COMMUNIO: D.U. 3c / 2 ECCE VIRGO CONCIPIET Iz.7,14: 18. zs.
Izajás jövendölése két dolgot hirdet: hogy a Messiás Szűztől születik, s hogy nem csupán Isten jeles szentje lesz ő,
hanem általa maga az Isten fog közöttünk lakozni ( =Emmánuel). A szentáldozás is e jövendölése beteljesedése:
Isten bennünk lakozik.

Í-me a Szűz méhében fogan és Fi-at szül: s ne-ve lé- szen: Em- ma- nu-el=

Ve- lünk az Is- ten.
(3.t)
†
⃰
Az egek az Isten dicsőségét hirdetik * és kezének műveiről beszél a /mennybolt.
Egy nap a másnak zengi az igét * az éj az éjszakának továbbadja e /tudást. Nem olyan beszéd
ez, s nem olyan szavak, * hogy ne foghatnád föl a /hangjukat. Minden földre eljut a zengésük
* a földkerekség széléig az ő /igéjük. Ott szerzett a Napnak lakást † és az, mint Vőlegény,
kilépett házából * hogy ujjongással, mint a Hős, befussa /útját. Kijön a magas mennyből † és a
mennyeknek magasába visszatér, * és az ő melege mindenkihez /elér.
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.
Vigasztalódjál, vigasztalódjál, én népem! Hamar eljő Üdvösséged. Miért merülsz a gyászba?
Miért fog el ismét a fájdalom? Ne félj már! Megmentelek téged, mivel én vagyok a te Urad és
Istened,Izrael szentje a te Megváltód. R.)

ZÁRÓÉNEK: D.U. 20b
1. Mikor Máriához az Isten angyala Názáret városba az égből leszálla, kit szent imádságban
Gábriel talála, ékes köszöntéssel a Szűzhöz így szóla. 2. Üdvözlégy, te kegyes, Isten szép
leánya, Jesszétől származott, Ádám unokája,az Éva asszonynak legtisztább magzatja, Áron
vesszejének megújult virágja. 3. Tégedet az Isten leginkább szeretett, sok nemzetek közül
magának eljegyzett, kilenc angyali kar koronát készített, hogy megkoronázza azzal szent
fejedet. 4. Készíts azért szállást az Isten Fiának, mert tégedet vallot szentséges anyjának,
te méhed kívánta az ő szállásának, téged mond az Írás Salamon házának. 5. ,,Az Úrnak igéjét
örömel elvárom, mint Isten akarja, én is úgy akarom, tiszta hajlékomban, tetszik, bezárom,
mert szüzességemben tudom nem lesz károm.’’ 6. Világosítsa meg az Úr én házamat, ragyogó
fáklyákkal rakja udvaromat, piros hajnal után hozza fel napomat, hogy meglássam én is az én
Krisztusomat. Ámen

ADVENT 4. VASÁRNAPJA
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A év Iz 7, 10-14 / Róm 1, 1-7 / Mt 1, 18- 24
B év 2 Sám 7, 1- 5. 8b-12. 14a. 16 / Róm 16, 25-27 / Lk 1,26-38
C év Mik 5, 1-4a / Zsid 10, 5- 10 / Lk 1, 39- 45
GYŰJTŐÉNEK: D.U. 15
1. (Dec. 17. O Sapientia) Ó, jöjj, ó, jöjj el, Bölcsesség, ó, Egyszülött, kit
ád az Ég, te gyöngédség és ős erő: amit tudnunk kell, tárd elő!
R.) Eljő, eljő Emmánuel, hogy üdvözüljön Izrael.
2. (Dec.18. O Adonai!) Ó, jöjj, ó, jöjj el, Adonáj, ki cserjelángból szólalál,
majd kőbe vésted tíz szavad, jöjj tárt karokkal jó magad! R.)
3. (Dec. 19. O Radix Jesse!) Ó jöjj el, Jessze Vesszeje, rab nemzeteknek
fényjele: ha szólsz elnémul földi nagy, jöjj, szabadítónk csak te vagy! R.)
4. (Dec. 20. O Clavis David!) Ó Dávid kulcsa, nyitni kész, ha ajtót nyitsz,
nem zárja kéz: halál árnyéka vesz körül, mirajtunk immár könyörülj! R.)
5. (Dec. 21. O Oriens!) Ó, jöjj, ó, jöjj el, Napkelet, mert éjben járunk
nélküled: jöjj, igaz Napunk, halld imánk, és fényességed áraszd ránk! R.)
6. (Dec. 22. O Rex Gentium!) Te Úr vagy minden nép fölött, és szegletkő
mely összeköt: sárból formáltad hívedet, most jöjj, fejezd be művedet! R.)
7. (Dec. 23. O Emmanuel) Ó, jöjj, ó, jöjj, Emmánuel, csak téged áhít Izrael,
és hozzád sóhajt untalan, mert Isten híján hontalan! R.)
D.U. 19
1. Üdvözlégy, szent Szűz, teljes malaszttal! Így köszönté angyal a szép szűz Máriát.
Krisztusnak választott anyját. 2. És mondá tovább: ,,Úr van teveled! Íme, fogansz fiat,
akin fogsz örülni, menny és a föld álmélkodni.’’ 3. Felel Mária: ,,Miként lehet ez?
Mert szűz leány vagyok, férjet nem ismerek, bizonyítják mind az egek.’’
4. ,, A szentléleknek rád száll ereje, mert miként a harmat reggel száll a földre, úgy
lesz az Ő érkezése. 5. Hitt az angyalnak szívesen a Szűz, magát megalázza,
szolgálónak vallja: ,, Legyen úgy, mint ajkad mondja!’’ 6. Szüzek virága, Szép Szűz
Mária! Örvendezz és vigadj, mert te anyaságra választattál, méltóságra.
7. Engeszteld immár könyörgéseddel szent Fiadat értünk, hogy szent születése legyen
lelkünk üdvössége.

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. 3f MEMENTO NOSTRI, DOMINE 105.zs 4. 5. 47
,, Bárcsak megismernéd Uradat a látogatás napján…’’ A látogat szó a lát igéből származik ( visitatio).
A lénye szerint láthatatlan Isten láthatóvá vált, az örökkévaló belépett az időbe, a halhatatlan most halandó
testünkben jelent meg, hogy maga hozza el nekünk a halhatatlanságot. A vallásilag, erkölcsileg már-már
szétszóródó, szétolvadó Isten-népet Krisztus, a Fő, önmaga testében újra egyesíti.

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. 3f / 1 PROPE EST DOMINUS 144.zs. 18,21
Emlékezzél meg, U-ram, mi-ró- lunk jó-a-ka- rat-tal néped i- ránt:

lá-to-gass meg min-ket üd-vös-sé- ged- del.

( 5. t. )

†

*

Hogy majd megláthassuk a választottaidnak szánt /javakat, * és örüljünk a te népednek
örö/mével. Üdvözíts minket, Urunk, /Istenünk, * és a nemzetek közül gyűjts egybe /minket.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és
/mindenkor, * és mindörökkön örökké /Ámen.

Vagy: INTROITUS : D.U. 3c RORATE, CÆLI Iz. 45,8: 84. zs. 2. 13.
Odafentről, az Úrtól jön Krisztus megváltó istensége: ,, Harmatozzatok, egek!’’Krisztus embersége pedig valóságos
emberség, mely Ádámtól fogva évezredeken át készült, hogy azután Máriában ,, megnyíljon a föld, és megteremje az
Üdvözítőt ’’ ( Advent I. Vasárnapjának communiójának szövegével). A zsoltárban Jákob neve az egész istenváró
emberiséget képviseli.

,, Áldja minden test ’’ – hiszen az Úr testben jön el, hogy a testben elkövetett bűnt eltörölje. ,, Az Ige testté lőn…’’
Adjon hálát a lélek a test megváltásáért, s kapcsolódjon be a test is, a száj, a térd, a kéz, a hangszálak a léleknek
istendicséretébe.

R.) Közel van az Úr mindazokhoz, kik segítségül hívják *
kik segítségül hívják igazságban.
V. Az Úr dicséretét † hirdesse az én szám, * és áldja minden test az ő
/szent nevét! Kik segítségül… Közel van…

Vagy:
VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. 23. zs.7c, és 10b.
B Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! 88. zs. 2a.v.
C Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!79.zs 4.
ALLELUJA VENI, DOMINE
Ne szűnjünk meg szinte türelmetlenül kérni, Krisztus példabeszéde szerint ( Lk 11, 5-13), már-már zaklatva
zörgessünk Istennél a bocsánatért.

V.) Jöjj el már, és ne késsél, Uram, * könnyíts néped tetteinek súlyán! Vagy:
A Íme, anya lesz a Szűz, és fia születik. * Fiénak neve Emmánuel, vagyis ,, Velünk az Isten’’ Mt 1, 23
B, C Íme, az Úrnak szolgáló leánya, * legyen nekem a te igéd szerint. Lk 1, 38

SZEKVENCIA ( Mellékelve): D.U. 5 MITTIT AD VIRGINEM
OFFERTORIUM : G.H. 26 AVE MARIA Lk 1, 28. 42. 34. 35.
Máriában ,, az Ige testté lőn’’ – Mária Istenanya, mert akit szül, az az Isten egyszülött Fia.

Harmatoz-za-tok, egek, onnan-felül-ről,

és a felhők essék az Igazat.

Nyíljék meg immár a föld, s teremje az Üd-vö- zí- tőt.

( 1.t.)

†

*

Megáldottad, a te földedet, / Uram, * jóra fordítottad Jákobnak /fogságát.
Az Úr megadja /kegyelmét, * és földünk megtermi /gyümölcsét. Dicsőség az Atyának
és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, *
és mindörökkön örökké /Ámen.

Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, +
R.) áldott vagy te az asz/szonyok között, *
és áldott a te méhednek /gyümölcse.
V.1) Hogyan lehet ez velem, aki férfit nem /ismerek? †
A Szentlélek száll le reád, és a Magasságbelinek ereje beárnyé/koz téged. R.)
V.2) Azért a Szent, aki tőled születik †
Isten Fiának hí/vattatik. 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.

