BREVIARIUM

VASÁRNAP
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.

Himnusz

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás,
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a te világosságod
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.
Áldjon, Uram, téged hold nénénk és minden csillaga az égnek.
Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, tégedet szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
Kik által élteted minden te alkotásod.
Áldjon, Uram, téged víz húgunk,
Oly nagyon hasznos ő,
Oly drága, tiszta és alázatos!
Áldjon, Uram, tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.
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Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, akik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, kik magukat megadták te szent akaratodnak.
A második halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat, és áldjátok
És mondjatok hálát neki
És nagy alázatosan szolgáljátok.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen

ószövetségi olvasmány
(Jer 17,7-8)

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és az Úr lesz bizodalma! Jelképes cselekedet: a próféta nőtlensége. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely a
folyóhoz ereszti gyökereit: nem fél, ha jön a hőség, lombja zöldellni fog; száraz
esztendőben sem aggódik, és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni.

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
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te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Primára, I.)

Könyörülj rajtam, Isten könyörülj,*
mivel én lelkem hozzád menekül.
Szárnyad árnyékában én lelkem megvonul,*
amíg a veszedelem elvonul.
A fölséges Istenhez szavamat emlem,*
az Istenhez, aki jót tesz velem.
A mennyből küldje nekem segítségét,*
üldözőimet gyalázatnak adja,
küldje nekem az Isten kegyelmét és hűségét.
Oroszlánok közepett lakozom,*
emberek fiait széttépik nagy mohón.
Megmentett erős ellenségeimtől,*
nálam hatalmasabb gyűlölőimtől.
Lábamnak tőrt vetettek,*
meghajlították lelkemet.
Vermet ástak elém,*
belé hadd essenek.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(Kol 1,9b-11)

Az ő akaratának az ismerete teljes legyen bennetek, minden lelki bölcsességgel
és megértéssel együtt, és az Úrhoz méltóan éljetek, mindenben az ő tetszése
szerint, hogy minden jócselekedetben gyümölcsöt hozzatok, és gyarapodjatok
Isten ismeretében. Erősítsen meg titeket dicsőségének hatalmából minden erővel, hogy végig kitartsatok, és béketűrők legyetek.
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Zakariás éneke
(Lk 1,68-79)

Áldott az Úr, Izrael Istene, *
mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
Az üdvösség jelét támasztotta nekünk,*
Dávidnak, az ő szolgájának házában,
amint megmondta szentjeinek ajkával, *
ősidőktől fogva prófétái által.
Megmentett minket ellenségeinktől,*
és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket;
hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal, *
és megemlékezzék szent szövetségéről,
az esküről, melyet Ábrahám atyánknak esküdött,*
hogy majd megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből
		
megszabadulva,
			
félelem nélkül szolgáljunk neki,
szentségben és igazságban színe előtt*
életünknek minden napján.
Téged pedig, gyermek,*
a Magasságbeli prófétájának fognak hívni: mert az Úr
színe előtt fogsz járni, hogy előkészítsd az ő útját,
és népét az üdvösség ismeretére tanítsd,*
bűneik bocsánatára,
Istenünk mélységes irgalmából,*
amellyel meglátogatott minket a magasságban felkelő,
		
hogy fényt hozzon azoknak,
akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek,*
s hogy lépteinket a békesség útjára igazítsa.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgá6

lója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.

Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.

Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.

Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.

Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.

Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.

Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(ImKer)

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj
nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és
értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Ámen

Áldás

(1Reg 17,18)

Legyen minden a fölséges és hatalmas, igaz és egyedülvaló Istené;
neki adassék és őt illesse minden tisztelet és tisztesség, minden di7

cséret és áldás, minden hálaadás és dicsőség, mert minden jó az ővé
és ő az egyedül jó.
Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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VASÁRNAP
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.

Himnusz

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás,
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a te világosságod
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.
Áldjon, Uram, téged hold nénénk és minden csillaga az égnek.
Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, tégedet szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
Kik által élteted minden te alkotásod.
Áldjon, Uram, téged víz húgunk,
Oly nagyon hasznos ő,
Oly drága, tiszta és alázatos!
Áldjon, Uram, tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.
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Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, akik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, kik magukat megadták te szent akaratodnak.
A második halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat, és áldjátok
És mondjatok hálát neki
És nagy alázatosan szolgáljátok.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.

Mind: Irgalmas Istenünk, megvalljuk, hogy a bűn rabságában
vagyunk, és nem szabadíthatjuk meg önmagunkat. Vétkeztünk
ellened gondolattal, szóval, cselekedetel, azzal, amit tettünk és azzal,
amit elmulasztottunk. Nem szerettünk téged teljes szívünkből, nem
szerettük felebarátainkat, sem önmagunkat. Fiad, Jézus Krisztus
érdemeiért, irgalmazz nekünk. Bocsáss meg nekünk, újíts meg és
vezess minket, hogy a te akaratodat követve, útjaidon járjunk, szent
neved dicsőségére. Ámen
Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg
bűneinket, és + vezessen el az örök életre.
Mind: Ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
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vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Ámen
Felállunk.

ószövetségi olvasmány
(Bölcs 19,22b)

Naggyá és dicsővé tetted, Uram, népedet. Nem vetetted meg, sőt mindenkor és
mindenütt velük voltál!

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Vecsernyére, I.)

Minden népek kézzel tapsoljatok,*
Ujjongó dallal Istent áldjatok.
Mert fölséges az Úr és borzadalmas,*
király Ő, az egész földön hatalmas.
Mert a mennyei szentséges Atya,*
a mi királyunk öröktől fogva,
elküldötte szerelmes Fiát az égből,*
és szabadulást szerzett a föld közepett.

[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
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És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(1Pt 1,3-5)

Áldott legyen Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmasságával élő reménységre szült újjá minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való
feltámadása által, romolhatatlan, szennyezetlen és hervadhatatlan örökségre,
amely a mennyekben fenn van tartva számotokra. Isten ereje a hit által megőriz
titeket az üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben kinyilvánuljon.

Magnificat
(Lk 1,46-55)

Magasztalja lelkem az Urat,*
és szívem ujjong megváltó Istenemben,
mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát.*
Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem
		
minden nemzedék,
mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas,*
és Szent az ő Neve.
Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll,*
akik őt félik.
Hatalmas dolgokat művelt karja erejével,*
szétszórta a gondolataikban kevélykedőket.
Hatalmasokat levetett a trónról,*
és kicsinyeket felemelt.
Éhezőket betöltött jókkal,*
és üresen bocsátott el gazdagokat.
Felkarolta szolgáját, Izraelt,*
megemlékezve irgalmasságáról,
amint megmondta atyáinknak,*
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Ábrahámnak és utódainak mindörökre,
s a népeket hűsége szerint.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.

Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.

Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.

Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.

Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.

Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.

Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.

Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(ImKer)

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj
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nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és
értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Ámen.

Áldás

(1Reg 17,18)

Legyen minden a fölséges és hatalmas, igaz és egyedülvaló Istené;
neki adassék és őt illesse minden tisztelet és tisztesség, minden dicséret és áldás, minden hálaadás és dicsőség, mert minden jó az ővé
és ő az egyedül jó.
Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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HÉTFŐ
Prima
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz

Szent, szent, szent az Úr,
a mindenható Isten, aki van, aki volt és aki eljövendő:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Méltó vagy Urunk, Istenünk,
hogy tiéd legyen a dicséret, dicsőség, tisztelet és áldás:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(Ez 34,12b-14)

Íme, én megnyitom sírhantjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem,
és bevezetlek titeket Izrael földjére. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr,
amikor megnyitom majd sírjaitokat és kihozlak titeket sírhantjaitokból, én né15

pem! A lelkemet adom belétek, hogy életre keljetek, és nyugodt lakóhelyet adok
nektek földeteken; akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és meg is cselekedtem« – mondja az Úr Isten.

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Kompletoriumra, I.)

Számkivetésem útjait te számon tartod,*
tömlődbe gyűjtöd minden könnyeim.
Gyűlölőim mind valamennyien összesúgtak-búgtak ellenem,*
ellenem szóltak.
Jóságomért rosszal fizetnek,*
gyűlölettel a szeretetnek.
Szeretetemért megvádoltatom;*
én pedig imádkozom.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(1Jn 4,14-15)

Mi pedig láttuk, és tanúságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát, mint
a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy »Jézus az Isten Fia«, abban Isten benne
marad, és ő Istenben.
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Deus misereatur nostri
(Zsolt 67)

Irgalmazzon nekünk Isten*
és áldjon meg minket!
Ragyogtassa arcát felettünk!*
Hogy megismerjük utadat a földön;
minden nemzet lássa szabadításodat!
Áldjanak téged a népek, Isten,*
áldjanak téged a népek valamennyien!
Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek,*
mert igazsággal ítéled a népeket,
		
és kormányozod a földön a nemzeteket.
Áldjanak téged a népek, Isten,*
áldjanak téged a népek valamennyien!
A föld megadja gyümölcsét;*
áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk,
áldjon meg minket Isten,*
a föld minden határa félje őt!

Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
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Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.

Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.

Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.

Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.

Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.

Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.

Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(LRend 50-52)

Mindenható, örök, igazságos és könyörülő Isten, add meg nekünk,
nyomorúságos embereknek, hogy éretted mindig azt tegyük, amiről
tudjuk, hogy megfelel akaratodnak, és mindig azt akarjuk, ami neked
tetszik, hogy így bensőleg megtisztítva, bensőleg megvilágosítva és
a Szentlélek tüzétől lángra lobbantva nyomába szegődhessünk a te
szerelmes Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és kizárólag a
te kegyelmedből eljuthassunk hozzád, ó, Fölséges, ki tökéletes Háromságban és egyszerű Egységben élsz és uralkodol és dicsőségben
ragyogsz mindenható Istenünk, minden századokon át. Ámen

Áldás
(Végr 40)

Ha valaki megtartja ezeket, a mennyben teljék be a Magasságbeli
Atya áldásával, a földön pedig teljék be az ő szeretett Fiának áldásával, a Vigasztaló Szentlélekkel, az ég minden erejével és az összes
szentekkel.
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Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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HÉTFŐ
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz

Szent, szent, szent az Úr,
a mindenható Isten, aki van, aki volt és aki eljövendő:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Méltó vagy Urunk, Istenünk,
hogy tiéd legyen a dicséret, dicsőség, tisztelet és áldás:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.

Mind: Irgalmas Istenünk, megvalljuk, hogy a bűn rabságában
vagyunk, és nem szabadíthatjuk meg önmagunkat. Vétkeztünk
ellened gondolattal, szóval, cselekedetel, azzal, amit tettünk és azzal,
amit elmulasztottunk. Nem szerettünk téged teljes szívünkből, nem
szerettük felebarátainkat, sem önmagunkat. Fiad, Jézus Krisztus
érdemeiért, irgalmazz nekünk. Bocsáss meg nekünk, újíts meg és
vezess minket, hogy a te akaratodat követve, útjaidon járjunk, szent
neved dicsőségére. Ámen
Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg
bűneinket, és + vezessen el az örök életre.
Mind: Ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
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vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen
Felállunk.
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(MTörv 4,39-40)

Ismerd el tehát ma, és vésd a szívedbe, hogy az Úr az Isten fönn az égben és
lenn a földön és senki más! Tartsd meg parancsait és rendeleteit, amelyeket
parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen neked, s utánad fiaidnak és hosszú
ideig maradhass azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened majd ad neked.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Tertiára)

Isten, irgalmazz, mert ember tipor,*
támad, szorongat szüntelen.
ellenségeim szüntelen tipornak,*
sokan támadnak ellenem.
Gyűlölőim mind valamennyien összesúgnak-búgnak ellenem,*
mind, ami rossz, azt főzi ellenem.
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Mert ellenségeim ellenem szólnak.*
Szemmel kísérnek és tanácsot tartanak.
Ádázságot gyűjt magába szíve,*
s kimegy és tovább adja.
Gúnyolódó szóval illet mind, ki lát,*
fejét csóválja, elvonja ajkát.
Én pedig féreg vagyok és nem ember,*
emberek csúfja, nép utálata.
Gúny tárgya lettem minden ellenségeimnek,*
szomszédaimnak csúfja, félelme ismerőseimnek.
Ám, Te, Uram, ne maradj messze:*
én oltalmam, siess segítségemre.
Siess segítségemre,*
én Uram, üdvösségem!

[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(Ef 3,16-19)

Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső
emberré az ő Lelke által, hogy Krisztus a hit által a szívetekben lakjék, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szenttel
együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét is, s beteljetek
Isten egész teljességével.
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Fundamenta eius
(Zsolt 87)

Szent hegyeken vetette meg alapjait,*
jobban szereti Sion kapuit az Úr,
mint Jákob többi hajlékát.*
Dicsőséges dolgokat mond rólad, Isten városa!
Ráhábot és Babilont azok között említem,*
akik ismernek engem;
íme, Filisztea, Tírusz és Etiópia népe:*
mind ott született.
Sionról mondják majd: »Ez is, az is ott született,*
és maga a Fölséges erősíti meg.«
Bejegyzi majd az Úr, a népek könyvébe:*
»Ezek itt születtek.«
Körtáncban fogják majd énekelni:*
»Minden forrásom tebenned fakad.«
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.

Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
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Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(LRend 50-52)

Mindenható, örök, igazságos és könyörülő Isten, add meg nekünk,
nyomorúságos embereknek, hogy éretted mindig azt tegyük, amiről
tudjuk, hogy megfelel akaratodnak, és mindig azt akarjuk, ami neked
tetszik, hogy így bensőleg megtisztítva, bensőleg megvilágosítva és
a Szentlélek tüzétől lángra lobbantva nyomába szegődhessünk a te
szerelmes Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és kizárólag a
te kegyelmedből eljuthassunk hozzád, ó, Fölséges, ki tökéletes Háromságban és egyszerű Egységben élsz és uralkodol és dicsőségben
ragyogsz mindenható Istenünk, minden századokon át. Ámen

Áldás
(Végr 40)

Ha valaki megtartja ezeket, a mennyben teljék be a Magasságbeli
Atya áldásával, a földön pedig teljék be az ő szeretett Fiának áldásával, a Vigasztaló Szentlélekkel, az ég minden erejével és az összes
szentekkel.
Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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KEDD
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(SzUB 1-3)

Halljátok, az Úr által meghívott szegénykék,
akik sok országból és vidékről jöttetek össze.
Éljetek mindig igazságban,
hogy meghaljatok engedelmességben.
Ne a kinti életet nézzétek,
hanem a lélek életét, mely jobb.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(Iz 55,1)

Ó, ti szomjazók mind, jöjjetek a vizekhez, és akiknek nincs pénzetek, jöjjetek,
vegyetek gabonát, és egyetek! Jöjjetek, vegyetek gabonát pénz nélkül, és vételár nélkül bort és tejet!
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Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Sextára, I.)

Nagy szóval kiáltok az Úrhoz,*
nagy szóval könyörgök az Úrhoz.
Panaszaim elébe tárom,*
megnyitom előtte nyomorúságom.
Ha lelkem bennem elapad,*
te tudod az én utamat.
Ahol járok ösvényemen,*
Titokban vetnek tőrt nekem.
Jobbra nézek, de csak azt látom,*
nincs, aki gondoljon velem.
Nincs, hová menekednem,*
nincs, aki bánja életem.
Mert én a szégyent érted hordom,*
érted borítja pír az arcom.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(Kol 3,12-15)

Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai, az irgalom
érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést! Viseljétek
el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik
ellen! Ahogy az Úr megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is! Mindezek fölött
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pedig: öltsétek magatokra a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke! S Krisztus békéje, amelyre meghívást kaptatok egy testben, uralkodjék a szívetekben!
Legyetek hálásak!

Ecce, Deus
(Iz 12,2-6)

Íme, Isten az én üdvösségem,*
bízom és nem félek,
mert erőm és ujjongó dalom az Úr,*
ő lett nekem üdvösségem.
Örömmel merítetek majd vizet*
az üdvösség forrásaiból.
Így szóltok azon a napon:*
Adjatok hálát az Úrnak,
szólítsátok a nevén,*
ismertessétek meg a népek közt tetteit!
Emlékeztessetek arra, hogy magasztos a neve!*
Énekkel dicsérjétek az Urat,
mert fönséges dolgot művelt,*
legyen ismert ez az egész földön!
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
27

Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(LRend 11-13)

Mint fiaknak kínálja magát nekünk az Úristen. Lábatokat csókolva
és a tőlem telhető legnagyobb szeretettel kérlek mindnyájatokat, testvéreim, hogy amennyire csak tőletek telik, a legteljesebb tisztelettel
és hódolattal legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges teste és
vére iránt, melyben minden, ami a mennyben és a földön van, megbékélt és kiengesztelődött a mindenható Istennel. Ámen

Áldás

(1LHív 1-6)

Mindazok, akik szeretik az Urat teljes szívből, teljes lélekkel és elmével és minden erővel és úgy szeretik felebarátjukat mint önmagukat; és gyűlölik testüket bűneikkel és vétkeikkel együtt; és magukhoz veszik a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét; és a bűnbánat
méltó gyümölcseit termik: ó, milyen boldogok és áldottak azok a
férfiak és nők, amíg így cselekszenek és ezekben kitartanak, mert
megnyugszik rajtuk az Úr lelke s lakóhelyet és szállást készít náluk
magának.
28

Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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KEDD
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(SzUB 1-3)

Halljátok, az Úr által meghívott szegénykék,
akik sok országból és vidékről jöttetek össze.
Éljetek mindig igazságban,
hogy meghaljatok engedelmességben.
Ne a kinti életet nézzétek,
hanem a lélek életét, mely jobb.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.

Mind: Irgalmas Istenünk, megvalljuk, hogy a bűn rabságában
vagyunk, és nem szabadíthatjuk meg önmagunkat. Vétkeztünk
ellened gondolattal, szóval, cselekedetel, azzal, amit tettünk és azzal,
amit elmulasztottunk. Nem szerettünk téged teljes szívünkből, nem
szerettük felebarátainkat, sem önmagunkat. Fiad, Jézus Krisztus
érdemeiért, irgalmazz nekünk. Bocsáss meg nekünk, újíts meg és
vezess minket, hogy a te akaratodat követve, útjaidon járjunk, szent
neved dicsőségére. Ámen
Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg
bűneinket, és + vezessen el az örök életre.
Mind: Ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
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úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Ámen
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(Iz 55,1)

Ó, ti szomjazók mind, jöjjetek a vizekhez, és akiknek nincs pénzetek, jöjjetek,
vegyetek gabonát, és egyetek! Jöjjetek, vegyetek gabonát pénz nélkül, és vételár nélkül bort és tejet!

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Nonára, I.)

Óh ti mindnyájan, kik jártok-keltek az úton,*
nézzetek ide és lássátok:
van-e olyan fájdalom,*
mint az én fájdalmam?
Hiszen ebfalka oldalog körül,*
31

gonosztevők serege vesz körül.
Ők pedig bámészkodva csak mulatoznak rajtam,*
elosztják ruhámat maguk között,
		
és sorsot vetnek köntösöm fölött.
Átlyuggatták kezemet, lábamat,*
megszámlálhatom minden csontomat.
szájuk ellenem tátva,*
ordító, ádáz oroszlán módjára.
Elöntöttem, akár a víz,*
szertehullottak minden csontjaim.

[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(Ef 2,19-22)

Így tehát most már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek
polgártársai és Isten házanépe, az apostolok és próféták alapjára rakott épület,
melynek szegletköve maga Krisztus Jézus. Benne illeszkedik egybe az egész
építmény, és szent templommá növekszik az Úrban. Ti is benne épültök egybe
Isten lakóhelyévé a Lélekben.

Quærite Dominum
(Iz 55,6-11)
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Keressétek az Urat, amíg megtalálható,*
hívjátok őt, amíg közel van!
Hagyja el útját az istentelen,*
és gondolatait a bűnös ember!
Térjen vissza az Úrhoz, aki megkönyörül rajta,*
és Istenünkhöz, mert ő nagylelkű a megbocsátásban!
Mert a ti gondolataitok nem az én gondolataim,*
és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr.
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél,*
annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál,
és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.*
Mert amint lehull az eső és a hó az égből,
és nem tér oda vissza, hanem megitatja a földet,*
termékennyé és gyümölcsözővé teszi,
magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,*
úgy lesz az én igém is, mely számból kijön:
nem tér vissza hozzám eredménytelenül,*
hanem megteszi, amit akarok,
		
és véghezviszi, amiért küldtem.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
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Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(LRend 11-13)

Mint fiaknak kínálja magát nekünk az Úristen. Lábatokat csókolva
és a tőlem telhető legnagyobb szeretettel kérlek mindnyájatokat, testvéreim, hogy amennyire csak tőletek telik, a legteljesebb tisztelettel
és hódolattal legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges teste és
vére iránt, melyben minden, ami a mennyben és a földön van, megbékélt és kiengesztelődött a mindenható Istennel. Ámen

Áldás

(1LHív 1-6)

Mindazok, akik szeretik az Urat teljes szívből, teljes lélekkel és elmével és minden erővel és úgy szeretik felebarátjukat mint önmagukat; és gyűlölik testüket bűneikkel és vétkeikkel együtt; és magukhoz veszik a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét; és a bűnbánat
méltó gyümölcseit termik: ó, milyen boldogok és áldottak azok a
férfiak és nők, amíg így cselekszenek és ezekben kitartanak, mert
megnyugszik rajtuk az Úr lelke s lakóhelyet és szállást készít náluk
magának.
Felállunk.
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Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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SZERDA
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(BD 1-8)

Féljétek az Urat és adjátok meg neki a tiszteletet.
Méltó az Úr, hogy övé legyen a dicséret és a tisztelet.
Mindnyájan féljétek az Urat, dicsőítsétek őt.
Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled.
Dicsérjétek őt ég és föld.
Dicsérjétek mind ti folyóvizek az Urat.
Isten fiai, áldjátok az Urat.
Ez az a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és ujjongjunk rajta,
alleluja, alleluja, alleluja! Izrael királya!
Minden lélek dicsérje az Urat !
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.
36

ószövetségi olvasmány
(Bölcs 3,1-2a. 3b)

Az igazak lelke Isten kezében van, a halál kínja nem érinti őket. Az esztelenek
szemében úgy tetszett: meghaltak; pedig ők a békességben vannak.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Nonára, II.)

Szívem olyan lett, akár a viasz,*
elolvad bennem.
Torkom kiszáradt, mint a cserépdarab,*
és ínyem nyelvemhez tapadt.
És élelmül epét adtak,*
szomjúságomban epét itattak.
Halál porába vezettél le engem,*
még jobban gyötrik, kit te sebzettél meg.
Elpihentem és el is szenderegtem,*
de felkeltem, mert fenntart az Úr engem.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
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újszövetségi olvasmány
(Gal 5,16-17)

Azt mondom tehát: Lélek szerint járjatok, és ne teljesítsétek a test kívánságait!
Mert a test a Lélek ellen vágyakozik, a Lélek pedig a test ellen; ezek ugyanis
egymással ellenkeznek, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.

Domine, non est exaltatum
(Zsolt 131)

Uram, nem fuvalkodik fel szívem,*
és nem néz magasra szemem,
nem járok nagy dolgok után,*
erőmet meghaladó csodák után,
hanem megnyugtattam*
és elcsöndesítettem lelkemet.
Mint a gyermek anyja ölén,*
mint a kisgyermek,
olyan most a lelkem.*
Bízzon Izrael az Úrban most és mindörökké.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
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Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(1Reg 23,1)

Mindenható, szentséges, magasságos és fölséges Istenünk, szent és
igazságos Atya, égnek és földnek Ura és királya, hálát adunk neked önmagadért, mivel szent akaratodból és a Szentlélekkel egyetlen Fiad által megteremtettél minden szellemi és anyagi létezőt és
bennünket is képedre és hasonlatosságodra teremtve a paradicsomba
helyeztél. Ámen

Áldás
(Végr 40)

És ha valaki megtartja ezeket, a mennyben teljék be a magasságbeli
Atya áldásával, a földön pedig teljék be az ő szeretett Fiának áldásával, a vigasztaló Szentlélekkel, az ég minden erejével és az összes
szentekkel.
Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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SZERDA
Vecsernye
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(BD 1-8)

Féljétek az Urat és adjátok meg neki a tiszteletet.
Méltó az Úr, hogy övé legyen a dicséret és a tisztelet.
Mindnyájan féljétek az Urat, dicsőítsétek őt.
Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled.
Dicsérjétek őt ég és föld.
Dicsérjétek mind ti folyóvizek az Urat.
Isten fiai, áldjátok az Urat.
Ez az a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és ujjongjunk rajta,
alleluja, alleluja, alleluja! Izrael királya!
Minden lélek dicsérje az Urat !
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.

Mind: Irgalmas Istenünk, megvalljuk, hogy a bűn rabságában
vagyunk, és nem szabadíthatjuk meg önmagunkat. Vétkeztünk
ellened gondolattal, szóval, cselekedetel, azzal, amit tettünk és azzal,
amit elmulasztottunk. Nem szerettünk téged teljes szívünkből, nem
szerettük felebarátainkat, sem önmagunkat. Fiad, Jézus Krisztus
érdemeiért, irgalmazz nekünk. Bocsáss meg nekünk, újíts meg és
vezess minket, hogy a te akaratodat követve, útjaidon járjunk, szent
neved dicsőségére. Ámen
Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg
bűneinket, és + vezessen el az örök életre.
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Mind: Ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Ámen
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(Bár 4,28-29)

Bizony, miként arra irányult figyelmetek, hogy eltévelyedjetek Istentől, éppúgy
térjetek meg és tízszer jobban keressétek őt újra. Mert aki rátok hozta a bajokat,
örök vidámságot is ad majd újra nektek, azzal, hogy megszabadít titeket.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Nonára, III.)

Szent Atyám, te megfogtad jobbomat,*
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tanácsoddal vezetsz, s azután dicsőségre emelsz.
Mert mim van nekem kívüled az égben?*
S ha veled vagyok, nem kell a föld nékem.
Megálljatok és ismerjétek el:*
az Isten én vagyok,
felséges a népek között,*
a földön felséges vagyok.
Áldott az Úr, Izrael Istene,*
aki tulajdon szentséges vérével váltotta meg
az ő szolgáinak lelkét,*
és senki sem bűnhődik, ki benne bízik.
És tudjuk, hogy eljön, mert eljő*
igazságosan ítélkezni.

[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(Jak 1,22. 25)

Cselekedjetek az ige szerint, s ne csak hallgassátok, önmagatokat ámítva. Aki
azonban gondosan beletekint a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad
abban, s annak nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az
boldog lesz tette által.

Benedictus es, Domine
(Dán 3,52-55)
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Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene!*
Dicséretre méltó, dicsőséges
és mindenekfölött magasztos mindörökké!*
Áldott a te dicsőséges szent neved,
dicséretre méltó, és mindenekfölött magasztos mindörökké!*
Áldott vagy dicsőséged szent templomában,
mindenekfölött dicséretre méltó*
és mindenekfölött dicsőséges mindörökké!
Áldott vagy királyi trónodon,*
mindenekfölött dicséretes és
mindenekfölött magasztos mindörökké!
Áldott vagy, aki a mélységeket szemléled*
s a kerubok fölött trónolsz,
dicséretre méltó*
és mindenekfölött magasztos mindörökké!
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
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Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(1Reg 23,1)

Mindenható, szentséges, magasságos és fölséges Istenünk, szent és
igazságos Atya, égnek és földnek Ura és királya, hálát adunk neked önmagadért, mivel szent akaratodból és a Szentlélekkel egyetlen Fiad által megteremtettél minden szellemi és anyagi létezőt és
bennünket is képedre és hasonlatosságodra teremtve a paradicsomba
helyeztél. Ámen

Áldás
(Végr 40)

És ha valaki megtartja ezeket, a mennyben teljék be a magasságbeli
Atya áldásával, a földön pedig teljék be az ő szeretett Fiának áldásával, a vigasztaló Szentlélekkel, az ég minden erejével és az összes
szentekkel.
Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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CSÜTÖRTÖK
Prima
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(Int 27)

Ahol szeretet és bölcsesség van,
ott nincs sem félelem, sem tudatlanság.
Ahol türelem és alázatosság van,
ott nincs sem harag, sem felindulás.
Ahol vigasság és szegénység van,
ott nincs sem kapzsiság. sem zsugoriság.
Ahol nyugalom és elmélkedés van,
ott nincs sem aggályoskodás, sem szertelenkedés.
Ahol az Úr félelme őrzi a kaput,
ott nincs helye az ellenségnek a betörésre.
Ahol irgalom és tapintat van,
ott nincs sem pazarlás, sem keményszívűség.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
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Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(Iz 61,1-2)

Az Úristen lelke van rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt
vigyek a szegényeknek, hogy bekötözzem a megtört szívűeket; hogy hirdessem
a foglyoknak a szabadulást, és a megkötözötteknek a börtön megnyitását; hogy
hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Primára, II.)

Kész az én szívem, ó Istenem, kész az én szívem,*
énekelnem és zsoltárt zengenem.
Ébredj, én lelkem; ébredj citera, hárfa!*
A hajnalt pirkadni keltem.
A nemzetek közt, Uram, vallak;*
a népek közt magasztallak.
Mert nagy a te jóságod, felér az egekig,*
hűséged a fellegekig.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
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Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(Fil 1,20)

Ez az én várakozásom és reménységem, hogy semmiben sem szégyenülök
meg, ellenkezőleg, teljes bizalmam, hogy mint mindig, úgy most is megdicsőül
Krisztus az én testemben, akár élet, akár halál által.

Ecce quam bonum
(Zsolt 133)

Íme, milyen jó és milyen gyönyörűséges,*
ha együtt laknak a testvérek!
Olyan az, mint a drága kenet a fejen,*
amely lecsordul a szakállra, Áron szakállára,
lecsordul ruhája szegélyére;*
vagy mint a Hermon harmata,
		
amely lehull Sion hegyére.
Ott adja az Úr az áldást,*
s az életet mindörökre.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
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Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(1Reg 23,3)

Hálát adunk neked, mert, miként Szent Fiad által megteremtettél
bennünket, azonképpen szent szeretettel, mellyel szerettél bennünket, lehetővé tetted, hogy az igaz Isten és igaz ember a dicsőséges
és boldogságos mindenkor Szűz Máriától megszülessék, s bennünket keresztjével, vérehullásával és halálával a rabságból kiváltson.
Ámen

Áldás
(Végr 5)

Imádunk téged, Urunk Jézus Krisztus, a világon lévő minden templomodban, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad
a világot.
Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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CSÜTÖRTÖK
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(Int 27)

Ahol szeretet és bölcsesség van,
ott nincs sem félelem, sem tudatlanság.
Ahol türelem és alázatosság van,
ott nincs sem harag, sem felindulás.
Ahol vigasság és szegénység van,
ott nincs sem kapzsiság. sem zsugoriság.
Ahol nyugalom és elmélkedés van,
ott nincs sem aggályoskodás, sem szertelenkedés.
Ahol az Úr félelme őrzi a kaput,
ott nincs helye az ellenségnek a betörésre.
Ahol irgalom és tapintat van,
ott nincs sem pazarlás, sem keményszívűség.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.

Mind: Irgalmas Istenünk, megvalljuk, hogy a bűn rabságában
vagyunk, és nem szabadíthatjuk meg önmagunkat. Vétkeztünk
ellened gondolattal, szóval, cselekedetel, azzal, amit tettünk és azzal,
amit elmulasztottunk. Nem szerettünk téged teljes szívünkből, nem
szerettük felebarátainkat, sem önmagunkat. Fiad, Jézus Krisztus
érdemeiért, irgalmazz nekünk. Bocsáss meg nekünk, újíts meg és
vezess minket, hogy a te akaratodat követve, útjaidon járjunk, szent
neved dicsőségére. Ámen
Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg
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bűneinket, és + vezessen el az örök életre.
Mind: Ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Ámen
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(Pél 3,5-6)

Teljes szívvel bízzál az Úrban, és ne támaszkodj saját belátásodra! Minden utadon rá gondolj, s ő majd igazgatja lépéseidet.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Vecsernyére, II.)
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Örvendjen az ég, repessen a föld;*
zúgjon a tenger, s mi tengert betölt;
Ujjongjon a mező,*
s mind, ami rajta él.
Vigyétek testeteket áldozatul*
és hordozzátok az Ő szent keresztjét
és kövessétek mindvégig*
százszor szent parancsait.
Az egész föld rettegjen Őelőtte;*
mondjátok el a nemzetek között: király az Úr.

[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(ApCsel 3,19-20)

Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröljék bűneiteket, s hogy
az enyhülés idői eljöjjenek az Úr színétől, és elküldje azt, akit hirdettek nektek,
Jézus Krisztust.

Dignus es

(Jel 4,11; 5,9-10; 13)

Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség,*
a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent,
és a te akaratod által jöttek létre a teremtmények!*
Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet,
és felnyisd annak pecsétjeit,*
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mert megöltek, és saját véreddel megváltottál Istennek,
minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből,*
és Istenünk számára uralommá és papokká tetted őket,
és uralkodni fognak a föld felett!*
A trónon ülőnek és a Báránynak
áldás, tisztelet, dicsőség*
és hatalom, örökkön-örökké!
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.
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Könyörgés
(1Reg 23,3)

Hálát adunk neked, mert, miként Szent Fiad által megteremtettél
bennünket, azonképpen szent szeretettel, mellyel szerettél bennünket, lehetővé tetted, hogy az igaz Isten és igaz ember a dicsőséges
és boldogságos mindenkor Szűz Máriától megszülessék, s bennünket keresztjével, vérehullásával és halálával a rabságból kiváltson.
Ámen

Áldás
(Végr 5)

Imádunk téged, Urunk Jézus Krisztus, a világon lévő minden templomodban, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad
a világot.
Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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PÉNTEK
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(1Reg 21,2-6)

Féljétek és tiszteljétek,
dicsőítsétek és áldjátok,
adjatok hálát és imádjátok
az Urat, a háromságos és egy mindenható Istent,
az Atyát és Fiút és Szentlelket,
mindeneknek teremtőjét.
Tartsatok bűnbánatot,
teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit,
mert hamar meghalunk.
Adjatok és adatik nektek.
Bocsássatok meg és nektek is megbocsáttatik.
És ha nem bocsátjátok meg az embereknek bűneiket,
nektek sem bocsátja meg az Úr a ti bűneiteket.
Valljátok meg összes bűnötöket.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
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Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(Óz 2,21-22)

Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak igazsággal és törvénnyel, jósággal és szeretettel, eljegyezlek magamnak hűséggel, és ismerni fogod
az Urat.

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Sextára, II.)

Testvéreimnél idegenné lettem,*
anyám fiának ismeretlen.
Mert buzgóság emészt el házadért,*
s a tégedet gyalázók gyalázkodása ért.
Ők ellenben örvendeztek és egybegyűltek,*
ellenem egybegyűltek s váratlan reám törtek.
Hajam szálánál számosabbak,*
kik ok nélkül gyűlölnek.
Erősebbek, mint csontjaim,*
kik jogtalan gyötörnek:
		
hogy adjam vissza, amit el sem vettem.
Erőszakos tanúk álltak fel ellenem,*
amiről semmit sem tudok, azt kérdezték tőlem szüntelen.
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Rosszal fizetnek a jóért nekem,*
rám rontanak, mert a jót követem.
Te vagy az én szentséges Atyám: én királyom és én Istenem!*
Ne hagyj el engem, én Uram,
Istenem, ne maradj el tőlem a messzeségben.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(Fil 1,20)

Ez az én várakozásom és reménységem, hogy semmiben sem szégyenülök
meg, ellenkezőleg, teljes bizalmam, hogy mint mindig, úgy most is megdicsőül
Krisztus az én testemben, akár élet, akár halál által.

Domine, quis habitavit
(Zsolt 15)

Uram, ki lakhat sátradban?*
Ki tartózkodhat szent hegyeden?
Az, aki szeplőtelenül jár, és igazságot cselekszik,*
aki igazat gondol szívében,
aki nyelvével nem követ el álnokságot,*
felebarátjának nem tesz rosszat,
nem ad hitelt embertársa gyalázásának.*
Aki előtt a gonosz nem ér semmit,
de nagyra tartja azokat, akik az Urat félik.*
Aki esküjét nem vonja vissza, még ha kárára is van,
s pénzét nem adja kamatra.
Vesztegető ajándékot nem fogad el az ártatlan ellen;*
aki így cselekszik, meg nem inog sohasem.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
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Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(1Reg 23,4)

Hálát adunk neked, mert egyazon Fiad ismét el fog jönni fölségének
teljes dicsőségében, hogy az átkozottakat, akik nem tartottak bűnbánatot és nem ismertek téged, az örök tűzre küldje, azokhoz ellenben,
akik megismertek és imádtak téged és bűnbánatban szolgáltak neked, így szóljon: Gyertek, Atyám áldottai, és vegyétek az országot,
mely nektek készíttetett a világ kezdetét. Ámen
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Áldás
(ÁldLeó)

Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged; mutassa meg neked
arcát és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát és adjon neked békét. Áldjon meg téged az Úr, Leó testvér.
Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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PÉNTEK
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(1Reg 21,2-6)

Féljétek és tiszteljétek,
dicsőítsétek és áldjátok,
adjatok hálát és imádjátok
az Urat, a háromságos és egy mindenható Istent,
az Atyát és Fiút és Szentlelket,
mindeneknek teremtőjét.
Tartsatok bűnbánatot,
teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit,
mert hamar meghalunk.
Adjatok és adatik nektek.
Bocsássatok meg és nektek is megbocsáttatik.
És ha nem bocsátjátok meg az embereknek bűneiket,
nektek sem bocsátja meg az Úr a ti bűneiteket.
Valljátok meg összes bűnötöket.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.

Mind: Irgalmas Istenünk, megvalljuk, hogy a bűn rabságában
vagyunk, és nem szabadíthatjuk meg önmagunkat. Vétkeztünk
ellened gondolattal, szóval, cselekedetel, azzal, amit tettünk és azzal,
amit elmulasztottunk. Nem szerettünk téged teljes szívünkből, nem
szerettük felebarátainkat, sem önmagunkat. Fiad, Jézus Krisztus
érdemeiért, irgalmazz nekünk. Bocsáss meg nekünk, újíts meg és
vezess minket, hogy a te akaratodat követve, útjaidon járjunk, szent
neved dicsőségére. Ámen
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Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg
bűneinket, és + vezessen el az örök életre.
Mind: Ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Ámen
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(Sír 15,1-4)

Aki Istent féli, jót cselekszik, s aki kitart az igazság mellett, elnyeri azt. Az pedig eléje megy, mint tisztes anya, mint szűz menyasszony fogadja őt; táplálja őt
az élet és értelem kenyerével, s itatja az üdvös bölcsesség vizével; támaszra talál
benne, és meg nem inog, megtartja őt, és meg nem szégyenül, felmagasztalja
őt a társai előtt.

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
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Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Kompletoriumra, II.)

Ne légy oly messze, itt a nyomorúság,*
légy közel: nincs, ki segítsen nekem.
Akkor majd meghátrálnak ellenségeim,*
valahányszor szólítlak téged;
Jól tudom, Isten, enyém segítséged.
Barátaim, szeretteim elhúzódnak bajomtól,*
rokonaim megállnak távolból.
Elvitted messze tőlem minden barátomat,*
megutáltattál velük engem,
		
rab lettem és kijárnom nem szabad.
Ám te, Uram, ne maradj messze:*
Én oltalmam, siess segedelmemre.
Siess segítségemre,*
én Uram, üdvösségem.

[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(1Jn 4,15-16)

Aki vallja, hogy »Jézus az Isten Fia«, abban Isten benne marad, és ő Istenben.
Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket.
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Laudate Dominum
(Zsolt 117)

Dicsérjétek az Urat minden népek,*
dicsérjétek őt minden nemzetek!
Mert megerősíttetett mirajtunk az ő irgalma,*
és jósága örökre megmarad!
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.
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Könyörgés
(1Reg 23,5)

Valamennyien szánalomra méltók és bűnösök vagyunk, és így méltatlanok arra, hogy nevedet kiejtsük, alázattal kérünk, hogy a mi
Urunk Jézus Krisztus, a te szerelmes Fiad, kiben neked kedved telt,
a Vigasztaló Szentlélekkel együtt adjon neked hálát mindenért, úgy
ahogyan neked és nekik legjobban tetszik, ő, aki neked mindig elég,
s aki által annyit tettél értünk. Alleluja. Ámen

Áldás

(LHív 11-13)

Ó, mily dicsőséges, szent és felemelő dolog magunkénak vallani az
Atyát az égben! Ó, mily szent, vigasztaló és gyönyörűséges a tudat,
hogy jegyesünk van! Ó, mily szent, kedves, jóleső, alázatos, békét
árasztó, édes és szeretetre indító és mindenekfölött kívánatos gondolat, hogy olyan testvérünk és fiúnk van, mint Jézus Krisztus, aki
életét adta az ő juhaiért!
Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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SZOMBAT
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(BD 9-17)

Minden lélek dicsérje az Urat !
Dicsérjétek az Urat, mert jó ;
mindnyájan, kik ezt olvassátok, áldjátok az Urat!
Minden teremtmények, áldjátok az Urat!
Az ég minden madarai, dicsérjétek az Urat!
Gyerekek mindnyájan, dicsérjétek az Urat!
Ifjak és szüzek , dicsérjétek az Urat!
Méltó a bárány, aki megöletett,
hogy megkapja a dicsőítést, dicsőséget és a tiszteletet!
Áldott legyen a Szentháromság, az osztatlan Egység!
Szent Mihály Arkangyal, védj meg bennünket a küzdelemben!
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.
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ószövetségi olvasmány
(Jer 31,31a. 33b-34)

Íme, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök: törvényemet
a bensejükbe adom és a szívükre írom. Istenük leszek, ők pedig az én népem
lesznek. Nem fogja többé így tanítani egyik a másikat, senki a testvérét: ‘Ismerjétek meg az Urat!’ Mert mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebbtől a
legnagyobbig – mondja az Úr –, mivel megbocsátom bűnüket, és vétkükre nem
emlékezem többé.

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Matutinumra, I.)

Uram, Istenem, naphosszat kiáltok,*
éjszaka előtted siránkozom.
Jusson el hozzád imádságom,*
hallja meg füled kiáltásom.
Jöjj közel és oldozd fel lelkemet,*
elleneimtől szabadíts meg engemet.
Te vezettél engem az anyaméhtől,*
biztonságom vagy anyám emlejétől.
Rád hagytam magam születésem óta,*
anyám ölétől te vagy Istenem.
Pironságom te ismered és szégyenem, gyalázatom,*
előtted van minden szorongatóm.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
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újszövetségi olvasmány
(Júd 1,20-21)

Szeretteim, épüljetek rá legszentebb hitetekre, imádkozzatok a Szentlélekben,
őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, s várjátok a mi Urunknak, Jézus
Krisztusnak irgalmasságát az örök életre!

Ad te, Domine, levavi animam meam
(Zsolt 25,1-6)

Hozzád emelem, Uram, lelkemet,*
Istenem, tebenned remélek!
Ne hagyd, hogy megszégyenüljek,*
és ellenségeim ujjongjanak fölöttem!
Hisz senki, aki tebenned bízik,*
meg nem szégyenül.
De szégyen éri mindazokat,*
akik hiábavalóságok miatt hűtlenek lesznek.
Utaidat, Uram, mutasd meg nekem,*
és ösvényeidre taníts meg engem!
Vezess és oktass engem igazságodra,*
mert te vagy az én üdvözítő Istenem,
és én tebenned bízom szüntelen!*
Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről,
és irgalmadról,*
hisz azok öröktől valók!
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt, te
a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója,
a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek
jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek
minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi
Urunknál és Mesterünknél.
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Letérdelünk.
Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(1Reg 22,1-4)

Mindnyájan szívleljük meg, testvéreim, amit az Úr mond: Szeressétek
ellenségeiteket és tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Mert a
mi Urunk Jézus Krisztus is, kinek nyomdokait követnünk kell, barátjának szólította árulóját és önként adta át magát keresztrefeszítőinek.
Tehát nekünk is barátaink mindazok, akik igazságtalanul szomorúságot és aggódást, megszégyenítést és jogtalanságot, fájdalmakat és
kínokat, vértanúságot és halált okoznak. Mindezeket nagyon kell
szeretnünk, mert éppen azzal, amit okoznak nekünk, nyerjük el az
örök életet. Ámen

Áldás

(Int 28,1a. 3)

Boldog a szolga, aki kincseket gyűjt a mennyben, melyeket az Úr
mutatott neki. Boldog a szolga, aki szívében megőrzi Urának és Istenének titkait.
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Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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SZOMBAT
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(BD 9-17)

Minden lélek dicsérje az Urat !
Dicsérjétek az Urat, mert jó ;
mindnyájan, kik ezt olvassátok, áldjátok az Urat!
Minden teremtmények, áldjátok az Urat!
Az ég minden madarai, dicsérjétek az Urat!
Gyerekek mindnyájan, dicsérjétek az Urat!
Ifjak és szüzek , dicsérjétek az Urat!
Méltó a bárány, aki megöletett,
hogy megkapja a dicsőítést, dicsőséget és a tiszteletet!
Áldott legyen a Szentháromság, az osztatlan Egység!
Szent Mihály Arkangyal, védj meg bennünket a küzdelemben!
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.

Mind: Irgalmas Istenünk, megvalljuk, hogy a bűn rabságában
vagyunk, és nem szabadíthatjuk meg önmagunkat. Vétkeztünk
ellened gondolattal, szóval, cselekedetel, azzal, amit tettünk és azzal,
amit elmulasztottunk. Nem szerettünk téged teljes szívünkből, nem
szerettük felebarátainkat, sem önmagunkat. Fiad, Jézus Krisztus
érdemeiért, irgalmazz nekünk. Bocsáss meg nekünk, újíts meg és
vezess minket, hogy a te akaratodat követve, útjaidon járjunk, szent
neved dicsőségére. Ámen
Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg
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bűneinket, és + vezessen el az örök életre.
Mind: Ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Ámen
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(Szof 1,7)

Közel van az Úr napja, mert áldozatot készített az Úr, és megszentelte meghívottjait!

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Matutinumra, II.)

Szánakozót kerestem, s nem akadt,*

vigasztalókat, s nem találtam.
Isten, kevélyek kelnek ellenem,*
70

s erőszakosok életemre csapatostul leselgenek,
		
s számba se vesznek tégedet.
Azok közé számítanak, kik mennek,*
mennek már a sírverembe,
olyan lettem, mint az erőtlen ember.*
A halottak közt van vetve ágyam.
Én oltárodnál, seregek Ura,*
én Istenem, Királyom.
Siess segítségemre,*
én Uram, üdvösségem!
[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(Róm 8,15-17)

Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét
kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a
mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele
együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

Cantate Domino
(Zsolt 98)
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Énekeljetek az Úrnak új éneket,*
mert csodálatos dolgokat cselekedett.
Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja.*
Megismertette szabadítását az Úr,
megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt.*
Megemlékezett irgalmáról,
Izrael házához való hűségéről.*
A föld minden határa látta Istenünk szabadítását.
Ujjongjatok Istennek, minden földek,*
énekeljetek, örvendjetek, zengjetek!
Zengjetek az Úrnak lanttal,*
lanttal és a zsoltár szavával;
trombitával és kürtszóval,*
ujjongjatok az Úr, a király előtt!
Zúgjon a tenger s ami betölti azt,*
a földkerekség és lakói.
Tapsoljanak a folyóvizek,*
és a hegyek is mind ujjongjanak
az Úr előtt, mert eljön*
megítélni a földet.
Igazságban ítéli meg a földkerekséget,*
és méltányosan a népeket.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
Vers: Az Úr legyen veletek.
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Felelet: És a te lelkeddel.
Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(1Reg 17,17)

Minden jót a fölséges és hatalmas Úristennek adjunk vissza, és ismerjük el, hogy minden jó az övé; neki adjunk hálát mindenért, akitől minden jó származik. Ámen

Áldás

(Int 28,1a. 3)

Boldog a szolga, aki kincseket gyűjt a mennyben, melyeket az Úr
mutatott neki. Boldog a szolga, aki szívében megőrzi Urának és Istenének titkait.
Felállunk.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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Húsvét vasárnap
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(ErÜdv 10-18)

A szent szegénység megszégyeníti
a világ minden kapzsiságát, fukarságát és aggályait.
A szent alázatosság megszégyeníti
a gőgöt, és a világban élő embereket
s általában mindent, ami a világban van.
A szent szeretet megszégyenít
minden ördögi és a testi kísértést,
úgyszintén minden testi félelmet.
A szent engedelmesség megfékez
minden testi és érzékies vágyat.
Az engedelmes ember megfegyelmezett testét
kész alárendelni a lélek szolgálatának,
alávetni testvére akaratának
és a világ minden emberének,
sőt nemcsak az embereknek,
hanem a szelíd és vad állatoknak is,
hogy azt tehessék vele, amit akarnak,
már amennyire az Úr onnét felülről megengedi ezt nekik.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Ámen
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Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(Dán 7,13-14)

Azt láttam az éjszakai látomásban, hogy íme, az ég felhőiben valaki jött, aki
olyan volt, mint az Emberfia, s amikor az Ősöregig eljutott, az ő színe elé vitték, és ő hatalmat, méltóságot és országot adott neki, hogy minden nép, törzs és
nyelv neki szolgáljon, és hatalma örök hatalom legyen, amely meg nem szűnik,
és országa olyan, amely el nem pusztul.

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(Húsvétvasárnap Matutinumra, I.)

Énekeljetek az Úrnak új éneket,*
mert csodadolgokat cselekedett.
Diadalmát kivívta jobbja,*
s szentséges karja.
Szabadítását az Úr tudtul adta,*
a nemzetek színe előtt ő igazságát megmutatta.
Nappal küldjön az Úr irgalmat énnekem,*
éjente életemnek Istenéhez hadd szálljon áldó énekem.
Ezt a napot az Úristen adta,*
örvendezzünk és vigadjunk ma.
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Áldott, ki jő az Úr nevében,*
Isten az Úr felettünk ragyog.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(Ef 2,4-6)

Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, mellyel szeretett
minket, noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett
– kegyelemből üdvözültetek –, vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek közé
helyezett el Jézus Krisztusban.

Quemadmodum desiderat
(Zsolt 42)

Amint a szarvas kívánkozik a forrás vizéhez,*
úgy kívánkozik lelkem tehozzád, Istenem!
Szomjazza lelkem az erős, élő Istent:*
mikor jutok oda, hogy Isten színe előtt megjelenjek?
Éjjel-nappal könnyem a kenyerem,*
hiszen napról-napra azt mondják nekem: »Hol van a te Istened?«
Kiöntöm lelkemet és arra emlékezem,*
hogyan vonultam a csodás hajlék helyére,
az Isten házához hangos ujjongással és hálaadással,*
az ünneplő sokasággal.
Miért vagy szomorú, lelkem,*
miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt,*
arcom üdvösségét, az én Istenemet!
Lelkem elcsüggedt bennem, azért rád gondolok*
a Jordán és a Hermon földjéről, a Miszár hegyéről.
Örvény örvényt hív elő, amíg harsognak zuhatagjaid:*
mind áthaladnak rajtam árjaid és hullámaid.
Nappal kegyességét küldi nekem az Úr,*
76

s éjjel neki szól énekem:
imádkozom éltem Istenéhez.*
Ezt mondom Istennek: »Oltalmazóm,
miért feledkezel meg rólam?*
Miért kell szomorúan járnom-kelnem,
miközben sanyargat engem ellenségem?«*
Amíg csontjaimat törve, gyaláznak elnyomóim,
és napról-napra azt mondják nekem: »Hol van a te Istened?«*
Miért vagy szomorú, lelkem,
miért háborogsz bennem?*
Bízzál Istenben,
mert fogom még áldani őt,*
arcom üdvösségét, az én Istenemet!
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
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Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(LRend 50-52)

Mindenható, örök, igazságos, és könyörülő Isten, add meg nekünk,
nyomorúságos embereknek, hogy éretted mindig azt tegyük, amiről
tudjuk, hogy megfelel akaratodnak, és mindig azt akarjuk, ami neked
tetszik, hogy így bensőleg megtisztítva, bensőleg megvilágosítva és
a Szentlélek tüzétől lángra lobbantva nyomába szegődhessünk a te
szerelmes Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és kizárólag a
te kegyelmedből eljuthassunk hozzád, ó, Fölséges, ki tökéletes Háromságban és egyszerű Egységben élsz és uralkodol és dicsőségben
ragyogsz mindenható Istenünk, minden századokon át. Ámen

Áldás

(1Reg 17,18)

Legyen minden a fölséges és hatalmas, igaz és egyedülvaló Istené;
neki adassék és őt illesse minden tisztelet és tisztesség, minden dicséret és áldás, minden hálaadás és dicsőség, mert minden jó az ővé
és ő az egyedül jó.
Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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Húsvét vasárnap
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(ErÜdv 10-18)

A szent szegénység megszégyeníti
a világ minden kapzsiságát, fukarságát és aggályait.
A szent alázatosság megszégyeníti
a gőgöt, és a világban élő embereket
s általában mindent, ami a világban van.
A szent szeretet megszégyenít
minden ördögi és a testi kísértést,
úgyszintén minden testi félelmet.
A szent engedelmesség megfékez
minden testi és érzékies vágyat.
Az engedelmes ember megfegyelmezett testét
kész alárendelni a lélek szolgálatának,
alávetni testvére akaratának
és a világ minden emberének,
sőt nemcsak az embereknek,
hanem a szelíd és vad állatoknak is,
hogy azt tehessék vele, amit akarnak,
már amennyire az Úr onnét felülről megengedi ezt nekik.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.

Mind: Irgalmas Istenünk, megvalljuk, hogy a bűn rabságában
vagyunk, és nem szabadíthatjuk meg önmagunkat. Vétkeztünk
ellened gondolattal, szóval, cselekedetel, azzal, amit tettünk és azzal,
amit elmulasztottunk. Nem szerettünk téged teljes szívünkből, nem
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szerettük felebarátainkat, sem önmagunkat. Fiad, Jézus Krisztus
érdemeiért, irgalmazz nekünk. Bocsáss meg nekünk, újíts meg és
vezess minket, hogy a te akaratodat követve, útjaidon járjunk, szent
neved dicsőségére. Ámen
Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg
bűneinket, és + vezessen el az örök életre.
Mind: Ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Ámen
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(Iz 53,11b. 12b)

Tudásával szolgám igazzá tesz sokakat, és bűneiket ő hordozza. halálra adta
életét, és a bűnösök közé számították; pedig ő sokak vétkét viselte, és a bűnösökért közbenjár.

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt, te
a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója,
a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek
jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek
minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi
Urunknál és Mesterünknél.
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Szent Ferenc zsoltára
(Húsvétvasárnap Matutinumra, I.)

Örvendjen az ég, repessen a föld,*
zúgjon a tenger s mi tengert betölt;
ujjongjon a mező, s mind, ami rajta él.
Adjátok meg az Úrnak, népek családai,*
adjátok meg az Úrnak dicsőségét, hatalmát;
adjátok meg az Úrnak nevének dicsőségét!
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(ApCsel 10,40-43)

De Isten harmadnapon feltámasztotta, s megadta neki, hogy megjelenjen, nem
az egész népnek, hanem Isten által előre kijelölt tanúknak, minekünk, akik ettünk és ittunk vele, miután a halálból feltámadt. Meg is parancsolta nekünk,
hogy hirdessük a népnek, és bizonyítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és a holtak bírájává rendelt. Róla tesz tanúságot az összes próféta, hogy az ő neve által
mindenki elnyeri a bűnök bocsánatát, aki csak hisz benne.

Dixit Dominus Domino meo
(Zsolt 110)

Szólt az Úr az én Uramnak:*
„Ülj az én jobbomra,
amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem.”*
Hatalmas jogarodat kinyújtja az Úr Sionból:
„uralkodj ellenségeid között!*
Tied lesz az uralom hatalmadnak napján
a szentek fényességében;*
A hajnalcsillag előtt,
mint harmatot, nemzettelek téged.”*
Megesküdött az Úr és nem bánja meg:
„Pap vagy te mindörökké*
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Melkizedek rendje szerint.”
Jobbod felől az Úr áll,*
királyokat tipor össze haragjának napján.
Patakból iszik útközben,*
azért emeli magasra fejét.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.
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Könyörgés
(LRend 50-52)

Mindenható, örök, igazságos, és könyörülő Isten, add meg nekünk,
nyomorúságos embereknek, hogy éretted mindig azt tegyük, amiről
tudjuk, hogy megfelel akaratodnak, és mindig azt akarjuk, ami neked
tetszik, hogy így bensőleg megtisztítva, bensőleg megvilágosítva és
a Szentlélek tüzétől lángra lobbantva nyomába szegődhessünk a te
szerelmes Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és kizárólag a
te kegyelmedből eljuthassunk hozzád, ó, Fölséges, ki tökéletes Háromságban és egyszerű Egységben élsz és uralkodol és dicsőségben
ragyogsz mindenható Istenünk, minden századokon át. Ámen

Áldás

(1Reg 17,18)

Legyen minden a fölséges és hatalmas, igaz és egyedülvaló Istené;
neki adassék és őt illesse minden tisztelet és tisztesség, minden dicséret és áldás, minden hálaadás és dicsőség, mert minden jó az ővé
és ő az egyedül jó.
Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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Karácsony
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(BSzÜdv)

Üdvözlégy, Úrnőnk, szentséges Királynénk,
Istennek szent szülője, Mária,
ki szűz lévén templommá lettél,
és választottja a szentséges mennyei Atyának,
ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával
és a Vigasztaló Szentlélekkel.
Minden kegyelem teljessége
és minden jóság lakozott és lakozik tebenned.
Üdvözlégy te, Isten palotája;
Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra;
Üdvözlégy te, az ő lakóháza.
Üdvözlégy te, az ő palástja;
Üdvözlégy te, az ő szolgálója;
Üdvözlégy te, az ő anyja,
legyetek üdvözölve ti, szent erények mind,
kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából
a hívek lelkébe ereszkedtek, hogy a hitetleneket
Istenben hívő emberekké formáljátok át.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Ámen
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Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(Dán 7,13-14)

Azt láttam az éjszakai látomásban, hogy íme, az ég felhőiben valaki jött, aki
olyan volt, mint az Emberfia, s amikor az Ősöregig eljutott, az ő színe elé vitték, és ő hatalmat, méltóságot és országot adott neki, hogy minden nép, törzs és
nyelv neki szolgáljon, és hatalma örök hatalom legyen, amely meg nem szűnik,
és országa olyan, amely el nem pusztul.

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.

Szent Ferenc zsoltára
(Karácsony Vecsrnyéjére, I.)

Örvendezzetek Istennek, a mi segítőnknek,*
az örvendezés szavával ujjongjatok az Úrnak,
az élő és igaz Istennek.
Mert fölséges az Úr és borzadalmsa,*
király ő, az egész földön hatalmas.
Mert szentséges mennyei Atyánk,*
a mi királyunk öröktől elküldötte
szerelmes Fiát az égből,*
és Ő született a boldogságos Szűz Máriától.
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Így szólít majd: „Atyám vagy nékem,*
én Istenem, kősziklám, menedékem.”
S elsőszülötté teszem őt*
fölségessé a föld királyai között.
Nappal küldjön az Úr irgalmat énnekem,*
éjente életemnek Istenéhez hadd szálljon áldó énekem.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(Tit 2,11-12)

Megjelent ugyanis Üdvözítő Istenünk kegyelme minden embernek, és arra oktat minket, hogy tagadjuk meg az istentelenséget és a világi vágyakat.

Omnes gentes
(Zsolt 47)

Tapsoljatok mindnyájan, nemzetek,*
örvendezzetek Istennek ujjongó szóval,
mert az Úr felséges, rettenetes,*
hatalmas királya ő az egész földnek.
Alánk vetette a népeket,*
lábunk alá a nemzeteket.
Kiszemelte nekünk örökségünket,*
Jákob ékességét, melyben kedvét leli.
Ujjongás közepette felvonul az Isten,*
harsonazengés között az Úr.
Zengjetek Istennek, zsoltárt zengjetek,*
zengjetek királyunknak, zengedezzetek.
Mert Isten az egész föld királya,*
zengjetek bölcsességgel.
Isten uralkodik a nemzeteken,*
s ül szent trónusán az Isten.
Egybegyűlnek a népek fejedelmei*
Ábrahám Istenének népével,
mert az Istené a föld pajzsa:*
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s igen fenséges ő.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(LRend 50-52)

Mindenható, örök, igazságos, és könyörülő Isten, add meg nekünk,
nyomorúságos embereknek, hogy éretted mindig azt tegyük, amiről
tudjuk, hogy megfelel akaratodnak, és mindig azt akarjuk, ami neked
tetszik, hogy így bensőleg megtisztítva, bensőleg megvilágosítva és
a Szentlélek tüzétől lángra lobbantva nyomába szegődhessünk a te
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szerelmes Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és kizárólag a
te kegyelmedből eljuthassunk hozzád, ó, Fölséges, ki tökéletes Háromságban és egyszerű Egységben élsz és uralkodol és dicsőségben
ragyogsz mindenható Istenünk, minden századokon át. Ámen

Áldás

(1Reg 17,18)

Legyen minden a fölséges és hatalmas, igaz és egyedülvaló Istené;
neki adassék és őt illesse minden tisztelet és tisztesség, minden dicséret és áldás, minden hálaadás és dicsőség, mert minden jó az ővé
és ő az egyedül jó.
Felállunk.

Záróima

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.
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Karácsony
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Himnusz
(BSzÜdv)

Üdvözlégy, Úrnőnk, szentséges Királynénk,
Istennek szent szülője, Mária,
ki szűz lévén templommá lettél,
és választottja a szentséges mennyei Atyának,
ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával
és a Vigasztaló Szentlélekkel.
Minden kegyelem teljessége
és minden jóság lakozott és lakozik tebenned.
Üdvözlégy te, Isten palotája;
Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra;
Üdvözlégy te, az ő lakóháza.
Üdvözlégy te, az ő palástja;
Üdvözlégy te, az ő szolgálója;
Üdvözlégy te, az ő anyja,
legyetek üdvözölve ti, szent erények mind,
kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából
a hívek lelkébe ereszkedtek, hogy a hitetleneket
Istenben hívő emberekké formáljátok át.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.

Mind: Irgalmas Istenünk, megvalljuk, hogy a bűn rabságában
vagyunk, és nem szabadíthatjuk meg önmagunkat. Vétkeztünk
ellened gondolattal, szóval, cselekedetel, azzal, amit tettünk és azzal,
amit elmulasztottunk. Nem szerettünk téged teljes szívünkből, nem
szerettük felebarátainkat, sem önmagunkat. Fiad, Jézus Krisztus
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érdemeiért, irgalmazz nekünk. Bocsáss meg nekünk, újíts meg és
vezess minket, hogy a te akaratodat követve, útjaidon járjunk, szent
neved dicsőségére. Ámen
Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg
bűneinket, és + vezessen el az örök életre.
Mind: Ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól! Ámen
Vers: Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
Felelet: És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
Vers: Dicsérjétek az Urat.
Felelet: Legyen áldott az ő szent Neve.

ószövetségi olvasmány
(Iz 11,1-3)

Vessző kél majd Jessze törzsökéből, és hajtás sarjad gyökereiből. Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke,
a tudásnak és az Úr félelmének lelke; és kedve telik az Úr félelmében.

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
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Szent Ferenc zsoltára
(Karácsony Vecsrnyéjére, II.)

Ezt a napot az Úristen adta:*
örvendezzünk és vigadjunk ma.
Mert szentséges, drága gyermek adatott nekünk.*
És útközben született értünk
és jászolba helyeztetett,*
mivelhogy a szállóban nem jutott neki hely.
Dicsőség a magasságban az Úristennek*
és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
Örvendjen az ég, repessen a föld,*
zúgjon a tenger, s mi tengert betölt:
ujjongjon a mező, s mind, ami rajta él.
Énekeljetek az Úrnak új éneket,*
énekeljetek az Úrnak, minden országok.
Mert nagy az Úr, dicséretes nagyon,*
félelmesebb, mint minden Istenek.
Adjátok meg az Úrnak, népek családai,*
adjátok meg az Úrnak dicsőségét, hatalmát,
adjátok meg az Úrnak nevének dicsőségét.
Vigyétek testeteket áldozatul*
és hordozzátok az Ő szent keresztjét,
és kövessétek mindvégig*
százszor szent parancsait.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

újszövetségi olvasmány
(ApCsel 10,40-43)

De Isten harmadnapon feltámasztotta, s megadta neki, hogy megjelenjen, nem
az egész népnek, hanem Isten által előre kijelölt tanúknak, minekünk, akik ettünk és ittunk vele, miután a halálból feltámadt. Meg is parancsolta nekünk,
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hogy hirdessük a népnek, és bizonyítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és a holtak bírájává rendelt. Róla tesz tanúságot az összes próféta, hogy az ő neve által
mindenki elnyeri a bűnök bocsánatát, aki csak hisz benne.

Vivit Dominus
(Zsolt 18, 47-51)

Él az Úr, áldott legyen Segítőm,*
magasztalják az én megmentő Istenemet!
Isten, aki megengeded, hogy bosszút álljak,*
és népeket vetsz alám,
aki megszabadítasz haragos ellenségeimtől,*
az ellenem támadók fölé juttatsz,
megszabadítasz az erőszak emberétől.*
Dicsérlek érte, Uram, a nemzetek között,
és zsoltárt zengek nevednek,*
aki bőségesen segíti királyát,
aki irgalmat gyakorol Fölkentjével,*
Dáviddal és utódaival mindörökké.
Vers: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
Felelet: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok közt,
te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál érettünk Szent Mihály főangyallal és az
egek minden erőivel és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a
mi Urunknál és Mesterünknél.
Letérdelünk.
Vers: Az Úr legyen veletek.
Felelet: És a te lelkeddel.
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Vers: Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
Felelet: És add meg nekünk az üdvösséget.
Vers: Mentsd meg Urunk, országunkat.
Felelet: És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
Vers: Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
Felelet: És örvendeztesd meg választott népedet.
Vers: Mentsd meg népedet, Urunk.
Felelet: És áldd meg örökségedet.
Vers: Adj nekünk békét, Urunk.
Felelet: Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
Vers: Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
Felelet: És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Könyörgés
(LRend 50-52)

Mindenható, örök, igazságos, és könyörülő Isten, add meg nekünk,
nyomorúságos embereknek, hogy éretted mindig azt tegyük, amiről
tudjuk, hogy megfelel akaratodnak, és mindig azt akarjuk, ami neked
tetszik, hogy így bensőleg megtisztítva, bensőleg megvilágosítva és
a Szentlélek tüzétől lángra lobbantva nyomába szegődhessünk a te
szerelmes Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és kizárólag a
te kegyelmedből eljuthassunk hozzád, ó, Fölséges, ki tökéletes Háromságban és egyszerű Egységben élsz és uralkodol és dicsőségben
ragyogsz mindenható Istenünk, minden századokon át. Ámen

Áldás

(1Reg 17,18)

Legyen minden a fölséges és hatalmas, igaz és egyedülvaló Istené;
neki adassék és őt illesse minden tisztelet és tisztesség, minden dicséret és áldás, minden hálaadás és dicsőség, mert minden jó az ővé
és ő az egyedül jó.
Felállunk.
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Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki mindenkoron
dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Ámen. Ámen.
Úgy legyen, úgy legyen.

94

