1. (Keresztvetés) †MAGASZTALJA * az én lelkem az /Urat.
2. És örvendezik az én /lelkem,* az én üdvözítő Iste/nemben.
3. Mert meglátta az ő szolgálójának alázatos/ságát,* és íme, mostantól fogva
boldognak mondanak engem minden /nemzetek.
4. Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a /Hatalmas,* és szent az ő /neve.
5. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzet/ségre,* azokon, kik őt /félik.
6. Hatalmasságot cselekedett az ő /karjával,* szétszórta a gőgösöket szívüknek
elbizakodottsága /által.
7. Letette a hatalmasokat a /székről,* és fölmagasztalta az alázato/sakat.
8. Az éhezőket betöltötte /jókkal,* és a gazdagokat üresen /küldte el. Antifona
9. Fölvette Izraelt az ő /szolgáját,* hogy ne felejtse irgalmas/ságát.
10. Miképpen megmondotta vala atyá/inknak,* Ábrahámnak és az ő ivadékának
mindö/rökké.
11. (Meghajlás) Dicsőség az Atyának és /Fiúnak,* és Szentlélek /Istennek.
12. Miképpen kezdetben vala most és /mindenkor,* és mindörökkön örökké.
/Ámen. Antifona
VI. Könyörgés és Befejezés P: Az Úr legyen veletek! H: És a te lelkeddel!
(Ha nem pap vezeti: Uram, hallgasd meg könyörgésemet! H: És az én kiáltásom jusson eléd!)

Könyörögjünk! Isten, ki a mai napon híveid szívét a Szentlélek megvilágosítása által
okossá tetted, add meg nekünk, hogy ugyanazon lélekben a helyeset megízleljük, s az ő
vigasztalásának mindig örvendezzünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Hívek:
Ámen.

P: Az Úr legyen veletek! H: És a te lelkeddel!
(Ha nem pap vezeti: Uram, hallgasd meg könyörgésemet! H.: És az én kiáltásom jusson eléd!)

E: Mondjunk áldást az Úr-nak, al-le-lu-ja, al-le- lu- ja!
H: Istennek legyen
há-la, al-le-lu-ja, al-le- lu- ja!
P: A meghalt hívek lelkei Isten irgalmából békességben nyugodjanak. Ámen
1. Mennynek Királyné Asszonya, örülj szép Szűz, alleluja! Mert kit méhedben
hordozni méltó voltál, alleluja.
2. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja! Imádd Istent, hogy lemossa
bűneinket, alleluja!
V: Örülj és vigadj, Szűz Mária, alleluja! R: Mert bizonnyal föltámadott az Úr, alleluja!

Könyörögjünk! Úristen, ki szent Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak
föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add, kérünk, hogy az ő
Anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük. Ugyanazon a mi
Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

PÜNKÖSDI VESPERÁS
Bevonulás közben D.U. 128
1. A pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték,
megerősítni szívüket az apostoloknak.
2. Akit Krisztus ígért vala tanítványoknak akkoron,
mikor méne mennyországba mindenek láttára.
3. Tüzes nyelveknek szólása úgy, mint szeleknek zúgása
leszállott az ő fejükre nagy hirtelenséggel.
4. Betelvén a Szentlélekkel kezdének szólni nyelvekkel,
mint őnékik a Szentlélek ád vala szólani.
5. Ezért örüljünk őnéki, mondván ez ékes éneket,
felmagasztaljuk szent nevét örökkön-örökké.
I. Bevezetés Magyarul
Pap: Isten, figyelmezz az én segítségemre!
Nép: Uram, siess megsegíteni engem!
(Meghajlás) Pap: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, Nép:
miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen.
Alleluja.
Latinul
Pap: Deus in adjutórium meum inténde!
Hívek: Domine, ad adjuvándum me festina!
P: Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto,
H: sicut erat in princípio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Alleluia
II. Zsoltározás:
Antifona:

Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja, al- le-lu-ja! ( Tonus peregrinus)
Zsolt. 113 I szakasz
( Mint a Vörös tengeren való átvonulást a Sina –hegyi szövetségkötés, úgy
követte az újszövetség Húsvétját a Pünkösd.)
1. Izrael kijöve Egyip/tomból, * Jakob háza a barbár nép /közül.
2. Lőn Júdea az Úrnak /szentélye, * Izrael az ő biro/dalma.
3. Látta a tenger és el/futott, * a Jordán vize vissza/fordult.
4. A hegyek ugráltak, mint a /kosok, * a halmok, mint a juhok bárá/nyai.

5. Mi lelt téged, tenger, hogy /elfutsz? * és te, Jordán, hogy vissza/fordulsz?
6. Hegyek, ugráltok, mint a /kosok? * és halmok, mint a juhok bárá/nyai.
7. Rendülj meg, föld, az Úr színe /előtt! * Jákob Istenének orcája /előtt!
8. Ki a kősziklát állótóvá /tette, * s a kőszálat vizek forrásaivá változ/tatta.
Meghajolva: DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK, * ÉS SZENTLÉLEK
IS/TENNEK. Miképpen kezdetben vala most és /mindenkor,* és mindörökkönörökké. /Ámen. Ant.
Zsolt.113 II. szakasz
(A keresztségben ellene mondtunk a Sátánnak, és minden bálványimádásnak.)
9. Nem nékünk, Uram, /nem nékünk, * hanem a te nevednek adj dicső/séget.
10. A te irgalmasságodért és igazmondá/sodért, * hogy ne mondhassák a
pogányok: hol vagyon az ő Is/tenük?
11. A mi Istenünk a mennyben /lakik, * mindent, amit akart, megcsele/kedett.
12. A hitetlen bálványa ezüst és /arany, * emberi kezek alko/tása.
13. Szájuk vagyon és nem /szólnak, * szemük vagyon és nem /látnak.
14. Fülük vagyon és nem hal/lanak, * orruk vagyon és nem sza/golnak.
15. Kezük vagyon, és nem tapintanak, lábuk vagyon, és nem /járnak, * nem
kiáltanak az ő tor/kukkal.
16. Hasonlók legyenek hozzájuk, kik azokat /csinálják, * és mind, akik azokban
/bíznak.
Meghajolva: DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK, * ÉS SZENTLÉLEK
IS/TENNEK. Miképpen kezdetben vala most és /mindenkor,* és mindörökkönörökké. /Ámen. Ant.
Zsolt.113 III. szakasz
(A keresztségben megújult nép Istennek él és az ő áldásaiban részesedik.)
17. Izrael háza az Úrban /bízott, * ő segítőjük és oltalma/zójuk.
18. Áron háza az Úrban /bízott, * ő segítőjük és oltalma/zójuk.
19. Kik félik az Urat, az Úrban /bíztak, * ő segítőjük és oltalma/zójuk.
20. Megemlékezett az Úr /rólunk, * és megáldott /minket.
21. Megáldotta Izrael /házát, * megáldotta Áron /házát.
22. Megáldotta mind, akik félik az /Urat, * a kicsinyeket és a na/gyokat.
23. Gyarapítson meg az Úr ti/teket, * titeket és gyermekei/teket.
24. Áldottak vagytok ti az /Úrtól, * ki a menynyet és a földet terem/tette.
25. Az egek ege az /Úré, * a földet pedig az embernek /adta.
26. Nem a halottak dicsérnek téged, /Uram, * sem azok, kik a halálba /szállnak.
27. Hanem mi, akik élünk, áldjuk az /Urat, * mostantól fogva és mindö/rökké!
Meghajolva: DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK,* ÉS SZENTLÉLEK
IS/TENNEK.
Miképpen kezdetben vala most és /mindenkor,* és mindörökkön-örökké.
/Ámen. Antifona

III. Olvasmány és Responzórium
Testvérek! Nem e világ lelkét vettük, / hanem a Lelket, aki Istentől való, // hogy Isten
ajándékait megismerjük. 1Kor 2, 12
Közösen válaszolunk: Istennek legyen /hála.
Responzórium:

R: Az Úr Lelke be-töl-té a föld-ke-rek-sé-gét * al-le- lu- ja, al -le- lu-ja

V: És aki mindeneket összetart, annál vagyon a Szó-nak ér-tel-me.
R: alleluja, alleluja.

V: Dicsőség az Atyának, és a Fi-ú-nak, és a Szent-lé-lek-nek. R: Az Úr…
IV. Himnusz és verzikulus:
1. Teremtő Lélek jöjj közénk! - Híveid szívét látogasd, - töltsd malaszttal a lelkeket, kiket hatalmad alkotott. 2. Te, kit Védőnek mondanak, - s mellénk a magas ég adott, Tűz, élő Forrás, Szeretet, - te lelkek lelki olaja!
3. Ajándékoddal hétszeres! - Te ujj az Isten jobb kezén! –Atyának ígért Szózata, - ki
ajkainkat megnyitod! 4. Érzékeinkbe gyújts te fényt, -szívünk szerelmed töltse be, - s
mi bennünk testi gyöngeség, -örök erőddel izmosítsd.
5. Ellenségünket űzzed el, - a békét tüstént hozd közel, - előttünk járva mint Vezér, kerüljünk mindent ami árt. 6. Általad tudjuk az Atyát, - s ismerjük adjad a Fiút, - s ki
kettejüknek Lelke vagy: - tebenned higgyünk végtelen!
7. (Meghajolva) Atyaistennek glória, - s Fiának, ki az ég Ura, - ki küldi a Vigasztalót –
Szentlélek ajándékait. Ámen.
Verzikulus:
V/ Szólani kezdtek az apostolok különféle nyelveken, alleluja.
R/ Istennek nagy műveiről, alleluja.

V. Magnificat

Al-le-lu-ja! A Védelme-ző Lé- lek, al-le-lu-ja, megtanít ti-teket minden-re,

al-le-lu-ja, al-le- lu-ja. ( 5. t. )
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