyet az apostolokra 

építettél: 
- egy testbe fog össze mindnyájunkat. 
Dicsérünk a keresztség és a bűnbocsátás tisztító 

erejéért , amelyet az apostolokra bíztál: 
- minden vétektől megmos minket. Miatyánk 

Imádság 

Urunk, te szent N. (N. és N.) apostolod (aposto
laid) ünnepén évente megörvendeztetsz minket. 
Közbenjárásuk által add, hogy egyszülött Fiad 
szenvedésében és feltámadásában részesedjünk és 
a te végnélküli látásodra eljussunk. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, akj veled él és ural
kodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörök
kön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 

Y: Az Úr legyen veletek . - F: És a te lelkeddel. 

Y: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya , a Fiú és a Szentlélek . - F: Á,men . 

V: Menjetek békével. (Allelúja , allelúja.) 
F: Istennek legyen há la . ( Allelúja, allelúja.) 

Magánimádkozá nál , vagy ha nem pap ezeti az imát: 

: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztó l, és vezessen el az örö k életre. - F: Ámen. 
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~ásodik vecsernye 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek , miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja . Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

ZSOLTÁROK 

Lásd 945. vagy 946. oldal. 

l . Ant. Ti vagytok azok, akik kitartottatok velem 
megpróbáltatásaimban . - 115. z oltár (3 5. oldal). 

2. Ant. Én úgy állok köztetek, mint aki szolgál. -
125 . zsoltár (494. oldal). 

3. Ant. Már nem nevezlek titeket szolgáknak, hanem ba
rátaimnak, mert mindazt, amit Atyámtól hallottam, tudtul 
adtam nektek . - Bibliai ének: Ef 3,1 -10 (60. oldal). 

OLVASMÁ Y Ef4,11-13 

Egyeseket Krisztus apostollá tett, egyeseket pró
fétákká, másokat evangélistákká, másokat pedig 
pásztorokká és tanítókká, hogy szolgálatukat be
töltve teljességre neveljék a szenteket és fölépítsék 
Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a 
hit egységére és az lsten Fiának ismeretére, s így 
meglett emberré nem leszünk Krisztus teljességé
nek mértéke szerint. 

L ZO É K 

Hirdessétek a népek között: • Az Úr dicsőségét. 
Megi mételjük 

: Csodás műveit a nemzetek közt. • Az Úr. . . 
Dicsőség ... Hirdessétek ... 
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SZÜZ MÁ RI A É EKE Lk l ,46-55 

Ant. A világ megújulásakor, mikor az Emberfia di
csőséges trónjára ül, együtt fogtok ülni vele ti is, hogy 
ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. - Szűz Mária 
éneke az esedékes napnál. 

KÉ RÉSEK é IMÁDSÁG Lá d 947.-948 . oldal. 

BEFEJEZŐ IM . K 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

F: Ámen. 
: Menjetek békével. (H ú véti időben hozzáfűzzük: 

Allelúja, allelúja. ) 
F: lstennek legyen hála. (Allelúja, allelúja. ) 

1agánimádkozá nál, vagy ha nem pap, diakónu veze
ti az imát: 

: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

: Ámen. 
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VÉRTANÚK ÜNNEPÉN 

Első vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HlM USZ több vértanú ünnepén 

Szentek hős erejét, tetteik érdemét 
ünneplő csapatunk éneke zengje most, 
mert szívünk ma repes, zeng dala, hirdeti 
győzelmük, mely a legkülönb. 

Megrettent a világ látva, hogy elvetik, 
rnint hervadt koszorút azt, ami földi dísz. 
Csak téged követett szívük: az Ég Urát, 

Krisztus, mennyei szent Király. 

Kínzóik dühe dúl: megtöri testüket, 
jajszót egy se kiált, nincs panasz ajkukon. 
Lelkükben türelem s béke uralkodik: 

csendben szenved a tiszta szív. 

Nyelvnek nincs szava rá, szó sosem írja le, 
nálad mily jutalom várja a vértanút! 
Míg vértől pirosak, felragyog ékszerük: 

fénylő mennyei szent babér. 

Három s egy Hatalom, Ég Ura kér imánk: 
távol tartsd, ami rossz, vedd el a vétkeket, 
hozz békét mireánk és örök életünk 

zengjen szüntelen háladalt. Ámen. 
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HIMNUSZ egy vértanú ünnepén 

Urunk, mindegyik katonád 
benned lel díjat, koronát. 
Vértanút dicsér énekünk: 
lelkünkből messze űzd a biint. 

A szív mélyén lakó hitet 
tanúd szóval vallotta meg: 
nyomon követte Krisztusát 
s vért ontva érte, rátalált. 

Gyötrelmek közt valódi hős, 
a kínban bátor és erős: 
ki vért teérted hullatott, 
most örök jutalmat kapott. 

Kegyes Király, tekints reánk, 
hallgasd meg esdeklő imánk. 
Szented győzelmi napja van: 
vedd el vétkünk jóságosan. 

S így hadd lehessünk részesek 
az ő jutalmában mi is. · 
Országod velük szüntelen 
nekünk is otthonunk legyen. 

Dicsérje örök hódolat 
Atyánkat és örök Fiát 
s a Lelket, aki Vigaszunk , 
meg nem szünő időkön át. Ámen . 

ZSOLTÁROK 

I. Ant. Aki megvall engem az emberek előtt, azt 
majd én is megvallom Atyám előtt. - 117. z oltár I. é 
ll. ré z (407. oldal). 
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2. Ant. Aki engem követ, nem jár sötétségben, ha
nem az élet világosságát birtokolja, mondja az Úr. -
117. zsoltár III. rész (409. oldal). 

3. Ant. Amint Krisztus szenvedéseiben bőséggel ré
szesülünk, ugyanúgy bőséges részünk van a vigasztalás
ban Krisztus által. 

Bibliai ének 

Krisztus kínhalált szenvedett értünk, t 
példát hagyva tinektek, • 
hogy nyomdokait kövessétek. 

Ő nem követett el vétket, • 
száját hamis szó el nein hagyta, 

l Pt 2,21-24 

míg szidalmazták, nem szidalmazott, t 
míg szenvedett, nem fenyegetőzött, • 
hanem magát az igaz Bíróra bízta. 

Saját testében a keresztfán • 
magán viselte bűneinket 

hogy a bűnöknek meghalva az igazságért éljünk: • 
sebei által gyógyultatok meg. 

Ant. Amint Krisztus szenvedéseiben bőséggel ré sze
sülünk, ugyanúgy bőséges részünk van a vigasztalásban 
Krisztus által. 

OL ASMÁ Y Róm 8,35. 37-39 

Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? 
Megpróbáltatás, szarongattatás vagy üldözés, éhe
zés vagy ruhátlanság, \oeszedelem vagy fegyver? 
Meg vagyok ugyanis győződve, hogy sem halál, 
sem élet, sem angyalok, sem uralkodók, sem a je
len, sem a jövő, sem a hatalmak, sem magasság, sem 
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mélység, sem más teremtmény nem lesz képes min
ket elszakítani az lsten szeretetétől, amely Krisz
tus Jézusban, ami Urunkban van. 

VÁLASZOS EK 

Az igazak lelkei: • lsten kezében vannak. 
Megismételjük 
Y: És nem éri őket a halál kínja. • Isten kezében 
vannak. Dicsőség ... Az igazak . . . 

ZÜZ MÁR l É t EKE Lk l ,46-55 

Ant. Ezeké a mennyek országa, akik a világ életét 
semmibe vették, elérték Isten országának jutalmát és 
ruhájukat a Bárány vérében tisztára mosták. - Szüz 

ária éneke az e edékes napnál. 

KÉRÉSEK 

Abban az órában, arnikor a vértanúk Királya az 
utolsó vacsorán életét feláldozta, majd a keresztfán 
értünk odaadta, adjunk hálát neki és mondjuk: 

Téged ünneplünk, Urunk! 
Magasztalunk téged, Urunk, mert te, Üdvözítőnk, 

minden vértanúság forrása és példaképe, a vég
sőkig szerettél minket, 

Téged ünneplünk, Urunk! 
Mert minden megtérő bűnöst meghívtál az élet ju

talmára. 

Téged ünneplünk, Urunk! 
Mert véredet, az új és örök szövetség vérét, ame

lyet a bűnök bocsánatáért ontottál, átadtad egy
házadnak, hogy áldozatként bemutassa: 
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Téged ünneplünk, Urunk! 
Mivel a mai napon kegyelmedből kitartottunk a 

hitben: 
Téged ünneplünk, Urunk! 
Mert ma sok testvérünket haláloddal közösségbe 

vontad : 
Téged ünneplünk, Urunk! 

Imádság 

Mindenható, örök Isten, te Szent N. (és N .) vér
tanú(i)dnak megadtad a kegyelmet, hogy Krisztu
sért életét adja (adják) . Terjeszd ki gyengeségünk
re isteni segítségedet, hogy amint szented ( szentje
id ) érted nem vonakodott (vonakodtak) meghalni, 
úgy mi az ő hitvallásától hitvallásuktól megerő
södve képesek legyünk érted élni . Ami Urunk, Jé
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralko
dik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörök
kön örökké. Ámen . 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek . - F: És a te lelkeddel. 
V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten : az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek . - F: Ámen . 
V: Menjetek békével. (Húsvéti időben hozzáfűzzük: 

Allelúja, allelúja .) 
F: Istennek legyen hála. (Allelúja, allelúja.) 

Magánimádkozá nál, agy ha nem pap, diakónu veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen . 
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Imádságra hívás 
Mindig a nap első zsolozsmás óráját vezeti be. 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

Ant. Krisztust, a vértanúk Királyát, jöjjetek, imád
juk! 

94. zsoltár: lásd az esedékes napnál. 

Olvasmányos imaóra 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad . 

HIMNUSZ több vértanú ünnepén 
Dicső Király, a vértanúk 
kezedből kapnak koszorút: 
a földi létet megvetik, 
s te otthont égben adsz nekik. 
Füledbe, Urunk, jusson el 
szavunk, mely kérőn esdekel: 
míg győztes dalunk énekel, 
minden vétkünk töröljed el. 
Ki vértanúk hitét adod, 
győzelmüket te aratod: 
légy győztes huneink fölött,. 
bocsásd meg őket s adj erőt. 
Kérünk, kegyelmes jó Atya, 
Atyának egyszülött Fia 
és Szentlélek, Vig~sztaló, 
egy Isten és uralkodó. Ámen. 
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HIMNUSZ egy vértanú ünnepén 

Siess, ó boldog vértanú, 
köszöntsd győzelmed ünnepét, 
most kapod véred díjaként 
a diadalmas koszorút. 

A világ éjéből e nap, 
bírót s kínzót mikor levert, 
téged fénylő egekbe vitt, 
és Krisztus nyájához sorolt. 

Most angyalok közt van helyed, 
s fehér ruhában tündökölsz: 
tisztára mostad, hős tanú, 
véred patakját ontva rá. 

Állj mellénk, könyörgő szavad 
Krisztus kegyelmét esdje le: 
hajoljon hozzánk kegyesen 
s oldjon fel vétkeink alól. 

Csak kis időre szállj közénk, 
Krisztus kegyét terjeszd ki ránk. 
A bűntől terhelt szíveket 
bocsánat könnyebbítse meg. 

Atyát, Fiát s Vigasztaló 
Lelkét dicsérjük szüntelen, 
ki dicsőséggel koronáz 
örökre téged odafenn. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l . Ant . Nevem miatt gyűlölni fognak titeket: aki 
azonban mindvégig kitart, üdvözül. - 2. z ol tár (15 . 
oldal). 
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2. Ant. A jelen időszak szenvedései nem mérhetők 
ahhoz a dicsőséghez, amely rajtunk megnyilvánulni ké
szül. - 10. zsoltár (59. oldal). 

3. Ant. Mint aranyat a kohóban, az Úr úgy teszi pró
bára választottait és mint egészen elégő áldozatot, 
örökre elfogadja őket. - 16. zsoltár ( 108. oldal) 

V: Kín és gyötrődés szakadt rám. 
F: De én parancsaidról elmélkedtem. 

OLVASMÁ Y Bölc 3,1-15 

IMÁDSÁG Lásd a 960. oldalon. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: Istennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké . Ámen . Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

z több vér anú ünnepén 

A Krisztus örök örömét 
s a vértanúk győzelmeit 
illőn dicsérje énekünk 
dalos lélekkel boldogan. 
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Az egyházak vezérei, 
csatáink győztes hősei, 
mennyország harcos csapata 
e föld valódi fényei. 

Világ féleimén győztesek: 
a testi kínt ők megvetik, 
és szent halál jutalmaként 
a boldog fény lesz otthonuk. 

Őrült kínzóik keze közt 
vergődve ontják vérüket, 
de állnak rendületlenül, 
várják az örök életet. 

A szentek töretlen hite, 
az el nem lankadó remény, 
a tökéletes szeretet 
legyőzi a világ urát. 

Az Atya fénye itt ragyog, 
itt győz a Lélek ihlete, 
ujjong a Fiú ereje, 
samenny örömmel eltelik. Ámen. 

HIMNUSZ egy vértanú ünnepén 

Szent vértanú, lsten Fiát 
követve vívtad meg csatád, 
győztél az ellenség fölött, 
s az ég lett győztes örömöd. 

Közbenjárásod ereje 
minden vétkünket mossa le . 
Rosszat ne engedjen közel, 
s az élet búját űzze el. 
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Szent tested kötelékei 
lehullottak: nem köt bilincs. 
A világ láncától az Úr 
szerelme által szabadíts. 
Dicsérjük Istent és Fiát 
és vigaszt adó Lelküket: 
te tőlük kaptad koronád 
és égi dicsőségedet. Ámen. 
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ZSOLTÁROK Az első hét vasárnapjáró l. 

l. Ant. Ajkam dicsér, amíg élek, Uram, mert jobb a 
te irgalmad, mint az élet. - 62. zsoltár (20. oldal). 

2. Ant. Vértanúi az Úrnak, az Urat áldjátok örökre. 
- Bibliai ének: Dán 3,57-88. 56 (21. oldal). 

3. Ant. A győztest oszloppáteszem templomomban, 
mondja az Úr. - 149. zsoltár (23. oldal) . 

OLVASMÁNY 2 Kor l ,3-5 

Áldott legyen az lsten, ami Urunk, Jézus Krisz
tus Atyja, a kegyelmek Atyja és rilinden vigaszta
lás Istene. ő vigasztal meg minket minden szomo
rúságunkban azért, hogy mi is képesek legyünk 
megvigasztalni szomorúságukban másokat avval a 
vigasztalással, amellyelminket Isten vigasztal meg. 
Mert ahogy bőven részesedünk Krisztus szenvedé
seiben, ugyanúgy bőven árad ránk a vigasztalás is 
Krisztus által. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Az Úr az én erőm: • És dicsérő dalom. 
MegismételjOk 
V: Üdvösségem ő lett. • És dicsérő dalom. 
Dicsőség ... Az Úr. .. 
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ZAKARIÁS ÉNEKE Lk l ,68-79 

Ant. Aki gyülöli életét e világon, az örök életre őrzi 
meg azt. - Zakariás éneke az esedékes napnál. 

KÉRÉSEK 

Testvérek, a vértanúk által, akiket lsten igéje 
miatt megöltek, magasztaljuk Üdvözítőnket, a hű
séges tanút és kiáltsuk: 

Véreddel váltottál meg minket Istennek. 

Vértanúid által, akik szabadon vállalták a halált, 
hogy hitüket tanúsítsák, 

-add meg nekünk, Urunk, az igazi szabadság lel
kületéL 

Vértanúid által, akik hitüket vérükkel megvallották, 
- adj nekünk, Urunk, tiszta szívet és kitartást a 

hitben. 

Vértanúid által, akik keresztjüket hordozva nyo
modban jártak, 

- add, Urunk, hogy az élet nyomorúságait erős 
lélekkel viseljük. 

Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a Bá
rány vérében, 

-add, Urunk, hogy a test és a világ minden álnok 
rámadását legyőzzük . 

Miatyánk ... 

Imádság 

Lá d 960. oldal. 

BEFEJEZŐ I 1 . K Lá d 960. oldal. 
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~ásodik vecsernye 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ Lásd 956. vagy 957. oldal. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, 
vegye fel keresztjét és kövessen engem. - 114. z oltár 
(357. oldal). 

2. Ant. Aki szolgálatomban kitart , azt megdicsőíti 
mennyben lévő Atyám. - 115 . z oltár (385. oldal). 

3. Ant. Aki elveszti értem életét, megleli azt mindö
rökre . - Bibliai ének: Jel4,11; 5,9.10.12 (277 . oldal). 

OLVASMÁ Y l Pt 4,13-14 

Szeretteim, örüljetek, ha Krisztus szenvedései
ben részt vehettek, hogy dicsősége megnyilvánulá
sakor ujjongva vigadozzatok. Ha gyalázatot szen
vedtek Krisztus nevéért, boldogok vagytok, mert 
tisztesség, dicsőség, Isten ereje és maga a Lélek pi
hen meg fölöttetek. 

ÁLASZOS É EK 

Próbára tettél minket, Istenünk: • És az enyhülés 
helyére vittél. Megi mételjük 
V: Tuzben vizsgáltál meg, mint az ezüstöt. • És 
az ... Dicsőség ... Próbára ... 
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SZŰZ MÁRIA ÉNEKE Lk l ,46-55 

Ant. A mennyei ország a szentek lakóhelye: örök 
nyugalom vár ott rájuk . - Szuz Mária éneke az esedé
kes napnál . 

KÉRÉSEK Lásd 959. oldal. 

IMÁDSÁG Lásd 960. oldal. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 
V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 
V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
F: Ámen. 

V: Menjetek békével. (Húsvéti időben hozzáfuzztik: 
Allelúja, allelúja. ) 

F: lstennek legyen hála. (Allelúja, allelúja. ) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap, diakónus veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 

Esti imádság 

Ünnepen és főtinnepen Jásd 761. oldal, 
egyébként az esedékes napról. 
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LELKIPÁSZTOROK ÜNNEPÉN 

Első vecsernye 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

Szent férfi, fénylő példakép, 
téged dicsér ma énekünk 
és rólad szólva hirdeti 
Isten hatalmas tetteit. 

Az örök Főpap műveként 
az ember megváltásra lelt: 
lstenhez újból visszatért 
és új szövetséget kapott. 

Ő választott ki tégedet, 
hogy művének szolgája légy: 
az Atyát dicsérd és imádd 
s népének adjál életet. 

szent pápa Unnepén: 

Átvetted Péter kulcsait 
és szent akiának gondjait, 
bölcs szózatod, szent tetteid 
bizton vezették juhaid. 
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szent püspök ünnepén: 

Kiáradt rád bőségesen 
a Szentléleknek ereje, 
és jó pásztorként nyájadat 
dús eleséggel láttad el. 

szent pap ünnepén: 

A szent, királyi hivatás 
csúcsát elérte életed: 
tanított tetted és szavad, 
pap voltál s egyben áldozat. 

az alábbi folytatást minden e etben mondjuk: 

Ki most ég otthonában élsz, 
egyházad gondját ne feledd, 
és kérd, hadd érkezzék oda 
az Úr Krisztus minden juha. 

A Hárornságnak hódolat, 
ki kegyelmébe befogad, 
s mint hű szolgának, teneked 
örökre boldogságet ad. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Szívem szerinti pásztorokat adok majd nek
tek, akik tudással és tanítással legeltetnek titeket. -
112. z oltár (384. oldal) . 

2. Ant. Én magam fogom legeltetni juhaimat : ami el
ve zett, megkeresem, ami tévútra jutott, visszavezetem . 
- 145. z oltár (668. oldal). 

3. Ant. A jó pásztor életét adja juhaiért. - Bibliai 
ének: Ef l ,3-10 (628. oldal) . 
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OLVASMÁNY l Pt 5, 1-4 

Kérem a köztetek élő előljárókat én, aki magam 
is előljáró vagyok és Krisztus szenvedéseinek tanú
ja, valamint a jövőben feltáruló dicsőségének ré
szese: legeltessétek lsten rátok bízott nyáját , ne 
kényszerűségből, hanem önként, Istenhez méltón, 
ne h~ szonlesésből, hanem odaadással, ne zsarno
koskodva a választottak fölött, hanem mint a nyáj 
példaképei: jó szívvel. Majd ha megjelenik a leg
főbb Pásztor, hervadhatatlan koszorút fogtok 
kapni. 

V ÁLASZOS É EK 

Mindnyájan az Úr papjai: • Áldjátok az Urat. 
Megismételjük 
V: Szentek és alázatos szívűek. • Áldjátok ... 
Dicsőség ... Mindnyájan ... 

SZŰZ MÁRIA ÉNEKE Lk l ,46-55 

Ant. zent pápa vagy pü pök ünnepén: A magassá
gos Isten papja és az erények tükre voltál; jó pásztor
ként néped körében az Úrna k benned kedve telt. -
Szűz Mária éneke az e edéke napnál. 

Ant. zent pap ünnepén : Mindenk inek mindene let
tem , hogy mindenkit üdvösségre vezessek. - Szűz Má
ria éneke az e edéke napnál. 

KÉRÉSEK 

Krisztus az emberiség főpapja lett, könyörgő 
imánkat és áldozatunkat az Atyának bemutatja. 
Méltó módon hódoljunk neki és alázatosan kö
nyörögj ünk: 
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Urunk, üdvözítsd népedet! 
Te egyházadra szent és kiváló vezetői által csodála

tos fényt hoztál: 
- add, hogy tanításukban mindenkor örömüket 

találják a keresztények. 

Egykor a szent lelkipásztorok hozzád úgy imád
koztak, mint Mózes, és te a népek bűneit meg
bocsátottad: 

- közbenjárásuk által szüntelenül tisztítsd és 
szenteld meg egyházadat. 

Te szentjeidet testvéreik körében felkented és kiá-
rasztottad rájuk Szentlelkedet: 

-töltsd el Szentlelkeddel néped minden vezetőjét. 

Te magad voltál szent pásztoraid birtoka: 
- boldogítsct jelenléteddel azokat, akiket véred 

árán megváltottáL 

Te egyházad pásztorai által juhaidnak örök életet 
adsz: ne hagyd , hogy kezedből bárki is elragadja 
őket, 

- és üdvözítsd az elhunytakat, akikért életedet 
adtad . Miatyánk ... 

Imádság zent pápa ünnepén 

Mindenható örök lsten, a te akaratodból szent 
N. szavával és példájával egész néped javát szol
gálta. Közbenjárására védelmezd és vezesd az örök 
üdvösség útján egyházad pásztorait a rájuk bízott 
nyájjal együtt. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
e_gységben, lsten, mindörökkön örökké. 
Amen. 
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Imádság szent püspök ünnepén 

Úristen, hozzád fordulunk: kegyelmed szent N.-t 
az isteni szeretet lángjának és a világon diadalt ara
tó hitnek csodálatos erejével szent pásztoraid közé 
sorolta. Add, hogy közbenjárására mi is kitart
sunk a hitben és a szeretetben, és dicsőségének 
egykor társaivá váljunk. Ami Urunk, Jézus Krisz
tus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, lsten, mindörökkön 
örökké. Ámen. 

Imádság szent lelkipásztor ünnepén 

Istenünk, te a hívek világossága és a lelkek pász
tora vagy. Szent N.-t azért állítottad egyházadba, 
hogy nyájad juhait szavával táplálja és példájával 
nevelje. Add, hogy közbenjárása által megtartsuk 
a hitet, amelyet szavával tanított, és azt az utat jár
juk, amelyet példájával megmutatott. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él 
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónu vezeti az 1mat: 
V: Az Úr legyen veletek. - F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható lsten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. - F: Ámen . 

V: Menjetek békével. (Allelúja, allelúja.) 
F: Istennek legyen hála . (Allelúja, allelúja .) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap vezeti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre. - : Ámen . 
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Imádságra hívás 

Mindig a nap el ö zsoloz má óráját vezeti be. 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

Ant. Krisztust, a pásztorok fejét: jöjjetek, imádjuk! 
94. z oltár: lásd az esedékes napnál. 

Olvasmányos ímaóra 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM Z 
Pásztorok égi feje és vezére, 
Krisztus, egyházad ma neked zeng him
nuszt: 
pásztor emlékét üli s őt dicséri 

ünnepi dallal. 
zent pápa ünnepén: 

Péternek egykor örökébe lépve 
nyájadnak legfőbb vezetője lett ő 
s mindenütt szerte a világon őre 

isteni joggal. 
zent pü pök ünnepén: 

Őt a Szentlélek kenetének telje 
nyájad élére vezetővé tette: 
bajnok a harcban, juhaid kiváló 

pásztora így lett. 
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szent pap ünnepén: 

Társaddá tetted papi szolgálatban, 
eszközöd lett ő, a te választottad: 
lelkeket táplált, vezetett és védett, 

híveid atyja. 

az alábbi folytatást minden e etben mondjuk: 

Nyájadnak pásztor, juhaidnak példa, 
fény a vakoknak, a szegénynek támasz: 
minden ínségben elesettek atyja 

s gondviselője. 
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Krisztus, a szentek koronája s boldog 
díja vagy: kérünk, te taníts, hadd éljünk 
úgy, miként ő élt, s ugyanazt a szent célt 

add, hogy elérjük. 

Egyenlő áldás az Atyát dicsérje 
s téged, Megváltónk, örök egy Királyunk 
és a Szentlelket, akit egyre zengjen 

minden a földön. Ámen. · 

Z OLT . ROK 

l. nt. Aki legelső akar lenni, legyen mindenki közt a 
legutolsó és mindenki szolgája. - 20. z oltár (88. oldal). 

2. nt. Majd ha megjelenik a legfőbb Pásztor, her
vadhatatlan koszorút fogtok kapni . - l. z oltár I. ré
ze, az "ellen égeid a porba buknak" zavakig. (370. 

oldal) 

3. nt. Derék és hűséges szolga, menj be Urad örö
mébe. - 91. z oltar II. ré ze, az " gono zok mind 
zétfutouak" za vak tól. (371. oldal) 
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V: Számból fogod hallani az igét. 
F: Amit tőlem kapsz, azt hirdeted nekik. 

OLVASMÁNY 

szent pápa vagy püspök ünnepén: l Tesz 2,1-13. 19-20 
szent pap ünnepén: l Tim 5,17-22; 6,10-14 

IMÁDSÁG Lásd 972-973. oldal. 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve . Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

Nyájad bölcs atyja, okos és jó pásztor, 
ünneped üljük diadalmas szívvel: 
boldog hitvalló, örök égi élet 

részese ott fenn. 

zent pápa ünnepén: 

Péternek trónján a hatalmas nyájnak 
bölcs tanítója s vezetője lett ő, 
és a menny kulcsát hatalommal Isten 

adta kezébe. 
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szent püspök ünnepén: 

Isten szent népét a kezére bízta. 
Mint főpap, pásztor, vezető s tanító 
élükön járva az utat mutatta 

égi hazánkba. 

szent pap ünnepén : 

Híveit buzgón s okosan vezette, 
tettei adták erejét szavának, 
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bűntelen szívvel csak az Úrnak próbált 
tetszeni mindig. 

az alábbi fol ytatást minden esetben mondjuk: 

Forduljunk hozzá, esedezve kérjük, 
mossa meg lelkünk a bűnök szennyétől, 
és imájának erejével végül 

égbe vezesse. 

lstennek áldás, daloló dicséret, 
hódolat, hála, örök ének zengjen: 
tőle a törvény, a világon mindent 

szent keze tart fenn. Ámen. 

ZSOLTÁROK Lásd az elsö hét vasárnapján. 

l. Ant. Ti vagytok a világ világossága . Nem rejthetö 
el a hegyen épült város. - 62. zsoltár (20. oldal). 

2. Ant. Úgy ragyogjon világosságtok az emberek e
Jött , hogy lássák jótetteiteket és Atyátokat magasztal 
ják. - Bibliai ének: Dán 3,57-88.56 (21. oldal) 

3. Ant. Élö az lsten szava és hathatós, kétélu kardnál 
élesebb . - 149. zsoltár (23. oldal). 
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OLVASMÁNY Zsid 13,7-9a 

Emlékezzetek előljáróitokra, akik nektek az ls
ten igéjét hirdették: vegyétek figyelembe földi éle
tük végét és vegyetek példát hitükről. Jézus Krisz
tus ugyanaz tegnap és ma és mindörökre. Ne hagy
játok magatokat félrevezetni mindenféle idegen 
tanítással. 

V ÁLASZOS É EK 

Föléd, ó Jeruzsálem: • Őröket állítottam. 
Megi mételjük 
V: Éjjel-nappal meg nem szűnnek hirdetni az Úr 
nevét. • Őröket állítottam. Dicsőség ... Föléd ... 

ZAKARIÁS É EKE Lk l ,68-79 

Ant. Nem ti vagytok az, aki beszél, hanem Atyátok 
Lelke szól általatok . - Z kariás éneke az e edéke 
napnál. 

KÉRÉ EK 

Krisztusnak, a Jó Pásztornak, aki életét adta ju
haiért, hálával zengjük dicséretünket és könyörgő 
szóval mondjuk: 
Tápláld, Uram, népedet! 
Krisztus, te a szent lelkipásztorokban megmutat

tad irgalmad és szereteted: 
- gyakorold irgalmadat általuk továbbra is. 
Te helyetteseid által tovább munkálkodsz, mint a 

lelkek pásztora: 
- te magad vezess bennünket előljáróink által. 
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Te szentjeiddel, néped vezetőivel lelki bajainkat 
gyógyítottad: 

- add további kegyelmedet, gyógyítsd és szenteld 
meg életünket. 

Te a szentek bölcsessége és szeretete által nyájadat 
tanítottad: 

- lelkipásztoraink által vezess bennünket hatha
tósan vallásos életünkben. 
Miatyánk ... 

Imád ág 

Lá d 972-973. oldal. 

BEFEJEZŐ IMÁK Lá d 973. oldal. 

~ásodik vecsernye 

: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek , miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM U Z Lá d 969. oldal. 

Z OLTÁROK 

l. Ant. Az evangélium szolgája lettem Isten kegyel
mének adománya szerint. - 14. z oltá r- (60. oldal). 

2. nt. A hűséges és okos szolga ő, akit Isten házané
pe fölé rendelt. - lll. z oltár (601. oldal). 

3. Ant. Juhaim meghallják szavam, s egy akollesz és 
egy pásztor.- Bibliai ének: Jel 15,3-4 (735. oldal). 
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OLVASMÁNY Lásd 971. oldal. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Szereti ő a testvéreket: • És sokat imádkozik a 
népért. 
MegismételjOk 
V: Életét adta testvéreiért. • És sokat. .. 
Dicsőség ... Szereti ... 

SZÜZ MÁRIA ÉNEKE Lk l ,46-55 

Ant. Huséges és okos szolga, akit házanépe fölé ren
delt az Úr, hogy kellő időben és mértékkel kiossza ne
kik a gabonát. - Szuz Mária éneke az esedékes napnál. 

KÉRÉSEK Lá d 971. oldal. 

IMÁDSÁG Lásd 972-973. oldal. 

BEFEJEZŐ IMÁK Lásd 973. oldal. 

Esti imádság 

Főünnepen és ünnepen a vasárnapi (761. oldal), 
egyébként az e edékes hétköznapi. 
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SZÜZEK ÜNNEPÉN 

Első vecsernye 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának , a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

Jézus, ki koronája vagy 
szüzeknek, téged egyedül 
szűz édesanya méhe szül: 
imánkat kegyesen fogadd. 

Pihenve liliommezőn 
szüzek körtánca vesz körül. 
Szent vőlegény, fényed ragyog, 
mátkáidat jutalmazod. 

Amerre mégy, nyomodba lép 
a szüzek boldog csapata: 
utánad futva zengenek 
ujjongó, édes éneket. 

Kérő imánk hozzád eseng, 
hogy adj erőt bőségesen: 
lelkünk a romlás rút sebe 
ne érinthesse sohasem. 

Jézus, magasztal énekünk, 
ki Szűztől sz ül ettél nekünk: 
Atyádat és Szentlelkedet 
örökre dicsérjük veled. Ámen. 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant.Lányaim jöjjetek, lépjetek az Úrhoz és fényé
től megvilágosodtok. - 122. zsoltár (439. oldal). 

2. Ant. Teljes szívvel követünk téged, szent félelem
mel arcodat keressük, Urunk: ne engedd, hogy szégyen 
érjen. - 147. zsoltár (346. oldal) 

3. Ant. Ujjongjatok, Krisztus szüzei, tiétek az égi 
menyegző öröme, amely soha nem ér véget. - Bibliai 
ének: Ef 1,3-10 (249. oldal). 

OLVASMÁNY l Kor 7,32.34 

A férfi, aki nem házasodik meg, azon van, hogy 
hogyan legyen az Úr tetszésére. Ugyanígy az a nő, 
aki nem megy férjhez és a szűz, az Ur dolgaival tö
rődik, hogy szent legyen testben és lélekben egya
ránt. 

VÁLA ZOS É EK 

"Osztályrészem az Úr": • Mondja a lelkem. 
Megi mételjük 
V: Jó az Úr azokhoz, akik őt keresik. • Mondja ... 
Dicsőség ... "Osztályrészem .. . " 

SZ .. Z M . R lA É EKE Lk l ,46-55 

nt. züz é értanú ünnepén: Nézzétek, követi a Bá
rányt, aki értünk keresztre szállt, hősies szüz, szemér
mes és tiszta áldozat. - Szüz Mária éneke az e edéke 
napnál. 

nl. egy züz ünnepén: Amikor jött a Vőlegény, az 
okos szüz készen várta és bement vele a menyegzőre . -

züz Mária éneke az e edéke napnál. 
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Ant. több szűz ünnepén: Okos szüzek, gyújtsátok 
meg a mécsest: íme közeleg a Vőlegény, menjetek elébe. 
- Szűz Mária éneke az esedékes napnál. 

KÉRÉSEK 

Krisztus dicsérte azokat, akik a mennyek orszá
gáért szüzességet vállalnak. Ünnepelve áldjuk és 
kérjük őt: 
Jézus, a szüzek Királya, hallgass meg minket! 
Krisztus, te az egyházat magadnak jegyesül rendel-

ted, mint egyetlen Vőlegény: 
- tedd szentté és szeplőtelenné. 
Krisztus, a szent szüzek lámpással a kezükben 

mentek eléd: 
- ne engedd, hogy szolgálóid lámpásaiban a hű

ség olaja megfogyatkozzék. 
Urunk, egyházad mint szűzi jegyes a hitet épség-

ben és tisztaságban megőrizte: 
- add meg minden kereszténynek a hit épségét és 
tisztaságát. 
Népednek szent N. sz űz ünnepe által vigasságo t 

adsz: 
- add, hogy közbenjárásában úgyanúgy örömet 

találjunk . 
Menyegzős vacsorádra a szent szüzeket bevezetted: 
- elhunyt testvéreinket fogadd be az égi lakomára. 
Miatyánk .. . 

Imád ág 

Istenünk, te azt mondtad, hogy a tiszta szíveket 
választod magadnak lakóhelyül. Arra kérünk, 
hogy szent N. szűz közbenjárására kegyelmed által 
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olyanok legyünk, hogy szívesen végy bennünk la
kást. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát : 

V: Az Úr legyen veletek . 
F: És a te lelkeddel. 

V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek . 

F: Ámen. 
V: Menjetek békével. (Húsvéti időben hozzáfűzzük: 

Allelúja, allelúja.) 
F: lstennek legyen hála . (Allelúja, allelúja .) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap, diakónus veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket, és védelmezzen minden 
rossztól, és vezessen el az örök életre . 

F: Ámen . 

Imádságra hívás 

Mindig a nap el ő zsolozsmás óráját vezeti be. 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

Ant. Krisztus Urunkat, a szüzek Királyát: jöjjetek, 
imádjuk. 

94. zsoltár : lá d az esedékes napnál. 
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Olvasmányos imaóra 

V: Isten, siess segítségemre. 
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F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú
nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

A buzgó nép ma lelkesen 
és ünnepelve dalba fog, 
amíg az égben odafenn 
e szűz dicsőségben ragyog. 

A földön bátran s odadón 
dicsérte Krisztus éneke: 
most boldogságban ragyogón 
szentek között van lakhelye. 

Legyőzi szűzi tisztaság 
a testnek gyengeségeit, 
hiába hívja a világ, 
követi Krisztus lépteit. 

Példájával , Krisztus,. vezess, 
az ellenségtől szabadíts, 
minden bűnt tőlünk messze vess 
s erényeiddel gazdagíts. 

Jézus, magasztal énekünk, 
ki Szűztől születtél nekünk, 
Atyádat és Szentlelkedet 
örökre dicsérjük veled. Ámen. 

ZSOLTÁROK 
l. Ant. Ragyogó, okos és tiszta ítéletü szüz, a szeplőtelen 

Ige lett lelked jegyese. - 18.A. zsoltár (236. oldal). 
2. Ant. A világ birodalmát és minden evilági pompát 

megvetettem Uram, Jézus Krisztus zeretetéért. - 44 . 
z oltár l. ré z (247 . oldal) . 
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3. Ant. Kívánja a Király szépségedet: ő a te Urad és 
Istened. - 44. zsoltár II. rész (248 . oldal). 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké . Ámen . Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIM USZ 

Okos szűz, égi mécsesed 
a menyegzőre bevezet: 
vár rád királyi jegyesed 
s a menny dallal hódol neked. 

Az égiekkel ünnepelsz 
és Jegyeseddel egybekelsz, 
kit tiszta vággyal átölelsz 
s gazdag jutalmával betelsz. 

Taníts, hadd éljünk helyesen, 
segíts imáddal kegyesen, 
az álnok kígyó ne legyen 
úrrá felettünk sohasem. 

A legszebb Szüzet, Máriát 
kérjük, hogy kérje szent Fiát: 
terjessze irgalmát miránk 
száműzött életünkön át. 

Az Úr örök dicséretét 
dalolva dicsérjük nevét 
s e szűznek, akit áld az ég, 
zengjük győzelmes örömét. Ámen. 



Szüzek ünnepén Reggeli dicséret 987 

Z OLTÁROK Lásd az első hét va árnapján. 

l. nt. Készséggel megvallom Krisztust, aki után 
epedve szomjazok, akivel egyesülni vágyom. - 62. 
z oltár (20. oldal). 

2. Ant. Szüzek, dicsérjétek az Urat. Aki a tisztaság 
tanácsának magvát elültette, koronázza meg bennetek 
saját adományait. - Bibliai ének: Dán 3,57-88.56 (21. 
oldal). 

3. Ant. A szentek ujjongjanak az égben: a test és vér fö
lött ragyogó győzelmet arattak. - 149. zsoltár (23. oldal). 

OL A tÁ Y Én 8,7 

A vizek sokasága nem volt képes kioltani a sze
retetet, a folyamok nem tudták elsodorni. Ha az 
ember háza minden vagyonát a szeretetért cserébe 
odaadná, szinte semminek tűnne az is. 

VÁL SZO É EK 

Szívem így szólt hozzád: • Arcodat keresem. 
Megismételjük 

: Egyre csak arcodat kutatom, Uram. • 
Arcodat... Dicsőség ... Szívem ... 

Z K RI É EKE Lk l ,68-79 

nt. züz é vértanú ünnepén: Boldog ez a szüz: meg
tagadta magát és felvette keresztjét. Egyedül az Urat 
szerette, a szüzek Jegyesét és a vértanúk Királyát. -

Zakariá éneke az e edéke napnál. 

nt. egy züz ünnepén: Íme az okos szüz Krisztushoz 
költözött, a szüzek karában égi erényben mint a nap ra
gyog. - Zakariá éneke az e edéke napnál. 

Ant. több züz ünnepén: Szüz leányai az Úrnak, di
csérjétek az Urat mindörökké . - Zakariá éneke az 
e. edéke. napnál. 
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KÉRÉSEK 

Krisztus a szüzek vőlegénye és koronája: az 
öröm szavával ujjongjunk és buzgón könyörög
jünk hozzá: 
Jézus, a sz ü zek koronája, hallgass meg minket! 
Krisztus, a szent szüzek téged, mint egyetlen vőle-

gényüket szerettek: 
- ne engedd, hogy minket szeretetedtől bármi el
válasszon. 
Te édesanyánkat, Máriát, a szüzek királynőjévé 

koronáztad: 
- add, hogy közbenjárására neked tiszta szívvel 

és odaadón szolgáljunk. 
Hallgasd meg szolgálóid közbenjáró imáit, azokét, 

akik teljes és osztatlan szívvel mindig csak veled tö
rődtek, hogy testben és lélekben szentek legyenek: 

-és ne engedd, hogy emulandóvilág tőled valaha 
is elszakítsen minket. 

Urunk, Jézus, te vagy a Vőlegény, akinek eljövete
lére az okos szüzek várakoztak: 

- add meg nekünk is, hogy virrasztó reménység
gel várjunk téged. 

A bölcs és okos szüzek között tisztelt szent N. (és 
N.) szűz (szüzek) közbenjárása által 

- adj nekünk ártatlan, tiszta életet és becsületet. 
Miatyánk ... 
IMÁDSÁG é BEFEJEZŐ IMÁK Lá d 983-984. oldal. 

~ásodik vecsernye 
Y: Isten , siess segítségemre . 
F : Uram, segíts sietve. Dicsöség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké . Ámen. Allelúja . Nagyböjtben az Allelúja 
elmarad. 
HIMNUSZ Lásd 9 l. oldal. 
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ZSOLTÁROK 

l. Ant. Tisztán tartom magamat számodra, Vőlegé
nyem, és égő mécsessel a kezemben futok eléd.- 121. 
zsoltár (S74. oldal). 

2. Ant. Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az 
Istent. - 126. zsoltár (495. oldal). 

3. Ant. Lelkem szándéka szilárd: Krisztusra alapult. 
- Bibliai ének: Ef 1,3-10 (441. oldal). 

OLVASMÁNY l Kor7,32.34 

A férfi, aki nem házasodik, azon van, hogy ho
gyan legyen az Úr tetszé~ére. Ugyanígy az a nő, aki 
nem megy férjhez, és a ~zűz az Ur gondjaival törő
dik, hogy szent legyen testben és lélekben egyaránt. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Szüzeket visznek a Királyhoz:* Ujjongó örömmel. 
Megismételjük V: Bevezetik őket a Király templo
mába. * Ujjongó ... Dicsőség . .. Szüzeket... 

SZÜZ MÁRIA ÉNEKE Lk l ,46-55 

Ant. szüz és vértanú ünnepén: Egyetlen áldozat két 
koronáját ünnepeljük: az egyiket tisztasága, a másikat 
hitvalló hősiessége érdemelte . Szllz maradt és elnyerte a 
vértanúságot. - Szüz Mária éneke az e edékes napnál. 

Ant. egy szüz ünnepén: Jöjj, Krisztus mátkája, vedd 
a koror1át, amit Krisztus neked készített, hogy tiéd le
gyen örökre. - Szllz Mária éneke az e ,edék es napnál. 

Ant. több szüz ünnepén: Ez az a nemzedék, amely az 
Urat keresi: az Úr arcát keresi egyre . - Szüz Mária 
éneke az esedékes napnál. 

KÉRÉSEK és IMÁDSÁG Lásd 983. oldal. 
BEFEJEZŐ IMÁK Lásd 984. oldal. 
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SZENTEK ÜNNEPÉN 

Első vecsernye 

V: lsten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen . Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ 

Megváltó Jézus, jó Ur~nk, 
az égben örök koszorúnk, 
ma kegyesen figyelj reánk 
s hallgasd meg esdeklő imánk. 

Szent hitvallódat e napon 
fogadta fényes jutalom, 
néped azóta évenként 
buzgón megüli ünnepét. 

Minden viszontagság között 
derűs békességben maradt, 
hűségében töretlenül 
az üdvösség útján haladt. 

A világ tűnő öröme 
szívét nem csábította el, 
most égi angyalok között 
boldog vígságban ünnepel. 

Kérjük, kegyelmed adja meg, 
hogy kövessük lépéseit. 
Esdő imái ereje 
szolgáid bűnét mossa le. 
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Áldjon, Krisztus, kegyes király, 
dicséret téged és Atyád 
s a Lelket,a Vigasztalót, 
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meg nem szünő időkön át. Ámen. 

ZSOLTÁROK 

I. Ant. Dicsérjétek az Istent minden szentjei! - 112. 
zsoltár (384. oldal). 

2. Ant. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igaz
ságot: kielégítik őket. - 145 . zsoltár (668. oldal). 

3. Ant. Áldott az Úr, aki kiválasztott minket, hogy 
szentek és szeplőtelenek legyünk szeretetben. - Bibliai 
ének: Ef l ,3-10 (628. oldal). 

OLVASMÁ Y Fil3,7-8a 

Amit egykor előnyömnek tekintettem, azt Krisz
tus kedvéért mind hátránynak tekintem. Sőt 
Uramnak, Jézus Krisztusnak fölséges ismeretéhez 
mérten mindent hátránynak tekintek és szemétnek 
tartok, csakhogy Krisztust elnyerhessen1. 

V ÁLASZOS ÉNEK 

Szerette őt az Úr: • És felékesítette. 
Megismételj ük 
V: A dicsőség ruháját adta rá. • És felékesítette. 
Dicsőség ... Szerette őt az Úr. .. 

SZŰZ MÁRIA É EKE Lk l ,46-55 

Ant. A bölcs emberhez hasonlítom őt, mert házát 
sziklára építette. - Szűz Mária éneke az esedéke nap
nál. 
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KÉRÉSEK 

Könyörögjünk az Atyához, aki minden szentség 
forrása, hogy szentjeinek példája és közbenjárása 
által szent életre vezessen bennünket: 
Hadd legyünk szentek, mivel te szent vagy! 
Szentséges Atyánk, te azt akartad, hogy fiaidnak 

hívjanak és azok is legyünk, 
- add, hogy az egész földkerekségen szent egyhá

zad nevedet megvallja. 
Szentséges Atyánk, te azt akartad, hogy hozzád 

méltón, mindenben tetszésed szerint éljünk: 
- add, hogy jócselekedeteinkkel gyümölcsöt te

remjünk. 
Szentséges Atyánk, te minket Krisztus által ma

gaddal kibékítettél: 
- őrizz meg minket, hogy mindnyájan egyek le

gyünk. 
Szentséges Atyánk, te meghívtál minket a 

mennyei lakomára: 
-add, hogy a kenyér, amely az égből szállt alá, a 

szeretet teljességére vezessen bennünket. 
Szentséges Atyánk, add meg minden bűnösnek 

vétkei bocsánatát: 
- és vezesd elhunyt testvéreinket arcod világossá

gára . - Miatyánk ... 
Imádság 

Kérünk téged, mindenható Isten, hogy szentjeid 
példája életünk megjavítására sarkalljon minket. 
Add, hogy míg Szent N. ünnepét üljük, élete pél
dáját is kövessük. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen. 
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BEFEJEZŐ IMÁK 

Ha pap vagy diakónus vezeti az imát: 

V: Az Úr legyen veletek . 
F: És a te lelkeddel. 
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V: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek . - F: Ámen. 

V: Menjetek békével. (Húsvéti időben hozzáfűzzük: 
Allelúja, allelúja .) 

F: Istennek legyen hála. (Allelúja, allelúja.) 

Magánimádkozásnál, vagy ha nem pap, diakónus veze
ti az imát: 

V: Az Úr áldjon meg minket , és védelmezzen minden 
rossztól , és vezessen el az örök életre. - F: Ámen. 

Imádságra hívás 

Mindig a nap el ő zsoloz má óráját vezeti be. 

V: Uram, nyisd meg ajkamat. 
F: Hogy szám dicséretedet hirdesse. 

Ant. Istent, aki szentjeiben kinyilvánítja csodáit: jöj
jetek, imádjuk! 

94. z oltár: lá d az e edéke napnál. 

Olvasmányos imaóra 

V: Isten, siess segítségemre. 
F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú

nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. ag böjtben az Allelúja 
elmarad. 
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HIMNUSZ Lásd 992. oldal. 

ZSOLTÁROK 

l. Ant. Életet kért tőled, s te megadtad neki, Uram: 
dicsőségből és ékességből adtál rá koronát. - 20. zsol
tár (88. oldal). 

2. Ant. Az igazak ösvénye ragyogó fényrnódjára ha
lad és egyre növekszik, míg csak a nappal teljeségét el 
nem éri . - 91. zsoltár l. (370. oldal, a "hisz látod, el
lenségeid a porba buknak" szavakig .) . 

3. Ant. Virul az igaz, mint a pálma, mint a libanoni 
cédrus, gyarapszik.- 91. zsoltár Il. (371. oldal az "A 
gonoszok mind zétfutottak" szavakról). 

V: Az Úr az igaz embert egyenes úton vezeti. 
F: És megmutatja neki az lsten országát. 

OLVASMÁ Y 

IM . D ÁG 

V: Mondjunk áldást az Úrnak. 
F: lstennek legyen hála. 

Reggeli dicséret 

: lsten, siess segítségemre. 

Bölc 5,1 -16 

Lá d 992. oldal. 

F: Uram, segíts sietve. Dicsőség az Atyának, a Fiú
nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. Allelúja. agyböjtben az Allelúja 
elmarad . 
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HIMNUSZ 

Jézus, tündöklő korona, 
a legfőbb igazság maga, 
ki hitvalló szolgáidat 
örök díjjal jutalmazod, 

halld néped esdekléseit, 
s értük könyörgő szentedet, 
add huneik bocsánatát, 
törd szét a vétek láncait. 

E múló földi lét során 
hívsághoz szíve nem tapadt, 
egész szívével egyedül 
tetszésedet keresve élt. 

Téged, Krisztus, kegyes király 
megvallott szíve és szava, 
és eltaposta győztesen 
a gőgös ellenség hadát. 

Hitben s erényben tündökölt, 
imában el nem lankadott, · 
ki józan tisztaságban élt, 
az ég vendégeként vigad. 

Dicsőség áldja jó Atyánk 
és egyszülött örök Fiát 
s a Lelket, aki Vigaszunk, 
meg nem szűnő időkön át. Ámen. 

995 

ZSOLTÁROK Lá d az el ö hét va árnapján. 

1. Ant. Az Úr örök fényességet adott nekik és meg 
nem szunö örökséggel jutalmazta öket. - 62. z oltár 
(20. oldal). 
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2. Ant. Az Úr szolgái mind, áldjátok az Urat mindö
rökre. - Bibliai ének: Dán 3,57-88.56 (21. oldal) . 

3. Ant. A szentek ujjonganak dicsőségben, örvendez
nek otthonukban. - 149. zsoltár (23 . oldal). 

OLVASMÁ Y Róm 12,1 -2 

Testvérek, az élő lsten irgalma révén buzdítlak 
titeket: ajánljátok fel testeteket élő, szent és Isten
nek tetsző áldozatul: ez legyen a ti lelki istentiszte
letetek. Ne igazedjatok már ehhez a világhoz, ha
nem alakuljatok át a szellem megújulásában, hogy 
meg tudjátok állapítani, mi az lsten akarata: mi 
jó, neki tetsző és tökéletes. 

V ÁLASZOS É EK 

Isten törvénye él: • A szívében. 
Megismételj ük 
V: Nem inog meg lépte. • A szívében. 
Dicsőség ... Isten ... 

ZAK RIÁ É EKE Lk I ,68-79 

Ant. Aki igazságot cselekszik, a világosságra jön, 
hogy kinyilvánuljon: tetteit az Istenben vitte végbe. -
Zakariá éneke az esedékes napnál. 

KÉRÉ EK 

Testvérek, magasztaljuk Krisztust, szentséges 
Istenünket és imádkozzunk hozzá, hogy szentség
ben és igazságban élhessünk színe előtt életünk 
minden napján. Kiáltsunk hozzá: 
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Urunk, egyedül te vagy a szent! 
Te azt akartad, hogy a bűnt kivéve mindenben 

hozzánk hasonlóan kísértés érjen: 
- irgalmazz nekünk, Urunk, Jézus. 
Te mindnyájunkat a szeretet tökéletességére hívtál, 
- szentelj meg minket, Urunk, Jézus. 
Te azt parancsoltad, hogy a föld sója és a világ vi

lágossága legyünk: 
- világosíts meg minket, Urunk, Jézus. 
Te azt akartad, hogy szolgálj, nem azt, hogy neked 

szelgáljanak: 
- add, hogy neked és testvéreinknek alázattal 

szolgáljunk, Urunk, Jézus. 
Te az Atya dicsőségének fénye és lényegének kép

mása vagy: 
- add, hogy dicsőséges arcodat meglássuk, 

Urunk, Jézus. 
Miatyánk ... 

IMÁDSÁG 

BEFEJEZŐ IMÁK 

Második vecsernye 

V: lsten , siess segítségemre. 

Lásd 992. oldal. 

Lá d 993 . oldal. 

F: Uram, segíts sietve. Dicsőség -az Atyának, a Fiú
nak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben , most és 
mindörökké . Ámen. Allelúja . agyböjtben az Allelúja 
elmarad. 

HIMNUSZ Lá d 990 . oldal. 
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ZSOLTÁROK 

I. Ant. Szeplőtelennek és tökéletesnek bizonyult: övé 
lesz az örök dicsőség. - 14. z oltár (60 . oldal). 

2. Ant. Az lsten kegyelme és irgalma van szentjeivel, 
szeme választottaira tekint.- lll . zsoltá r (601 . oldal). 

3. Ant. A szentek új éneket daloltak az Isten és a Bá
rány trónja előtt, s a földön visszhangzott énekük . -
Bibliai ének: Jel 15,3-4 (549. oldal) . 

OLVASMÁNY Róm 8,28-30 
Tudjuk, hogy minden javukra válik azoknak, 

akik az Istent szeretik: azoknak, akiket ő terve sze
rint a meghívottak közé sorolt. Mivelhogy akiket 
előre ismert, azokat előre kiszemelte, hogy Fia 
képmásához hasonlóvá váljanak, hogy így ő első
szülött lehessen sok testvér között. Akiket viszont 
előre kiszemelt, azokat megigazultakká is tette, 
akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is di
csőítette. 

VÁLASZO É EK 
Igaz az Úr: • És az igazságot szereti. 
Megi mételjük 
V: Tekintete az igazságcsságra néz. • És ... 
Dicsőség ... Igaz az Úr. .. 

z " zM . RI É EK Lk l ,46-55 
nt. Jó és hűséges szolga, menj be Urad örömébe. 

vagy: Hűségesek voltak a halálig s az Úrtól elnyerték az 
élet koronáját. - zűz Mária éneke az e. edéke nap
nál. 

KÉR · K és l 1 . D G 

B FEJ ZÖ IM . K 

Lá d 992. o ldal. 

Lá d 99 . oldal. 
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I. SZENTSÉGEK 

GYERMEKKERESZTELÉS, 
HA VILÁGI HÍVŐ KERESZTEL 

1001 

Pap nélküli egyházközségben, püspöki engedéllyel 
vagy halálveszély esetén. 

A kere ztelé szemeltvízzel vagy tiszta vízzel történik. A 
zülőkön é keresztszülőkön kivül - lehetőség szerint 

- legyenek jelen rokonok és jóbarátok i . A kereszte
lé t egy alkalma világi hívő végzi, aki az "Egyetemes 

könyörgésekkel" kezdi a szertartá t: 

Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent: 
árassza irgalmát erre a gyermekre, aki a keresztség 
kegyelmében részesül, valamint szüleire, kereszt
szüleire és minden megkeresztelt emberre! 

Add, Urunk, hogy a keresztség által ez a gyermek 
egyházad tagjává legyen! 
Kérünk téged, hallgass meg minket. 
Hogy a keresztség által a fogadott fiúságot elnyerje! 
Kérünk téged, hallgass meg minket. 
Hogy ő, aki a keresztség által Krisztus halálába te
metkezik, Krisztus föltámadásában is részesüljön! 
Kérünk téged, hallgass meg minket. 
Hogy a keresztség kegyelme minden jelenlévőben 
megújuljon! 
Kérünk téged, hallgass meg minket. 
Hogy Krisztus tanítványai, akik a keresztség által 
egy testté lettek, a hit és a szeretet egységében 
mindig megmaradjanak! 
Kérünk téged, hallgass meg minket. 
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Imád ág 

Istenünk, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, 
minden élet és szeretet forrása! Te enyhíted a szü
lők aggodalmát, gondoskodsz a veszélyben forgó 
gyermekekről és szerető gondviselésedet azáltal 
mutatod meg, hogy újjáteremted őket az örök élet 
számára. Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket 
és ne engedd, hogy ezt a kis gyermeket fogva tartsa 
a gonoszság! Fogadd be kegyesen Fiadnak orszá
gába! Add meg tehát, hogy a vízből a Szeutiélek 
ereje által ő, akinek a( z) N. nevet adjuk, és aki 
Krisztusodhoz hasonlóvá lesz halálának szent tit
kában, részesüljön az ő föltámadásában is! Le
gyen a te fogadott gyermeked, nyerje el Krisztus 
örökségét és az egyházban örvendezzék a te társa
ságodnak egyszülött Fiaddal és a Szentlélekkel 
együtt mindörökkön örökké! Ámen . 

kere ztelé t \égző hívő a kö\etkező zavakkal fordul 
a jelenlé\őkhöz: 

Emlékezzünk saját keresztségünkre és valljuk 
meg hitünket Jézus Krisztusban! Ez a hit az egyház 
hite, és ebben a hitben kereszteljük meg ezt a gyer
meket is. 

Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, 
mennynek és földnek teremtőjében? Hiszünk . 

Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött 
fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától szüle
tett , kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltá
madt a halálból és ül az Atyának jobbján? 
Hiszünk . 
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Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikos Anya
szentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök 
bocsánatában, a testnek föltámadásában és az 
örök életben? Hiszünk. 

A szülők vagy keresztszülök egyike karján tartja a ke
re ztelendő gyermeket, a kere ztelé~t végző hívő pedig 
háromszor leönti vízzel a gyermek homlokát és közben 

ezt mondja: 

N. ÉN MEGKERESZTELLEK TÉGED 
AZ ATYA, 
ÉS A FIÚ, 
ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN. 

A keresztelé t végző hívő ezután fehér ruhát helyezhet a 
gyermekre e zavakkal: 

N., a keresztségben új teremtménnyé lettél és 
Krisztust öltötted magadra. Ez a hófehér ruha le
gyen keresztény méltóságod jele) amelyet tisztán 
kell megőrizned az örök életre. Amen. 

Miatyánk, ... 

A kere zt ég ki zolgáltatója lehetőleg gondo kod
jék egy vagy két tanúról é anyakönyvezte se a keresz
telé t a területileg illetéke plébánián. ,h hez a követke
ző adatok zük ége ek: a gyermek neve, zületé i helye 
é ideje. Az apa neve, zületési dátuma, vallá a, foglal
kozá a, lakcíme. Az anya leánykori neve, születé i dá
tuma, vallá a, foglalkozása, lakcíme. A kere zt zülő(k) 
neve, vallá a, foglalkozá a . A zülök háza ágköté é
nek helye és dátuma. A kere ztelé t végző hívő neve. 
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ÁLDOZÁSI IMÁK 

Előkészület a szentáldozásra 

Mindenható, örök Isten, íme, egyszülött Fi
adnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak szentségé
hez járulok. Úgy közeledem, mint beteg az élet or
vosához, mint tisztátalan az irgalom forrásához, 
mint vak az örök dicsőség fényéhez, mint szegény 
ügyefogyott az ég és föld Urához. Kérlek azért 
végtelen irgalmadra, légy kegyes betegségemet 
meggyógyítani, utálatosságomat megmosni, vak
ságomat megvilágítani, szegénységemet meggazda
gítani és ruhátlanságomat befödni, hogy az angya
Jok kenyerét, királyok Királyát, uralkodók Urát 
oly tisztelettel és alázattal, annyi töredelemmel, 
áhítattal és tisztasággal, olyan hittel és jó szándék
kal vegyem magamhoz, mint az lelkem üdvösségé
re leghasznosabb. Engedd, Uram, hogy testednek 
és vérednek ne csak szentségét, hanem erejét és ke
gyelmeit is érezhessem. Mindenható Atyám, add, 
hogy szent Fiad testét, amelyet Szűz Máriától öl
tött fel, úgy vehessern magamhoz, hogy ezáltal Jé
zus titokzatos testének része lehessek, annak tagjai 
közé számítsak. Engedd, hogy a kenyér színe alatt 
rejtező kedves Fiadat, akivel most földi vándorlá
som idején akarok egyesülni, egykor az örökkéva
lóságban színről színre is megláthassam. Aki veled 
és a Szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön 
örökké. Ámen. A quinói Szent Tamás 

Kérlek téged, Uram, Jézus Krisztus, e világnak 
Megváltója, a te szent testednek és vérednek áldo
zatáért, amelyet vigasztalásunkra rendeltél: adj ne-
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kem olyan tiszta szívet, amellyel méltán járulhatok 
szent asztalodhoz. Te mondottad, Uram, hogy aki 
e kenyérből eszik, benned lakozik és te őbenne, és 
az meg nem hal soha. Azért, ó igaz Kenyér, gyó
gyítsd meg az én szívem sebeit, hogy érezze szerel
mednek édességét, és kívüled ne tudjon semmi 
gyönyön1séget, ne kedveljen semmi szépséget, ne 
kívánjon más szeretetet. 

Ó tisztaságos Kenyér, amely magában foglal 
minden gyönyörűséget, add, hogy ezzel tökélete
sen megelégedjék az én lelkem. Te légy zarándok
ságomnak úti kenyere, amely erőt adjon gyarlósá
gomnak, hogy az lsten szent hegyére felérhessek. 
Ó szent, eleven, szép, tiszta Kenyér, amely az ég
ből szállottál alá és életet adsz e világnak, jöjj be 
az én szívembe és alakítsd azt tiszta hajlékoddá! 

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba 
jöjj és ismét oktalan állatok istállójába helyeztes
sél, mint születésed napján. De mégis bátorsággal 
járulok szent testedhez, mivel te hívsz engem, mél
tatlan szolgádat; és azzal mutatod végtelen irgal
madat, hogy nemcsak az igazakat és egészségese
ket, de a bűnösöket is jóvoltodban részesíted. 

Jöjj be, Uram, az én hajlékomba, mint régen 
Zakeus házába és adj szívemnek oly tökéletes jósá
got, hogy tekívüled ne keressen világi vígasságot, 
hanem teveled megelégedjék, most és mindörök
ké. Ámen. Pázmány Péter 

zentáldozá után 

Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok 
szent színed előtt és lelkem egész buzgóságával 
kérlek és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívem-



1006 Áldozási imák Függelék 

be önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, 
bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére el
szánt, erős akaratot. Megilletődéssel és szívbeli 
fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és 
elmélkedem fölöttük, szemern előtt tartva, amit 
már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: 
"Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszám
lálták minden csontomat." 

Krisztus lelke, szentelj meg engem. 
Krisztus teste, üdvözíts engem. 
Krisztus vére, ihless meg engem. 
Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg 

engem. 
Krisztus szenvedése, erősíts engem. 
ó édes Jézus, hallgass meg engem. 
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. 
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. 
Halálom óráján hívj el engem. 
És juttass el magadhoz engem. 
Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged, 
Mindörökkön örökké. Amen. 

Loyolai Szent Ignác 

Istenem, szeretlek forrón, mélyen, 
Nem mert a kárhozatos szörnyű éjen 
Gyötrő tűzbe vetsz, ha elhagytalak, 
S nem mert egednek édes fényességét, 
Szent örömben úszó angyali zenéjét 
Ígéred nekem szárnyaid alatt. 
De mert a kereszten karjaid kitártad, 
Emberi sztvemet Szívedre vártad, 
Rútul kiszögezve, jaj, felém hajoltál , 
Vérfutotta arcod édes, tüzes oltár, 



Függelék Áldozási imák 1007 

Bűnömért viseltél szörnyű ékességet. .. 
Meg nem állottál a gyötrelmek mezsgyéjén, 
Átmentél az éjek szörnyűséges éjén, 
Borzalmas kísértet, gyalázat és szitok, 
Lélek-hóhérok, gyűlölet-kárpitok 
Födtek, jaj, követtek az utolsó szóig ... 
Rettentő mértékkel mérted szeretésed. 
Ó legyek, hadd legyek könnyező vetésed; 
Hadd legyek, én legyek a te aratásod, 
Míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod. 
Szeretlek, szeretlek, 
Nem mert megmentettél, 
Hanem mert a vérig, halálig szerettél. 
S amint te szerettél, szeretlek most téged, 
Életem és lelkem elkínálom néked. 
Szeretlek, szeretlek, te vagy a királyom, 
Istenem, mindenem, örök mennyországom! 

Xa véri Szent Ferenc 

Én Istenem, engedd meg, - allelúja! 
hogy békédet hirdessem. - allelúja! 
Ott, amerre harag dúl, - &llelúja! 
szívem meleg lángját gyújtsd. - allelúja! 
Ahol szívet kétely mar, - allelúja! 
homályt onnét oszlassak. - allelúja! 
Merre többé nincs kiút, - allelúja! 
szavamon át reményt gyújts. - allelúja! 
Ott, hol sajog bánat s jaj, - allelúja! 
boldogságod árasszam. - allelúja! 
Sötétség ahol honol, - allelúja! 
világosság legyek ott. - allelúja! 
Én Istenem, engedd meg, - allelúja! 
hogy hirdessem békédet. - allelúja! 

A s i i Szent Ferenc 
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BETEGEK ÁLDOZTAT ÁSA 

BEVEZETŐ SZERT ART ÁSOK 

V: Békesség e háznak! 
F: És minden lakójának! 

Az Oltáriszentség imádása : 

Áldoztató: Üdvözlégy szent test, ki Szűztől születtél 
és a kereszten kínhalált szenvedtél; kinek átszúrt 
oldalából víz csordult és drága vér. Életünkben
-halálunkban te légy erőnk, szent Kenyér! 

Szenteltvízhintés : 

Áldoztató: Emlékeztessen a szenteltvíz keresztsé
günkre és Krisztusra, aki szenvedésével és feltáma
dásával megmentett minket! 

BŰNBÁNATICSELEKMÉNY 

Áldoztató: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismere
tünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltókép
pen vehessünk részt ebben a szent cselekményben! 

Rövid lelkii meretvizsgálat. 
Mind : Gyónom a mindenható lstennek és nektek, 
testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gon
dolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én 
vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem 
ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz 
Máriát, az összes angyalokat és szenteket és tite
ket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem 
Urunkhoz, Istenünkhöz. 

V: Irgalmazzon nekünk amindenható Isten, bo
csássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. 

F: Ámen. 
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RÖVID IGELITURGIA 

Áldoztató: A szentáldozás előtt emlékezzünk Jézus 
szavaira: 

"Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 
annak örök élete van, és én feltámasztom őt az 
utolsó napon. Az én testem ugyanis valóban étel és 
az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és 
issza az én véremet, énbennem marad és én őben
ne." Jn 6,54-55 

Rövid homilia következhet vagy felolvasás. Ezután a 
Hívek könyörgését mondjuk: 

Könyörögjünk, testvéreim az irgalmas Istenhez, 
aki Krisztus testével táplálja éhező lelkünket. 

l. Add, Urunk, hogy Krisztus teste tartsa ébren 
bennünk az örök élet reményét. - Kérünk téged, 
hallgass meg minket. 

2. Add, hogy az Oltáriszentség legyen a gyenge
ségben erőforrásunk! - Kérünk téged, hallgass 
meg minket. 

3. Add, hogy a szentáldozás által nyerjünk a 
szenvedésben vigasztalást! - Kérünk téged, hall
gass meg minket. 

Urunk és Istenünk! Te Fiad szent teste által élte
ted, erősíted és vigasztalod gyermekeidet. Add, 
hogy az Oltáriszentségben őt igaz szívből szeres
sük, s így kegyelmeiben mindig gazdagon részesül
jünk. Aki veled él és uralkodik, mindörökkön 
örökké. - Ámen. 
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ÁLDOZTATÁS 
Most pedig imádkozzunk együtt lstenhez úgy, 

ahogyan ami Urunk, Jézus Krisztus tanított min
ket imádkozni: 

Miatyánk ... 

Az áldoztató felmutatja az Oltáriszentséget és mondja: 

Íme, az lsten Báránya: íme, aki elveszi a világ bu
neit. Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, 
az isteni Bárány. 

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba 
jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyó
gyul az én lelkem. 

Krisztus teste (vagy vére). - Ámen. 

Hálaadásul rövid csendet tarthatunk, vagy elimádkoz
hatunk egyet az l 005-1007. oldalon közölt imákbó!. 

Záróimád ág 

Könyörögjünk. Urunk, szent Atyánk, minden
ható örök Isten! Bizalommal kérünk, hogy Fiad
nak, Jézus Krisztusnak szent teste (vére), amelyet 
beteg testvérünk magához vett, legyen testi-lelki 
javára. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen. 

ÁLDÁS Ha pap, diakónus áldoztatott. 

V: Az ú r legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

V: Amindenható Istennek, az Atyának, t a Fiú
nak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és 
maradjon veletek mindenkor. 

F: Amen. 
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A BŰNBÁNAT SZENTSÉGE 

Gyónó: Az Atya t a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Ámen. 

Pap: lsten, akinek világossága felragyogott szí
vünkben, adja meg neked, hogy igazán belásd bű
neidet és felismerd az ő irgalmas szeretetét! 

Gyónó: Ámen. 

Pap: Hallgassuk meg a hozzánk szóló Úristen 
szavát: 

vagy: "Ha ti megbocsátjátok az embereknek, 
hogy ellenetek vétettek , mennyei Atyátok nektek 
is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsáto
tok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja 
meg nektek bűneiteket." Mt 6,14-15 

vagy: "Isten azzal bizonyítja irántunk való szere
tetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus 
meghalt értünk. Most tehát, amikor Krisztus vére 
által már megtisztultunk, még inkább megment 
minket a büntetéstőL" Róm 5,8-9 

Ezután a gyónó megvallja é megbánja bűneit. 
Feloldozá : 

lsten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának ke
reszthalála és feltámadása által kiengesztelte ön
magával a világot, és kiárasztotta a Szeutieiket a 
bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bo-
<;sás~on meg neked, és adja rpeg a bé~ét! .. 
ES EN FELOLDOZLAK TEGED RUNEIDTOL 
AZ A TY A ÉS A I''IÚ t ÉS A SZENTLÉLEK 
NEVÉBEN.- Ámen. 

Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hou.ánk. 
Gyónó: Mert örökké szeret minket. 
Pap: Isten megbocsátotta bűneidet. Menj békével. 
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BETEGELLÁTÁS 
HALÁLVESZÉLY ESEIÉN 

A legrövidebb formák szerint 

FELOLDOZÁS 
lsten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának ke
reszthalála és feltámadása által kiengesztelte ön
magával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a 
bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bo
csásson meg neked, é~ adja me&_ a békét. __ ÉS ÉN 
FELOLDOZLAK TEGED BUNEIDTOL AZ 
ATYA ÉS A FIÚ t ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉ
BEN.- Ámen. 

PÁPAIÁLDÁS 
Az Apostoli Szentszék meghatalmazásából teljes 
búcsúban részesítelek, és megadom neked minden 
bűnöd bocsánatát AZ ATY A, A FIÚ t ÉS A 
SZENTLÉLEK NEVÉBEN.- Ámen. 

BÉRMÁLÁS 
Csak rendkí üli e etben szabad a szentkenettel együtt 

kiszolgáltatni. 

Kézrátétel: Mindenható Isten, Urunknak, Jézus 
Krisztusnak Atyja, te szalgádnak (szolgálódnak) 
vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megsza
badítottad őt a bűntől. Urunk, küldd le reá a Vi
gasztaló Szentlelket, és add meg neki a bölcsesség 
és az értelem lelkét, a jótanács és az erősség lelkét, 
az isteni tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd 
el őt az istenfélelem lelkével! Krisztus, ami Urunk 
által. -Ámen. 
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Megkenés a krizmával: 

N. VEDD A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKÁNAK 
JELÉT!- Ámen. 

Ezután következik a szentkenet feladása. Ha a beteg 
most bérmálkozott, a szentkenetnél a kézrátétel elma
rad. 

ZENTKENET 

Az olaj megáldása: 

Áldd t meg, Urunk, ezt az olajat és a beteget is, 
akit ezzel az olajjal megkenünk. 

Megkené a betegek olajával: 

E SZENT KENET ÁL T AL ÉS NAGY IRGAL
MASSÁGA SZERINT SEGÍTSEN MEG TÉGED 
AZ ÚR A SZENTLÉLEK KEGYELMÉVEL;
Ámen. 

SZABADÍTSON MEG BŰNEIDTŐL, ÜDVÖ
ZÍTSEN TÉGED, ÉS ERŐSÍTSEN MEG JÓSÁ
GOSAN!- Ámen. 

ZE T ÚTRA V ALÓ 

Íme, az lsten Báránya: íme, aki elveszi a világ bű
neit. Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, 
az isteni Bárány. 

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, 
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az 
én lelkem. · 

Krisztus teste (vagy vére). - Ámen . 

Őrizzen meg téged, és vezessen el az örök életre.
Ámen. 
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Il. ÁLDÁSOK 

Az áldásokat lehetőleg karingben, (fehér) stólával vé
gezzük. Az ima után lehetőleg használjunk szenteltvi 
zet. Az egyes áldó könyörgések előtt a következő elő
verseket mondjuk: 

V: Az Úr ami segítségünk. 
F: Aki az eget és a földet alkotta. 

V: Az Úr legyen veletek. 
F: És a te lelkeddel. 

ÁLTALÁNOS (ad omn ia) ÁLDÁ 

Könyörögjünk . Istenünk, a te igéd szentel meg 
mindent. Áraszd ki bőséges t áldásodat erre a te
remtményedre (ezekre a teremtményeidre). Add, 
hogy akik ezt (ezeket) szent akaratod szerint, ne
ked hálát adva használják, szent neved segítségül 
hívására nyerjenek tőled testi-lelki erőt és üdvössé
get. Krisztus, a mi Urunk által. -Ámen. 

BALÁZS-ÁLDÁS 

A gyertya megáldá a: 

Könyörögjünk. Mindenható, jóságos Istenünk! 
Te puszta szavaddal, isteni igéddel teremtetted a 
világmindenségeL Azt akartad, hogy Igéd, aki ál
tal mindent megalkottál, testet öltsön. Te, a fölsé
ges és mérhetetlen, félelmetesen dicsőséges és cso
datévő Isten rendelted így. A tebeléd vetett hitének 
megvallásával szent Balázs püspök és vértanú 
minden kínzóeszközzel bátran szembenézve el
nyerte a vértanúság győzelmi koszorúját. Egyéb 
kegyelmi ajándékaid mellett azzal is kitüntetted őt, 



Függelék Áldások 1015 

hogy a torokbajban szenvedőket meggyógyítsa. 
Kérve kérünk, ne tekints bűneinkre, hanem az ő 
érdemeiért és könyörgésére áldd t meg és szenteld 
meg ezt a gyertyát. Araszd rá kegyelmedet, hogy 
mindazok, akiknek torkát ez a gyertya érinti, és 
benned hisznek, mentek maradjanak a torokbajtól 
és minden más bajtó!. És szent egyházadban neked 
hálát adva boldogan magasztalják dicsőségedet és 
mindörökké áldott szent nevedet. Krisztus, a mi 
Urunk által. -Ámen. 

Torok-áldás: 

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására 
szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és 
minden más bajtól: az Atya, t a Fiú és a Szentlé
lek.- Ámen. 

BETEG FEL~ŐTT MEGÁLDÁ A 

Kedves Testvérem! Mielőtt eltávoznék, vigaszta
lásul és erősítésül lsten áldásában részesítelek: 

Y: Az Úr ami segítségünk. 
- F: Aki az eget és a földet alkotta. 

Y: Uram, hallgasd meg könyörgésemet. 
F: És kiáltásom jusson eléd. 

Könyörögjünk. Urunk, Istenünk! Áldd t meg 
beteg testvérünket, akit a te nevedben látogattunk 
meg. Állj mellette kegyelmeddel, hogy betegségét 
türelemmel viselje, és a megpróbáltatások között 
is hűséges maradjon hozzád. Irgalmadból nyerje 
vissza egészségét, hogy hivatásához visszatérve, 
hálás szívvel köszönhesse meg jóságodat, Áldd t 
meg hozzátartozóit é gondozóit i , hogy az irgal-
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mas felebaráti szeretet gyakorlásával segítsék őt 
keresztjének hordozásában. Krisztus, a mi Urunk 
által.- Ámen. Miatyánk .. . Üdvözlégy . . . 

V: Amindenható Istennek: az Atyának, t a Fiú
nak és a Szentléleknek áldása szálljon Je rátok, és 
maradjon veletek mindenkor. 

F: Amen. 

BETEG GYERMEK MEGÁLDÁ A 

Be ezeté és befejezés, mint a beteg felnőtt megáldásánáL 

Könyörögjünk. Jóságos mennyei Atyánk! Biza
lommal kérünk, áldd t meg ezt a kis betegünket, 
hogy mielőbb felkelhessen betegágyából. Add 
vissza egészségét, hogy szülei örömére minden baj 
nélkül növekedjék kedvességben és bölcsességben 
előtted és az emberek előtt. Krisztus, a mi Urunk 
által. - Ámen . 

C ALÁD MEGÁLDÁ A C aládlátogatá ko r 

Könyörögjünk. Kérünk, Urunk, Istenünk, a Bol
dogságos Szűz Mária közbenjárására oltalmazd 
meg ezt a családot, amely teljes szívvel rád hagyat
kozik és neked ajánlja fel magát. Kérünk, védd meg 
őket minden ellenséges cselvetéstől és minden baj
tól. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen. 

HÁZ(LAKÁS)MEGÁLDÁ A 

Könyörögjünk. Urunk, Jézus Krisztus! Alázat
tal lépjük át e hajlék küszöbét. Költözzék ide ve
lünk együtt örökös boldogság, isteni áldás, derűs 
öröm, termékeny szeretet és tartós egészség. Tá
vozzék e helyről a gonosz lélek ártalma és minden 
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gonosz viszálykodás. Lakjanak itt a békesség an
gyalai. Dicsőítsd meg, Urunk, szent nevedet ben
nünk. Áldd t meg, amit teszünk, szenteld meg sze
rény szelgád látogatását, mert te szent és kegyes 
vagy, és az is maradsz az Atyával és a Szentlélekkel 
mindörökkön örökké.- Amen. 

Könyörögjünk és kérjük Jézus Krisztust, a mi 
Urunkat, hogy áldva áldja t meg ezt a hajlékot és 
minden lakóját. Adja nekik őrző jó angyalát. Haj
lítsa őket szolgálatára, fontolgassák csodás törvé
nyeit. Hárítson el tőlük minden ellenséges hatal
mat. Szabadítsa meg őket minden rettegéstől és 
háborgatástól, és őrizze meg őket ebben a hajlék
ban . Aki az Atyával és a Szentlélekkel él és uralko
dik, lsten, mindörökkön örökké. - Ámen . 

Könyörögjünk . Hallgass meg minket, szentséges 
Urunk, mindenható Atyánk, örök lsten! Küldd el 
szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, 
segítse, látogassa és védelmezze e háznak minden 
lakóját. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. -
Ámen. 

HÚSVÉTIÉTELSZENTELÉS 
Könyörögjünk. Kérünk, Urunk, Istenünk, áldd t 

meg ezt az eledelt, amelyet tőled kaptunk, hogy az 
emberi nem fenntartására és üdvösségére szolgál
jon . Szent neved segítségül hívására adj testi erőt és 
lelki oltalmat mindazoknak, akik ebből táplálkoz
nak. Krisztus, ami Urunk által. - ÁJnen. 

IMAKÖNYV MEGÁLDÁSA 
Áldd t meg, Istenünk, ezt az imakönyvet, hogy 

segítse hozzád azt, aki ebből imádkozik vagy éne-
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kel. Add, hogy amit ez az imakönyv üdvösséget 
ajándékozó szeretetedről tanít, azt értelmünkkel 
felfogjuk, szívünkkel elfogadjuk és életünkben 
meg is valljuk. Krisztus, a mi Urunk által. -
Ámen. 

JÁRMŰVEK MEGÁLDÁ A 
Könyörögjünk . Kérve kérünk, Urunk, Iste

nünk! Oltalmazó szeretettel áldd t meg ezt a jár
művet (ezeket a járműveket) . Állítsd őrül 
melléUük) szent angyalodat, hogy mindazokat, 
akik ezen a járművön (ezeken a járműveken) utaz
nak, őrizze meg minden bajtó!. Es miként egykor a 
kocsiján utazó és közben Szentírást olvasó etióp 
férfiúnak Fülöp diakónusod által megadtad a hit 
kegyelmét, ugyanúgy mutasd me_g ezeknek a gyer
mekeidnek is az üdvösség útját. Igy kegyelmed se
gítségéve! mindig csak a jóra törekedjenek, és földi 
életútjuk viszontagságai után elnyerhessék az örök 
boldogságot. Krisztus, ami Urunk által.- Ámen. 

KÉPEK, SZOBROK, FE ZÜLET MEGÁLDÁSA 
Könyörögjünk . Mindenható, örök Istenünk! Te 

helyesnek tartod, hogy szentjeid képmását szob
rok vagy festmények alakjában elkészítsük . Így 
valahányszor testi szemünkkel képmásukra tekin
tünk, cselekedeteikről elmélkedve szent életük pél
dájának követésére buzduljunk. Kérünk, áldd t 
meg ezt a képet (szobrot, feszületet, érmet) , ame
lyet szent Fiadnak (a Boldogságos Szűz Máriának, 
ami Urunk, Jézus Krisztus anyjának- szent N. 
nek) tiszteletére és emlékezetére készítettünk. Add 
kegyelmedet, hogy aki ez előtt imádkozik, érdeme
iért nyerjen oltalmat a földön és örök dicsőséget a 
mennyben. Krisztus, ami Urunk által. -Ámen. 
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MUNKAE ZKÖZÖK MEGÁLDÁSA 

Könyörögjünk. Urunk, Istenünk! Te vagy 
minden tudomány és mesterség ősforrása. Te vilá
gosítottad meg az emberek elméjét, hogy mindig 
új és új munkaeszközt hozzanak létre. Kérünk, 
áldd t meg ezeket az eszközöket. Add, hogy akik 
ezekkel dolgoznak, a te kegyelmed segítségével úgy 
munkálkodjanak, hogy testi-lelki egészségüket 
megőrizzék, munkájuk gyümölcsét szándékod sze
rint élvezzék és elnyerjék az örök életet. Krisztus, a 
mi Urunk által. - Ámen . 

ZE~TELTVÍZ KÉ ZÍTÉSE 

só megáldá a: 

Könyörögjünk . Mindenható, örök Istenünk! 
Alázatosan kérjük irgalmadat: áldd t meg és szen
teid meg atyai jóságoddal ezt a sót, amelyet az em
beriség használatára teremtettél. Add, hogy mind
azoknak, akik használják, testi-lelki üdvét szolgál
ja. Amire hintik vagy amibe vegyítik,-az tisztuljon 
meg a gonosz lélek minden ártó hatalmától és meg
rontó befolyásától. Krisztus, a mi Urunk által. -
Ámen. 

A víz megáldá a: 

Könyörögjünk . Istenünk, te az emberek üdvözí
tésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, 
misztériumaidat a vízből fakasztod számunkra. 
Hallgasd meg könyörgésünket: áraszd erre a meg
tisztulás sokféle módját jelképező vízre t áldásodat. 

gybevegyíti a ót é vizet: 
Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándé

kaid szolgálatában uzze el a gonosz lelket, tartsa tá-
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vol a betegségeket, és hordozza magában az isteni 
kegyelem hatékony erejét. A hívek házában vagy 
bármely helyen, akármit is érint vagy meghint en
nek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, 
minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen 
tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a ron
tás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó sátán 
minden cselszövése. Ennek a víznek hintése által 
távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a 
ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. 
Add, hogy szent neved segítségül hívásával kért 
épségük és üdvösségük minden támadással szem
ben védelmet nyerjen . Krisztus, a mi Urunk által. 
-Ámen. 

ZENTOLVA Ó MEGÁLDÁSA 
Könyöröjünk. Isten Anyjának, a Boldogságos 

Szuz Máriának dicséretére és dicsőségére, és a mi 
Urunk, Jézus Krisztus életének, halálának és feltá
madásának szent titkait őrző emlékezetére áldja t 
meg és szentelje meg ezt a szentolvasót (ezeket a 
szentolvasókat ) az Atya, a Fiú t és a Szentlélek.
Ámen. 

ZENT ÉGI ÁLDÁ 

l . Szent vagy, Uram, szent vagy,- Minden fö
lött szent vagy, - Jézus kenyér színében, - Az 
Oltáriszentségben. 

2. Térdet-fejet hajtok, - Néked áldást mon
dok,- Hiszem, itt vagy valóban- E nagy Szak
ramentomban. 

3. Tebenned remélek,- Szívemből szeretlek . 
Készebb vagyok meghalni,- Mint téged megbán
tani. 
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V: Kenyeret adtál nekik a mennyből (allelúja). 
F: Minden gyönyörűséggel teljeset (allelúja). 

Könyörögjünk. Istenünk, te a csodálatos Oltári-
szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad: 
engedd, kérjük, testednek és vérednek szent titkát 
úgy tisztelnünk, hogy megváltásunk gyümölcsét 
szüntelenül élvezzük . Aki élsz és uralkodol, lsten, 
mindörökkön örökké.- Ámen. 

Áldott legyen az Isten. - Áldott legyen szent 
neve. - Aidott legyen Jézus Krisztus, valóságos 
lsten és valóságos ember. - Áldott legyen Jézus 
neve . - Áldott legyen szentséges Szíve. - Áldott 
legyen Jézus drágalátos Vére. -Áldott legyen Jé
zus a legméltóságosabb Oltáriszentségben. - Ál
dott legyen a Vigasztaló Szentlélek. - Áldott le
gyen lsten fölséges Anyja, Mária.- Áldott legyen 
szent és szeplőtelen fogantatása. - Áldott legyen 
a Szűz és Anya neve, Mária. - Áldott legyen di
csőséges mennybevétele. - Áldott legyen Szent 
József, Mária tisztaságos jegyese .. - Áldott legyen 
Isten az ő angyalaiban és szentjeiben. Ámen. 

TEDEUM Lá d 17. oldal 

V: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szenrlélekkel. 
F: Dicsérjük és magasztaljuk őt mindörökké. 

Könyörögjünk. Istenünk, a te irgalmad mérhe-
tetlen és jóságod bősége határtalan. Hálát adunk 
fölséged túláradó kegyességének a tőled nyert 
ajándékokért és kitartóan kérjük könyörülete sé
gedet: ne hagyd el azokat, akiknek teljesíted a ké
rését, hanem az örök boldog ágra i tedd méltókká 
őket. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen. 
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Könyörögjünk. Istenünk, aki megpróbáltatások 
között élő gyermekeidet mindig irgalmasan meg
hallgatod, hálát adunk jóságodért és kérve ké
rünk, hogy minden baj nélkül, örömmel szolgál
hassunk neked. Krisztus, a mi Urunk által. -
Ámen. 

VENISANCTE 
l . Jöjj, Szentlélek Úristen,- Áraszd reánk tel

jesen - Mennyböl fényességedet, - Mennyböl fé
nyességedet.- Refr: Jöjj el, jöjjel,-Jöjj el, jöjj 
el, - Jöjj, Szentlélek Úristen! 

2. Jöjj el, árvák gyámola, -Jöjj el, szívünk or
vosa, - Oszd ki égi kincsedet, - Oszd ki égi kin
csedet. - Refr. 

V: Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél. 
F: És megújítod a föld színét. 

Könyörögjünk . Istenünk: te a Szentlélek megvi
lágosító kegyelmével tanítottad híveid szívét. Add 
meg nekünk, hogy a Szentlélekben rátaláljunk az 
igazságra, és vigasztalásának szüntelenül örvend
jünk. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen. 

Imád ág lelkigyakorlat elején: 

Kérünk, Urunk, áraszd szívünkbe az értelem, az 
igazság és a béke lelkét, hogy egész szívvel felfog
juk, ami kedves neked, és amit megismertünk, azt 
közös akarattal tettekre váltsuk. Krisztus, a mi 
Urunk által. - Ámen. 
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