D.U. 6
1. Ó, jöjj, ó jöjj, Üdvözítő! Beteljesült már az idő. Törd át az ég zárt ajtaját,
vár a világ sóvárgva Rád.
2. Megnyílt az ég harmatozva, Megváltónkat hogy lehozza; Ég felhői, nyíljatok szét,
hozva Jákob fejedelmét.
3. Föld virulj ki, völgyön-halmon viruló zöld hadd fakadjon; Nyílj ki, földnek szép
Virága: Dávid házának Királya!
4. Ó fényes Nap, ó szép Csillag, Téged vágyunk mi látni csak; Kelj fel Napunk,
fényességed űzze el a sötétséget!

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.
Lásd meg, Urunk, a te népednek sanyarúságát, és küldd el az Eljövendőt.
Küldd el a Bárányt, a föld kerekség Urát, küldd el a kősivatagból Sion leányának
hegyéhez, hogy elvegye rólunk fogságunk igáját. R.)

ZÁRÓÉNEK: D.U. 10
1. Az Úristen Ádám atyánknak, kegyes vigasztalásnak: megígérte jövetelét a
Messiásnak. 2. És az álnok kígyónak mondta a szép Paradicsomba: megtöri majd
kevély fejed egy Asszony magva. 3. Megmondotta Bálám próféta: Csillag kél e
világra, Jákob ősi nemzetéből, világ javára. 4. Zsoltárokban Szent Dávid ajka akképp
szólott biztatva: székébe fog uralkodni királyi magva. 5. Izajás is így jövendöle: Ímé,
Jessze gyökere, vesszőt terem új virágnak nevelésére. 6. A vesszőnek drága virága,
csillag tiszta világa, Dávid magva: Máriától jött e világra. 7. Ám arról is megemlékezünk, bízó szívvel készülünk: eljön újra világ végén, s megítéltetünk. 8. Kérjük
azért mindnyájunk Urát, lelkünk kegyes Bíráját, állítsa majd jobbja felől hívei nyáját.

D.U. 11
1. E világot Ősatyánk elveszté, mikor Isten parancsát megszegé, de az Isten irgalma
megmenté. 2. Elbocsátá az Úr ő angyalát, hogy köszöntse a szép Szűz Máriát, s az
méhébe fogadja szent Fiát. 3. Ez a gyermek a békét jelenti, a Sátánnak országát
megtöri, nagy irgalmát Istennek hirdeti. 4. Máriát is mindnyájan tiszteljük, kegyes
anyánk, mi bátran kérhetjük: Gonosz ellen oltalmát vehetjük. 5. Hálát adjunk azért az
Atyának, ő Fiának, Úr Jézus Krisztusnak, Szentléleknek, mi Vigasztalónknak.

ADVENT 3. VASÁRNAPJA
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A év Iz 35, 1-6a.10. / Jak 5, 7-10 / Mt 11, 2- 11
B év Iz 61, 1- 2a. 10-11 / 1 Tessz 5, 16-24 / Jn 1, 6-8. 19-28
C év Szof 3, 14-18a / Fil 4, 4- 7 / Lk 3, 10- 18

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 1
1. Kiáltsunk Krisztus hívei: világ Szülője add kegyed,
mely érezzük, hogy közeleg, s fogadd legszebb dicséretünk.
2. Régi próféták jóslata beteljesült, mint mondatott, midőn eljött
megváltani Teremtőnk egyszülött Fia.
3. Érettünk mondott szent Ige, hogy bűnünk terhét elvegye,
mulandó portestünkbe szállt, s megölte trónján a halált.
4. Időben anya szülte öt, de Atya az idő előtt, s bár benne két
természet él, egyetlen isteni személy.
5. Ember lett, íme, Istenünk, s mi benne újraszületünk, az új
kultusznak fényiből új ember lesz a régiből.
6. Születésnapján lelkesen ujjongnak mind a nemzetek, s a
kegyelemben szülte nép évente várja ünnepét.
7. Jöttét a vágyak hirdetik, melyekkel minden eltelik, ily
dicsőséges nagy napot illik fogadni tisztesen!
8. Hogy midőn újra érkezik, s a földet félelmek verik,
legyen méltó várakozás ez alázatos fogadás.
9. ( Meghajolva) Dicséret, áldás, tisztelet, Atya és Fiú teneked
s a Szentlélekkel is velük dicsőség minden századon. Ámen
D.U. 1b
1. A kereszténységben hisszük, valljuk régen, hogy az Isten minekünk
véghetetlen kegyességében ígérte a Megváltót vigasztalásképpen.
2. Tudjuk,valljuk régen: az idők teljében Gábor angyal küldeték
az Istennek követeképpen s megtestesült az Ige Mária méhében.
3. Isten jóságának, irgalmasságának, ki mindenkor kegyelmez a
halandók gyarlóságának: Felajánljuk magunkat jóságos Atyánknak.
4. Az örök Atyának, egyszülött Fiának, s a Szentlélek Istennek, árva lelkünk
nagy Vigaszának: Dicséret és dicsőség a Szentháromságnak.

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. 3e GAUDETE IN DOMINO Fil 4,4-7

SZEKVENCIA ( Mellékelve): D.U. 5 MITTIT AD VIRGINEM

Az Anyaszentegyház mint jó anyánk, ma enyhíti a szent idő szigorúságát, és a reményt táplálja bennünk.
Az Úr közelségének öröme nyugodt, aggódásmentes bizodalmat, szívbéli békét és derűt közöl. Ez őrzi meg a
világ sok baja és veszélye közt a keresztényt az élet nagy Ádventjében, Krisztus eljövetelének napjáig.

OFFERTORIUM: G.H. 20 BENEDIXISTI, DOMINE 84.zs. 2.3.4. 8
Bár nem lehetünk restek, az ádventi újjáéledés mégsem a mi művünk, hanem Isten műveli bennünk.

Megáldottad, Uram, a te földedet, + jóra fordítottad Já/kobnak fogságát.*
R.) Megbocsátottad a te néped go/nosz voltát.
Örvendjetek min-dig az Úr-ban! Is-mét mon-dom: ör-vend- je- tek!

V.1) Befödted min/den bűnüket † megenyhítetted minden ha/ragodat. R.)
V.2) Mutasd meg nekünk,Urunk irgalmas/ságodat, †
és Üdvösségedet add /meg nékünk! R.)

Mert az Úr im-már kö- zel van hozzánk! ( 1.t.)

SANCTUS: D.U. 448

*

Ne aggódjatok tehát /semmiért, * hanem mindenben szálljanak föl a ti kéréseitek
az /Istenhez! És az Isten békéje, mely meghalad minden /értelmet, *
őrizze meg szíveteket és elméteket Jézus /Krisztusban! 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.

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. 3e / 2 DICITE PUSILLANIMES Iz. 35, 4. 1-2. 5-7
Jézus maga idézi ( Mt 11, 4-5) Izajás verseit, ( Iz 26, 19: 29,18: 35, 5-6: 61,1.) amikor Keresztelő Jánosnak üzen:
íme eljött az ígért Messiás, és szabadulást hoz népének.

GRADUALE: D.U. 3e / 1 QUI SEDES, DOMINE 79.zs. 2-3
Akit várunk, akit hívunk: a mindenek fölött álló, végtelen Fölség, ,, aki trónol a kerubok fölött’’. Akkor tudjuk
csak igazán felfogni Isten szeretetét, ha átéljük, hogy az egész világ Ura az, aki eljött megmentésünkre.

R.) Ki trónolsz, Uram, a kerubok fölött: *
Ébreszd föl a te hatalmadat és jöjj el!

Mondjá-tok: kicsinyhi-tű- ek, erősödjetek meg és ne fél-je- tek,

V.) Izrael Pásztora, † figyelmezz! * ki népedet mint a nyájat /vezeted.

Ébreszd föl…

Ki trónolsz…

Vagy:VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. 145. zs.
B Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét. Iz 61, 10b
C Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód. Iz 12, 6.
ALLELUJA EXCITA, DOMINE 79 zs. 3.
V.) Ébreszd föl, Urunk, a te hatalmadat és jöjj el, * hogy megszabadíts minket!
Vagy:
Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Iz 61,1

íme, a mi Istenünk el- jő, s megsza-ba-dít min- ket.

( 7.t.)
†
*
Iz.35. Kantikum: Vigadozni fog a puszta és az úttalan vidék † és örvendezik a kietlen
sivatag, * és virágzik, mint a /liliom. Látni fogják az Úr dicső/ségét * a mi Istenünknek
ékes/ségét. Ant. Akkor megnyílnak a vakok /szemei, * és megnyílnak a süketek /fülei.
Akkor ugrál a sánta, mint a /szarvas * és szóra nyílik a némák /nyelve. Ant. Mert vizek
fakadnak a /pusztában * és patakok a siva/tagban. Tóvá lesz, ami előbb száraz /hely
volt *és a szomjúhozó föld vízfor/rássá. Ant.

