Dicsérjed, Jeruzsálem, az /Urat, * dicsérjed, Sion, a te Istenedet! A te kapuidnak zárját
ő tette /erőssé, * fiaidnak áldást ő adott. Ant. A te határaidon békét /ő teremt, * a
gabona javával elégít ki téged. Ő elküldi szavát a /földre, * sebesen fut az ő beszéde.
Ant. Ki darabokban hullatja /jegét, * ki bírná elviselni annak hidegét?! Kibocsátja az ő
igéjét, és megolvasztja /azokat, * az ő szele fúj, és a vizek újra folynak. Ant. Ki az ő
igéjét Jákobnak /hirdeti, * igazságát és ítéleteit Izraelnek. Ezt más néppel ő meg nem
/tette, * és törvényeit velük nem közölte. Ant.
D.U. 8
1. Hív minket most egy tiszta szó, szívek homályán átható: hagyjátok el már álmotok,
az égből Krisztus ránk ragyog. 2. Te kábult elme, ébredezz, te bűntől sebzett, éledezz,
új napnak fénye tündököl, fusson az árny e fény elől! 3. Az égi Bárány, íme, jő, a
bűneinket elvevő. Azért most hívek, jöjjetek, bocsánatért esdjetek! 4. Hogy majd újra
itt az Úr, s a földre félelem borul. Ne legyen akkor büntetőnk, de őrizőnk és jótevőnk.
5. Dicséret, áldás illeti Istent: Atyát és egy Fiút, s a Lelket is, ki vigaszunk. Örökké
zengje himnuszunk!

D.U.14

R.) Harmatozzatok, magasságos e-gek, s a felhők hozzák az I- ga-zat.

R.) RO-RA-TE COELI DE SU-PER, ET NU-BES PLUANT JUSTUM.
Vétkeztünk, s mint a tisztátalanok olyanná lettünk, s mint falevelek, földre hulltunk.
Íme gonoszságaink mint a szélvész, elsodornak minket: elrejtetted előlünk arcodat és önnön
gonoszságunk markába adtál minket. R.)
ZÁRÓÉNEK: D.U. 12
1. Bűnös néped sírva kiált hozzád: Ne fordítsd el üdvösséges orcád! Jöjj, apaszd el
könnyeinknek árját, igazítsd el üdvösségünk útját. 2. Téged hirdet a próféták szája,
epedve vár a nemzetek vágya, te vagy a kulcs, mely a poklot zárja, és a mennyet
előttünk kitárja. 3. Lángol immár Mózes csipkebokra, szabadulás vár a bús rabokra,
jöjj el, Urunk, jöjj már váltságunkra, ne nyeljen el örök halál torka.
D.U. 9
1. Csillagoknak Teremtője és híveknek Fényessége: Krisztus, minden Megváltója, légy
kérésünk hallgatója! 2. Ki világon könyörülvén, örök halált eltérítvén meggyógyítád e világot,
hozván neki orvosságot. 3. E világnak alkonyatán, idejének végét látván dicsőséges
Szentlélektől a Szűz méhében testet öltél. 4. A te erős hatalmadnak minden térdek
meghajolnak, mennyeiek és földiek úrnak vallják Fölségedet! 5. A Nap felkél és elnyugszik, a
Hold szépen fényeskedik, csillagok is világolnak, híven tartják ő útjukat. 6. Szentséges Úr,
téged kérünk, jövő Bíránk és Életünk! E napokban őrizz minket, védd Sátántól híveidet!
7. Hálát adjunk az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy fölségének, egymivoltú
Istenségnek.

ADVENT 2. VASÁRNAPJA
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A év Iz 11, 1-10 / Róm 15, 4-9 / Mt 3, 1- 12
B év Iz 40, 1-5. 9-10 / 2 Pét 3, 8-14 / Mk 1,1-8
C év Bár 5, 1-9 / Fil 1, 4- 6. 8-11 / Lk 3, 1- 6

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 2
1. Népek megváltó Istene Szűztől születve megjelenj!
Csodálják minden századok: Istenhez illő születés!
2. Nem férfiúnak magja ez, de titkon- való ihletés,
test lesz az örök szent Ige, megvirágzik a szűzi méh.
3. Áldott gyümölcse megterem, de szüzessége megmarad,
erény zászlói fénylenek, Templom, hol Isten megjelent!
4. S a nászteremből ím kilép, királyi házból Vőlegény,
mint Isten-Ember, égi Hős, hogy útját futva járja be.
5. Megindul Atyja székitől, s Atyjához ismét visszatér,
bejárva poklok mélyeit, föl az isteni trónusig.
6. Ki az Atyával örök-egy, a test páncélját fölveszi,
mi testünk gyöngeségeit örök erővel hatva át.
7. (Meghajolva) Urunk dicsérünk tégedet, aki a Szűznek fia vagy,
Atyádat és Szent Lelkedet örökké, minden századon. Ámen.
D.U. 2b
1. Harmatozd le nagy ég az Igazat és jót, és te föld megnyílva szüld a Szabadítót.
Megáldottad, Uram, a te szent földedet, és megszabadítád Jákob gyermekedet.
2. Vedd kedvesen, Uram, szívünk áldozatját, melyet az oltáron felajánl hív szolgád.
Önts lelkünkbe, kérünk, igaz bűnbánatot, mert csak úgy nyerhetünk tőled bocsánatot.
3. Jézus áldozat lett értünk a kereszten, hogy bűneink miatt lelkünk el ne vesszen:
Az Ő áldozatját híven megújitjuk, midőn a kenyeret és bort felajánljuk.

GYERTYAGYÚJTÁSKOR: D.U. 13 ECCE CARISSIMI - Processziós antifóna
Íme kedveseim, az ítéletnek ama nagy és rettenetes napja előttünk áll, elmúlnak a mi
napjaink, és sebesen eljön a mi Urunknak gyönyörűséges adventje. Gyakori szózatával
int immár minket és mondja: mielőtt bezáratik a paradicsomnak ajtaja, mindannyiótok
sietve igyekezzék, hogy bemenvén abba mindörökké az Úrral uralkodjék.

Közösen: Készüljetek föl tehát ti mindnyájan, hogy megláthassátok
a hallhatatlan jegyest s tiétek legyen majd a mennyek országa.
Íme, a mi anyánk, Jeruzsálem, nagy megindultsággal kiált felénk és mondja:
,, Jöjjetek, jöjjetek drága gyermekeim, jöjjetek hozzám!’’ Hogy megláthassátok…

INTROITUS: D.U. 3 d POPULUS SION Iz.30, 19. 30 / 79. zs. 2.3.

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR

Isten népe kiált pásztora után a zsoltárban, hogy ő ne hagyja elveszni a nyájat.Válaszul a próféta bíztatja az Egyházat,
mint Sion népét, tehát mint megszentelt közösséget: Ne félj, jő az Úr, a népek megváltására. Nem marad az Úr néma,
sőt, dicsőséges Hangja maga lesz az Ige! Gondoljunk rá, mit érez a börtöncellában a rab, mikor a szabadság
hírhordozójának hangját meghallja ,, szívének örömére’’

A Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig. 71. zs.7. v.
B Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk! 84.zs 8. v
C Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk 125.zs 3. v.

ALLELUJA REX NOSTER ADVENIET
Si- on né- pe! Í- me, jő az Úr a né- pek vált-sá- gá- ra:

V.) Eljön a mi Királyunk Krisztus, * kiről János hirdette, hogy ő az eljövendő Bárány!
Vagy:
V.) Készítsétek elő az Úr útját! † Egyengessétek ösvényét, * és minden ember
meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten. Lk 3, 4.6.

SZEKVENCIA ( Mellékelve): D.U. 5 MITTIT AD VIRGINEM
S hallatja dicsőséges hang-ját szí-ve-tek ö-römé-re!

OFFERTORIUM: G. H. 15 DEUS, TU CONVERTENS 84.zs. 7-8. 2-3
Az eredeti bűn és a Sátán fogságába esett emberiség Istentől várja a szabadulást, a bűnbocsánatot, és az erények
felvirágzását.

( 7.t.)

†

*

Izrael Pásztora, /figyelmezz! * ki népedet, mint a nyájat /vezeted.
Ébreszd fel a te hatalmadat és /jöjj el, * hogy megszabadíts /minket! Ant.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké /Ámen. Ant.

KYRIE: D.U. 413
E: Kyrie eleison. Szentek fényessége, mennynek ékessége:
Uram irgalmazz minekünk.
E: Christe eleison. Istennek szent Fia, Mária magzatja:
Krisztus kegyelmezz minekünk.
E: Kyrie eleison. Jöjj el már, látogass minket, tisztítsd meg bűntől lelkünket:
Uram irgalmazz minekünk.
GRADUALE: D.U. 3d / 1 EX SION SPECIES 49. zs. 2.3.5.
Egyik legmélyebb értelmü adventi énekünk. Isten ékes szépsége maga a megtestesült második isteni Személy.
Nem akárhol a nagyvilágban ragyogott fel, hanem Sionból támadt fényessége, a választott népben nyilvánította ki
magát eljövetelével. A Sion-hegyi templom az ószövetségi áldozatok által összegyűjtötte a Messiás színe elé azokat,
akik rá vártak. De ma is ugynígy van: az új Sionból, az Egyházból ragyog elő Isten szépsége a századok embereihez.
Az Egyház ma is összegyűjti ( Ecclesia=Gyülekezet) hétről hétre a szentmiseáldozatban azokat, akik reménykedve
várják az Úr eljövetelét, most, a szentmisében is, karácsonykor is, a világ végén is. Ki ne szakadj e közösségből,
mert akkor kiszakadsz az örök Sionból is!

Isten, ha felénk fordulsz, újjáéledünk, - és a te néped örvendezik benned, +
R.) Mutasd meg nekünk, Urunk, irgal/masságodat, *
és Üdvösségedet add /meg nékünk!
V.1) Megáldottad, Uram, a /te földedet, † jóra fordítottad Jákob/nak fogságát †
megbocsátottad a te néped gonosz voltát, - s befödted min/den bűnüket. R.)
V.2) Az irgalmasság és a hűség megtalálják egymást, +
felnövekszik a földből /a hűség †
és alátekint az igazság /a mennyből. R.)

SANCTUS: D.U. 448
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban.
Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.

AGNUS DEI: D.U. 461
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

COMMUNIO: D.U. 3 d / 2 JERUSALEM, SURGE Báruk 5,5 / 4,36 / 147. zs.
Jeruzsálem népe még csak távolból látja az Úr közeledését, de a zsoltár már az ő jóságának megnyilvánulásáról énekel.

Jeruzsálem, kelj fel, s állj a ma-gas-lat- ra, lásd a gyö-nyö-rű-sé- get,

R.) Sionból ragyog fel az ő ékes szépsége, * az Isten nyilván eljő!
V. Gyűjtsétek elébe † az ő szentjeit * kik szövetségre léptek vele az
áldoza/tok által. Az Isten nyilván eljő!... Sionból ragyog fel …

mely jön már U-rad-tól né- ked. (2.t.)

†

⃰

