
December
Advent

Advent 1. vasárnapja
Bevonulási antifóna (IV)

  VvvfvvvvvbhvvvvvvvvHjvvbbbvjvvvvjvvv[vvjvvvbbjbbbbvvvbhbbbbbbbbbbbbbHkbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbvvvvhijbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvbbbjbbbbbbbbbbbbvvvjbbbbbbbbbbbbb{bbbbbbbbbbbbfbbbbvvvbbjbbbbvvvbbbhbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbdvvvvvDfbbrdvvvv[vvbbbbbbbbbbbbÍ 
A   d te, Dómi-ne, le-vá-vi á-ni-mam me-am:  ve-ni, et é-ri-pe me, 

Vvvvvvsvvvvvdvvvvvfvvv|vbbgvvvvbbhvvvv|vgvbbbvvvfvvvvfvvv}vvjvvHjvvãvvhvvjvvkvvjvv{vvãvvhvvjvvkvvhvvfvv}vvvccccccccccvvbbb 
   Dó-mi-ne, ad te confú-gi.
vagy

   VvvvfvvvvvbhvvvvvvvHjvvvvvjvvvv[vvvjvvvvbbbjvvvvjvvvvvhvvvvHkvvvvvJkvvvvvjvvvvjvvv{vvvvfvvvvvvjvvvvvvvvvhvvvvvvvvvvgvvvvvbbbrdvvvvrdvv[bbbbÍ 
H   ozzád, U-ram,  emelem az én lelkemet. Jöjj, és ments meg engem! 

Vvvvsvvvdvvvvvvvvvfvvvv|vgvvvvvvvvhvv|vgvvvvfvvvvfvvvv}vvvjvvHjvvãvvhvvjvvkvvjvv{vvãvvhvvjvvkvvhvvfvv}vvvccccccccbbvvvbbbbbbbb 
   Uram, hozzád menekü-lök.

Zsolt 24
℣. 1. Ne ujjongjon ellenség fölöttem, ⁎ hiszen aki benned bízik, meg 
nem szégyenül. Ant. Ad te
2. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, ⁎ taníts meg ösvényeidre. Ant. 
Ad te
3. Igazságod szerint vezess, taníts engem, † mivel te vagy az én 
megmentő Istenem, ⁎ és szüntelen benned bízom. Ant. Ad te
4. Irgalommal gondolj reám, ⁎ mert te jóságos vagy, Uram. Ant. Ad te
5. Az Úr igazságos és jóságos, ⁎ ezért a bűnösöket útjára oktatja. Ant. Ad 
te
6. A szelídeket törvénnyel vezeti, ⁎ az alázatosaknak ösvényét tanítja. 
Ant. Ad te

A Bevonulási antifónához kapcsolható, vagy adott esetben helyette vehető a Hozzád 
emelem kezdetű népének, illetve az antifóna többszólamú feldolgozása.



Válaszos zsoltár (Zsolt 79)

BvvvvvvvvvvdvvvvvvvvvdvvvvvvvvvdvvvvvvvdvvvvfvvvvsvvvvvvvDfvvvvvvgvvvvv}vvvvvvvgvvvvdvvvvvfccsvvvvvavvvvbsvvvvfvvvvvrdv}vvvvvvvvbbbbbbbbbÎ 
℣. 1. Jöjj, hogy megszabadíts minket! ℟. Ha-ta-lom U-ra, Is-te-ne!

BvvvvvvvvvvdvvvvvvdvvvvvvdvvvvvvvvvdvvvvdvvvbbbdvvvvvvDfvvvvvvdvvvvdvvvv{vvbbdvvvdvvvvvvdvvbbvdvvvvvvdvvvvvvvvvdvvvdvvvdvvvvvvfvvvvvvsvvvvbbbbbbbbbbbÎ 
℣. 2. Figyelj ránk, Iz-ra-el pászto-ra, ⁎ a-ki nyájadként vezeted József 

BvvvvDfvvvvgvvvvv}vvvvvvgvvvvdvvvfvvvvvvbbsvvvvavvv}cccxxcccccccccccccccccccccccvvvvvbbb 
   népét. ℟. Hatalom U-ra
3. Mutasd meg hatalmadat, és jöjj, ⁎ hogy megszabadíts minket. ℟. 
Hatalom Ura
4. Egyiptomból telepítetted át szőlődet, ⁎ népeket űztél el, hogy 
elültethesd. ℟. Hatalom Ura
5. Helyét jól megtisztítottad, ⁎ gyökeret vert, és betöltötte már a 
földet. ℟. Hatalom Ura
6. Beborítja árnyéka a hegyeket, ⁎ ágai magasabbak a hatalmas 
cédrusoknál. ℟. Hatalom Ura
7. Indái a tengerig elértek, ⁎ hajtásai meg a Folyamig. ℟. Hatalom Ura
8. Újíts meg minket, mindenható Isten, ⁎ tekints le ránk, lásd, és 
látogasd meg ezt a szőlőt! ℟. Hatalom Ura

A Válaszos zsoltár helyett köznapokon, amikor csak egy olvasmány van az Evangélium 
előtt, adott esetben vehető a Megváltó Istenem kezdetű népének, mint a 79. és 84. zsoltár 
parafrázisa. Ugyanígy énekelhető felajánlási és áldozási antifónához kapcsolódóan vagy 
helyette, amikor a fenti zsoltárok éneklése indokolt.

Alleluia (IV)

  BvvdvvvvfvvvvGhvvvvgvv[vvvgvvvbhvvvvgvvvbbr®svvvvfvvvbbgvvvvbdvvvvdvvv}vvhvvGhvvùvvgvvhvvjvvhvvv{vvùvvgvvhvvuhvvtfvvdvvv}ccvvvvvvvvvbb 
A   l-le-lu-ia,  al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.
℟. Alleluia

Zsolt 84
℣. 1. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, ⁎ Jákob sorsát jóra fordí-
tot-tad. ℟. Alleluia



2. Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, ⁎ és adj nekünk szaba-du-lást! ℟. 
Alleluia

Az allelujához kapcsolható az alábbi Prosa (IV):

   Bvvhvvvvvhvvvgvvvvvvvhvvvvvvbfvvvvvdvvvvgvvvvbbhvvvvvbgvvvvvhvvvvfvvvvvvvgvvvvvvdvv}vvvhvvvvvvhvvvvgvvvvhvvvvhvvvvvbfvvvvhvvvvvgvbbvÌ 
Q  ui regis sceptra forti dextra so-lus cuncta.  Tu plebi tu-am osténde 

Bvvvvvgvvvvvvbbsvvvv{vvfvvvbvgvvbbbbbbvhvvvvvvgvvvvvhvvvvfvvvvfvvvvdvvv}vvvvvfvvvvvdvvvvvvgvvvvbsvvvvfvvvvdvvvbgvvvfvvvgvvvfvvvsvvv}vvbbÏccb 
   magnam ex-ci-tándo poténti-am. Praesta do-na il- li salutá-ri-a:   

Bvvvvvvvfvvvvvvvvvvsvvvvdvvvvvfvvvvgvvvvvvvvvvhvvvvvvhvvvbgvvvvbfvvvvhvvvvjvvvvgvvvvhvvvhvvv}vvhvvvvhvvvvgvvvvvfvvvbbdvvvvsvvvgvbvbbbbbgvv{vvÍ 
   Quae praedi-xérunt prophé-ti-ca va-ti-ci-ni-a.    A clara po-li ré-gi-a 

Bvvvsvvvvvvgvvvvvgvvvvbbkvvvbjvvvvvvvvhvvvvbbbbvgvvvvvvdvvvvfvbbbbbbvvbbgvvvvfvvvvdvvv}vvbdfdvvvvSdvvvv}cccccccccccccvvvbb 
   in nostra Iesum mit-te Dómi-ne arva.    Amen. ℟. Alleluia

Aki egymagad uralod az össes jogarokat erős jobboddal.
Fölkelve mutasd meg nagy hatalmadat népednek!

Ezért add néki a gyógyír magvait:
amit a prófétai jövendölések előre mondottak.

A fényes égboltozat országából küldd el, Urunkat Jézust földünkre.

vagy Allelujás zsoltár (Zsolt 84)

Xvvvvvvvvvvvbjvvvvvjvvvvvvjvvvvvvjvvvvvjvvvvvvjvvvjvvvvvvvjvvvvvvjvvvvbbkvvvvvvjvvvvvv{vvvvjvvvvjvvvvvvjvvvvvjvvvvvjvvvjvvvvjvvvvjvvvbbbbbbbbbbbÔ 
℣. 1. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, ⁎ Jákob sorsát jóra fordí-

Xvvbbuhvvvvbbgvvvvv}vvvvhvvvvgvvvHjvvvvhbbygbbbbbbbbbbbbfbbbbbvvvdvvvvbF%bbbvvvgvvv}vvvvÔvvvvccccccccccccccccccccvbbb 
   tot-tad. ℟. Alle-lu-ia,  al-le-lui-a.
2. Néped gonoszságát megbocsátottad, ⁎ betakartad minden bűnét. ℟. 
Alleluia, alleluia.
3. Megfékezted nagy haragodat, ⁎ eloltottad haragod tüzét. ℟. Alleluia, 
alleluia.
4. Építsd újjá országunkat, szabadító Istenünk, ⁎ és fordítsd el tőlünk 
haragod! ℟. Alleluia, alleluia.



5. Talán örökké akarsz haragudni ránk, ⁎ s kiterjeszted haragodat 
minden nemzedékre? ℟. Alleluia, alleluia.
6. Nem akarsz új életet adni nekünk, ⁎ és örömet szerezni népednek? 
℟. Alleluia, alleluia.
7. Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, ⁎ és adj nekünk szabadulást! ℟. 
Alleluia, alleluia.

Felajánlási antifóna (I)

   BvvvsvvvvsvvvvbavvvvvfvvvvvgvvvvvvvvvvfvvvvGhvvvvhvv[vvvvtdvvvvvvvvGhvvvvvrdvvvvvbsvvvvvvsvvvv}bbbbvÏccccccccccvvvvvb Q   ui te expéctant, Dómine, non confundéntur.

BvbvfbvbvGhvbbbvùvv\vjvvhvvgvvhvv{vvùvvgvvfvvGhvvòbbbbbbvtfvvv}ccccccccccbbcccccccccccccbbvvvvvvvvvvvbbbbbb 
vagy

  BvvsvvvavvvvvvavvvvfvvvvvvgvvvvvvfvvvvvvGhvvvvvhvvvvv[vvvvgvvvvvvvvt†dvvvvvvvvGhvvcrdvvvvvbsvvvvvvsvvvvv}vcccccccvvvvbbb 
A   kik téged várnak, U-ram, meg nem szégyen-ül-nek.

Zsolt 24
℣. 1. Lelkem hozzád emelem, Uram, ⁎ én Istenem, benned bízom, ne 
valljak szégyent! Ant. Qui te
2. Irgalmasságodra gondolj, Uram, ⁎ és könyörületedre, mely öröktől 
való. Ant. Qui te
3. Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, ⁎ akik szövetségét s 
törvényét megtartják. Ant. Qui te
4. Oltalmazd lelkemet, ragadj ki a bajból, ⁎ ne érhessen szégyen, hisz 
reményem te vagy. Ant. Qui te
5. Szabadítsd meg, Istenem, Izraelt ⁎ minden sanyarúságából. Ant. Qui 
te

„A” évben énekelhető az Ébredj ember kezdetű népének 1. versszaka. „C” évben énekelhető 
az Az Úristen Ádám atyánknak kezdetű népének.



Áldozási antifóna (VIII)

  Bvvvgvvvbfvvvvhvvvbbbbbkbvvvvv¨ugvvvvvbJkvvvvvygvvvvvhvvvvvvgvvvvvvfvvv{vvbbgvvvvvfvvvvvhvvvvvkvvvvbb¨ugvvvvJkvvvvvvhvvvvvvvjvvvvvvhvvvvvvvgvvbbbbÌ 
B   enigni-tá-tem fe-cit Dó-mi-nus, et ter-ra nostra de-dit fructum su-

Bvvvgvvvv}vvgvvhvvÃvvlvvkvv{vvÃvvjvvkvvhvvgvv}ccccccccxcccvvcvcvcccccccccccccvvvbbbbbbbbb 
   um.
vagy

  Bvvvbbbgvvbbvfvvvbbbbvhvvvvvkvvvvvhvvvvvvgvvvvvvvbbhvvvvvbygvvvbbvfvvv{vvgvvvvvfvvvvvhvvvvvvvvvvkvvvvvjvvvbbbbbhvvvvvvjvvvvvvvuhvvvvvvvgvvbbbbbbbb}bbbbbbbÌ 
B   ő-ke-zű-en cse-lek-szik az Úr  és földünk megad-ja gyü-möl-csét.

Zsolt 84
℣. 1. Hadd halljam az Úristen szózatát! † Igen, ő békét hirdet népének s 
híveinek, ⁎ és azoknak, akik szívből hozzá térnek. Ant. Benignitatem
2. Bizony, akik félik őt, közel azokhoz segítsége, ⁎ hogy dicsősége lakja 
országunkat. Ant. Benignitatem
3. Egymásra talál majd irgalom és hűség, ⁎ csókot vált az igazságosság és 
a béke. Ant. Benignitatem
4. Hűség sarjad a földből, ⁎ és az égből igazságosság hinti sugarát. Ant. 
Benignitatem
5. Igazság jár az Úr előtt, ⁎ és békesség követi őt. Ant. Benignitatem

Az áldozási énekhez vehető még az Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő kezdetű népének. Akár „A”, 
akár „B”  és „C” évben énekelhető a Csillagoknak teremtője kezdetű himnusz verses 
átirata.

Advent 2. vasárnapja
Bevonulási antifóna (I)

   BbbbsbbvvvvbwavvvvvfvvvvvgvvvvvvvvfvvvvvGhvvvvvhvvvh∆vkjklkvvvbhjhvvbb[bbvbbhvvvvvygvvvvvvg˙vjgYvvvvghgvvv{vvbgvvvvvvgvvvvdvvvvvgvvvvyfTvvvbbƒ5vvvÎ 
E     cce nomen Dó-mi-ni ve-    nit  de lon-gi- quo,  et clá-ri-tas ei- us 

BvvvvdvvvvwavvvvS5vvvvvdvvvvvvvrdvvvvvbbbbsvvvvvsvvvv}vvfvvGhvvùv\vjvvhvvgvvhvv{vvùvvgvvfvvGhvvtfvv}cccccccccccccvvbb 
   replet orbem terrá-rum.
vagy



  Bvsvvvavvvvbbvfvbbvvvgvvvvbvf©hvvbbbvhbbbbbbbbbbvh∆vkjklkbvvhvvvvg˙jvvvvbygvvvvvvgvvv{vvvgvvvvdvvbvbgvvvvhvvvvgvvvvvfvvvvvvFgvvvvfvvvvfcbvvrdvbbbvvvavvbbÍ 
Í    me, az Úr ne-ve jő     a  tá-vol-ból   és az ő  vi-lá-gos-sá-ga be-töl-ti 

Bvvsvvvvfvvvvvvvgvvvvvvrdvvvvvsvvvvvsvvvv}vvvvfvvGhvvùv\vjvvhvvgvvhvv{vvùvvgvvfvvGhvvtfvv}cccccccccccvcccbbbbbbbbbb 
   a föld-ke-rek-sé-get.

Zsolt 79
℣. 1. Figyelj ránk, Izrael pásztora, ⁎ aki nyájadként vezeted József népét. 
Ant. Ecce nomen
2. Mutasd meg hatalmadat, és jöjj, ⁎ hogy megszabadíts minket. Ant. 
Ecce nomen
3. Újíts meg minket, Istenünk, ⁎ ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok 
leszünk! Ant. Ecce nomen
4. Újíts meg minket, mindenható Isten, ⁎ tekints le ránk, lásd, és 
látogasd meg ezt a szőlőt! Ant. Ecce nomen
5. Védd meg, amit jobbod ültetett, ⁎ és az emberfiát, akit magadhoz 
emeltél. Ant. Ecce nomen
6. Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, ⁎ és mi segítségül 
hívjuk nevedet. Ant. Ecce nomen

Énekelhető az Az Úristen kezdetű népének főleg „A” évben, főleg az 1-4. versszakok; a 
Bűnös néped kezdetű népének 1. versszaka „B” évben.
Zsoltár és Alleluja, vagy allelujás zsoltár úgy, ahogy Advent 1. vasárnapján.

Felajánlási antifóna (VIII)

   BvvbkvvbbbbkbbbbbvvvjvvvvvbbkvvvvvGjvvvvvhvvvvgvvvv©vvvvvfvv[vbbbbbbbfvvvvvhvvvvvkvvvkvvvvjvvvbbgvvvvvJkvvvvvvhvvvvvvvhvvvvvgvvvvvgvvv}vvbbbbvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbÌ V   e-ri-tas de ter-ra or-ta est  et ius-ti-ti- a de cae-lo prospe-xit.

BvvgvvhvvÃvvlvvkvv{vvÃvvjvvkvvhvvvgvvv}ccccccccccccccccccccccccccccccvvvvvbb 
vagy

  Bvvkvvvvkvvvvvjvvvvvkvvvvvvjvvvvhvvvvgvvvvvhvv[vvfvvvbfvvvvhvvvvkvvvvjvvvvvgvvvvvvjvvvkvvvvvvvhvvbbvhvvvvvgvvvvvgvvv}vvÌvcccvbbbbb 
I      gazság fa-kad a földől  és i-gazságosság tekint le az égből.

Zsolt 84



℣. 1. Hadd halljam az Úristen szózatát! † Igen, ő békét hirdet népének s 
híveinek, ⁎ és azoknak, akik szívből hozzá térnek. Ant. Veritas
2. Bizony, akik félik őt, közel azokhoz segítsége, ⁎ hogy dicsősége lakja 
országunkat. Ant. Veritas
3. Egymásra talál majd irgalom és hűség, ⁎ csókot vált az igazságosság és 
a béke. Ant. Veritas
4. Hűség sarjad a földből, ⁎ és az égből igazságosság hinti sugarát. Ant. 
Veritas
5. Mindenféle jókat osztogat az Úr, ⁎ és földünk megtermi gyümölcsét. 
Ant. Veritas

Énekelhető az Az Úristen kezdetű népének főleg „A” évben, főleg az 5-8. versszakok.

Áldozási antifóna (VII)

   VvbbbbbbbbvDfbbbbbvvvhvvvbbbHjvvvvv¥∆vbbbbbbv[vvvhvvvvvHjvvvvvjvvvvkvvvbbv;vvvvjvvvvijvvvvvjvvvvvvbbjvvvvjvvvvDfvvvvvbtfvvvvvFgvvvvdvvvvdvvv}vvÓvvcccvvv H   ie-ru-sa-lem res-pi-ce ad  o-ri-entem et vi-de, al-le-lu-ia.
vagy

  VvbbbbdbvvvfvvvvvvHjvvvvvvjvvvv[vvbbhvvvvvjvvvvvvvvvK;vvvvvijvvvvjvvvvbhvvvvvDfvvvvvvbtfvvvvvFgvvvvdvvvvdvvv}vvygvvHjvvãvvlvvkvvjvvkvv{vvãvvvvbbbÔ 
J    e-ru-zsá-lem, te-kints ke-let-re és láss, al-le-lu-ja.

Vvvãvvkvvjvvhvvùvvtfvv}ccccccccccccccccccccccccccccccccccccvvvbb 
Zsolt 147

℣. 1. Dicsérd, Jeruzsálem, az Urat, ⁎ Istenedet magasztald, Sion! Ant. 
Hierusalem
2. Mert erőssé tette kapuid zárát, ⁎ és fiaidat megáldja benned. Ant. 
Hierusalem
3. Határaidon ő ad békét, ⁎ és jóllakat kövér búzával. Ant. Hierusalem
4. Elküldi szavát a földre, ⁎ gyorsan fut az ő igéje. Ant. Hierusalem
5. Gyapjúként teríti szét a havat, ⁎ és mint a hamut, úgy szórja a 
zúzmarát. Ant. Hierusalem
6. Jegét hullatja, mint a morzsát; ⁎ ki bírná elviselni annak hidegét? 
Ant. Hierusalem
7. De kibocsátja igéjét, és szétolvasztja mindezt, ⁎ lehelete ráfúj, és a 
vizek árja zúg. Ant. Hierusalem



8. Igéjét Jákobnak hirdeti, ⁎ törvényét és végzéseit Izrael népének. Ant. 
Hierusalem
9. Egyetlen néppel sem bánt így, ⁎ végzéseit nem fedte fel senki 
másnak! Ant. Hierusalem

Áldozásra énekelhető a Hív minket kezdetű népének „A” „B”  és „C” évben egyaránt.

Advent 3. vasárnapja
Bevonulási antifóna (I)

   BvvvvsvvvvAsvvbbbbbbb4bb#@bbfgfbbGhbb$#@!bbsvvvsvvvvvvsvvvvsvvbvvsrdvbbbvvbbbSdccvwavv{vvfvvbbbbGhvvvvvhvvvvvvvtfvvvvsvvvvbtfbfvvvvvSdcvvwavv{bbbbbbbbbhbhbbbbbbbbbbbÌ 
G   audé-te            in Dómi-no semper:  í-te-rum di-co gau-dé-te: Dó-

BvvvvbbGhvvvvijvvvbbbhvvvhvvvvvvv˙b%$bbGhvvvrdvvvvsvvvvvF%vvv´v£4bbd4sdsvvA@vvvvsvv}vvfvvGhvvùvv\vjvvhvvgvvhvv{vvùvvgvvfvvòvbvtfvvsvv}cccvvvbbb 
   minus enim pro-pe est, al-le-    lui-a.

Zsolt 84
℣. 1. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, ⁎ Jákob sorsát jóra 
fordítottad. Ant. Gaudete
2. Néped gonoszságát megbocsátottad, ⁎ betakartad minden bűnét. Ant. 
Gaudete
3. Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, ⁎ és adj nekünk szabadulást! Ant. 
Gaudete
4. Bizony, akik félik őt, közel azokhoz segítsége, ⁎ hogy dicsősége lakja 
országunkat. Ant. Gaudete
5. Egymásra talál majd irgalom és hűség, ⁎ csókot vált az igazságosság és 
a béke. Ant. Gaudete
6. Hűség sarjad a földből, ⁎ és az égből igazságosság hinti sugarát. Ant. 
Gaudete
7. Mindenféle jókat osztogat az Úr, ⁎ és földünk megtermi gyümölcsét. 
Ant. Gaudete
8. Igazság jár az Úr előtt, ⁎ és békesség követi őt. Ant. Gaudete

vagy (VIII)

   Bvvvvgvvbbvgvvvvgvvvvgvvvvvvr®svvvvdvvvvfvvvvGhvvvvvvvgvvv{vvbgvvvgvvvvvbjvvvvvvbbbblvvvvbbkvvvvvHkvvvvvvvkvvvvvjvbbbv{vvvblvvvvlvvvvlvvbbbbbbbbbvvv 
G   audé-te in Dómino semper:  í-te-rum di-co gau-dé-te: Dóminus 



BvvbkvvvkvvvvvvvvvL;vvvvlvvvvijklkvv{vvhvvvvvhvvvvvhvvvvHkvvvvjvvvbuhvvvgvvvvgvvv}vvgvvhvvÃvvlvvkvv{vvÃvvjvvkvvhvvvgvvv}cccvvvvvvvv 
   enim prope  est,  ni-hil sol-li-ci-ti  si-tis.
vagy

   BvgvvvvvhvvvvvkvvvvbuhvvbbbbbbvgvvbbbvbvfvvvvbbdvvvvvvfvvvvvvvgvvvvvvGhvvvvvvgvvvv{vvvgvvvvvjvvvvvvvKlvvvvvvvbkvvvvbb[bbbbbbbbbbhbbbbbbbvvvbbbkvvvvvvvkbvvvvbbb 
Ö  rvendezze-tek az Úrban mindenkor!  Ismét mondom: ör-ven-dez-

Bvvuhvvvvvgbbbvv{vvvG9vvvvvlvvvvvlvvvvkvvvvjvvvvvL;vbbbbbbbbbvvlvvvvijklkvvv{vvvhvvvvgvvvvvhvvvvkcvvjvvvvvbbbbygvvvGhvvvvgvvvvbvvDfvvvvbbbbbvGhvbbbbbbbbbbbvvgvbvbbbb} 
  ze-tek! Az Úr ugyanis kö-zel van,   ne aggodalmaskodjatok semmi-ért!

BvvgvvhvvÃvvlvvkvv{vvÃvvjvvkvvhvvvgvvv}ccccccccccccccccccccccccccccccvvvvvbb 
Zsolt 84

℣. 1. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, ⁎ Jákob sorsát jóra 
fordítottad. Ant. Gaudete
2. Néped gonoszságát megbocsátottad, ⁎ betakartad minden bűnét. Ant. 
Gaudete
3. Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, ⁎ és adj nekünk szabadulást! Ant. 
Gaudete
4. Bizony, akik félik őt, közel azokhoz segítsége, ⁎ hogy dicsősége lakja 
országunkat. Ant. Gaudete
5. Egymásra talál majd irgalom és hűség, ⁎ csókot vált az igazságosság és 
a béke. Ant. Gaudete
6. Hűség sarjad a földből, ⁎ és az égből igazságosság hinti sugarát. Ant. 
Gaudete
7. Mindenféle jókat osztogat az Úr, ⁎ és földünk megtermi gyümölcsét. 
Ant. Gaudete
8. Igazság jár az Úr előtt, ⁎ és békesség követi őt. Ant. Gaudete

„A” évben énekelhető az Ó jöjj, ó jöjj kezdetű népének is, de énekelhető a Téged vár 
kezdetű népének 1-2. versszka az „A” de főleg „B” évben. „C” évben az Örvendezzünk, 
jertek kezdetű népének 1. versszaka.
Válaszos zsoltár mint Advent 4. vasárnapjánál.
A felajánlási antifóna: Benedixisti Dómine mint Advent 4. vasárnapjának áldozási 
antifónája. „A” és „B” évben énekelhető a Téged vár kezdetű népének 4-5. versszka.



Áldozási antifóna

   BvvfvvvFhvvvvhvvvvvvhvvvbgvvvvhvvvvgvvvvvvDfccvgvvvvvrdvvvvvbbsdsvvvAsvvvvbsvv]vvbb†©vvvvDfccgvvvvgvvvvvdvvvvvvfvvvvvgvvvvvvbdvvvbbbbbbbbbbbbÏ 
D   í-ci-te pu-sil-lá-ni-mis confortá-mi-ni:  ecce Dóminus De-us nos-

BvvvrdvvvvvvvbsvvvAsvvvsvvv}vvfcGhvvùvv\vjvvhvvgvvhvv{vvùvvgvvfvvgvvghgvv}ccccccccccccccccccccvvb 
   ter véni-et.
vagy

    BvvfvvvvvvvFhvvvvhvvvvvhvvvvvvgvvvvvvhvvvvvgvvvvvvDfvvvvvvgvvvfvvvbsvvvvbAsvvvvsvvv]vvgvvvvvdvvvvvbbbbFgvvvvgvv[vvbbdvvvvfvvvvgvvvvbhvvbbbbbÌ 
M   ondjá-tok a csüggedteknek: erősödjetek!  Í-me, az Úr, a mi Is-te-

Bvvvv5b$#vvvbbbbvvsvvbbbbbbbvAsvvbbbbbvvsvvvv}vvfcGhvvùvv\vjvvhvvgvvhvv{vvùvvgvvfvvgvvghgvv}ccccccccccccccccvvbbbbbbbbvvb 
   nünk ér-ke-zik.

Iz 35
℣. 1. Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ⁎ ujjongjon a sivatag és 
viruljon! Ant. Dicite
2. Virulva viruljon, mint a liliom, ⁎ és örömében ujjongva daloljon! Ant. 
Dicite
3. Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, ⁎ és a roskadozó térdeket 
szilárdítsátok meg! Ant. Dicite
4. Maga az Isten jön el, ⁎ hogy szabadulást hozzon nektek. Ant. Dicite
5. Éneket zengve érnek a Sionra, ⁎ s örök boldogságot tükröz az arcuk. 
Ant. Dicite
6. Öröm és ujjongás jár a nyomukban, ⁎ mert fájdalom és siralom nem 
lesz többé. Ant. Dicite

„C” évben énekelhető a Hív minket kezdetű népének is.

December 17-24 közötti köznapokon
Hétfő
Bevonulási antifóna (IV)

   Bvvvvfvvvvvsvvvvvvdvvvvvfvvvvbbbgvvbbvgvvbbbbbb4bb#@vv[vvbbfvvvgvvvvvvvhvvvvvvhvvv6bb%$vvvvgvvvvvvtfvvvvvvvdvvvvvdvvv}ccccccccbb 
G   ressus me-os dí-ri-ge   secundum e-ló- qui-um tu-um.
vagy



  Bvvvfvvvvvsvvbbvbdvvvvvfvvvvgvvvrdvvvvvvvsvvvvv[vvfvvvvhvvvvgvvvvvvfvvvvvvvtfvvvvvdvvvv}vvÌvvccccccccccccvvvb 
L   épte- i-met i-rá-nyítsd ta-ní-tá-sod sze-rint!

BgvvFgvvòvvfv[vòvvfvvgvvhvvgvv{vvòvvgvvhvvfvvgvvdvvv}cccccccccccccccccccccccccccvbb 
Zsolt 118

℣. 1. Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, ⁎ akik az Úr 
törvénye szerint élnek. Ant. Gressus
2. Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, ⁎ és akik őt keresik 
teljes szívükből. Ant. Gressus

A Felajánlási antifóna: Dicite pusillanimis mint Advent 3. vasárnapjának áldozási 
antifónája.

Áldozási antifóna (V)

  Bvvkvvvvhvvv[bbbvvkvvvvjvvvvvvGjvvvvvvhvvvvtfvvvfvv[vvvfvvvvvtfvvvvvvvfvvvvvgvvvvvvhvvvvkvvvvlvvvvvvlvvvvvbbbkvvvkvv{vvbbkvvvbbkvvvkvvvvbbbkbbbbbbbv 
E   cce  Dómi-nus vé-ni-et,  et omnes sancti ei-us cum e-o:  et e-rit in 

BvvvKlvvvjvvvbbijvvvvvhvvvvFgvvvvvvvgvvvvvgvvvvvygvvvvGhvvvvfvvvfvvv}vvfvvhvvÃvvlvvkvv{vvÃvvlvvjvvkvvhvvv}cccccccccccvvbbbb 
   di-e  il-la lux magna, alle-lu-ia.
vagy

  Bvvkvvvhvvv[vvvkvvbvijvvbbbbvhvvv[vvfvvvvgvvvbbvfvvbbbvgvbvvvhvvvvvvkvvvvvvvKlvvvvvvlvvv{vbbvlvbbvvlvvvvkvvvvhvvvvKlvvvvvjvvvvvvvkvvvvvvvbbkbbbbbbbbbbbbbbbbÔ 
Í     me,  jő az Úr  és ve-le az összes szentje   és azon a napon nagy vi-

BvvbjvvvvvvhvvvvgvvvvvvFgvvvvvgvvvvvvhvvvGhvvvvfvvvvfvvv}vvfvvhvvÃvvlvvkvv{vvÃvvlvvjvvkvvhvvv}cccccccccccvvbbbvvvvbbbbbbbbbb 
   lá-gosság támad, alle-lu-ja.

Zsolt 49
℣. 1. Megszólal az Úr, az istenek Istene, ⁎ napkelettől napnyugatig 
szólítja a földet. Ant. Ecce
2. A szépséges Sionból ragyogva jelenik meg Isten, ⁎ jön a mi Istenünk, 
és nem hallgat. Ant. Ecce
3. Emésztő tűz lobog színe előtt, ⁎ körülötte szélvihar tombol. Ant. 
Ecce



4. Szólítja onnan felülről az eget és a földet, ⁎ hogy ítéletet tartson 
népe fölött. Ant. Ecce
5. „Gyűjtsétek elém választottaimat, ⁎ akik velem áldozatban 
szövetségre léptek!” Ant. Ecce
6. Igazságosságát hirdetik az egek, ⁎ Isten maga tart ítéletet. Ant. Ecce

Kedd
Bevonulási antifóna (IV)

   VvvdvvvvfvvvvvvvvhvvvvHjbbbbvvvvjvvvvhvvvbbbbjbbbvvvbbkbbvvvvuhbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbvvvjbbbbvvvjbbbbbvv{bbbbbbbbF7vvvvvygvvvrdvvvbbfvvvvvhvvvvfvvvvvvD$vvvvvvvvvfbvvv}vvbbbbbbbbbÔ 
T   u-am Dómi-ne ex-ci-ta potén-ti-am, et vé-ni ad salvándum nos.
vagy

   VvvdvvvvvfvvvvvvvvbhvvvvbbHjvvvvvbjbvvvvvvvkvvvbvjvvvvvvHjvvvvvvjvvv{vbbbvvjvvbvF7bb^%$#bb4v[vbbvvdvvvvvvvvvvsvvvvvvdvvvbbbvfvvvvvvhvvvvvvvbbbbbfbbbbbvvbbÏ 
É    breszd fel U-ram, hatal-ma-dat,  és jöjj,   hogy megsza-ba-díts min-

Vvvvvfvvvv}vvvjvvHjvvãvvhvvjvvkvvjvv{vvãvvhvvjvvkvvhvvvfvvv}vvccccccccccccccccccccccvvvvvvbb 
   ket.

Zsolt 79
℣. 1. Figyelj ránk, Izrael pásztora, ⁎ aki nyájadként vezeted József 
népét. Ant. Tuam
2. Mutasd meg hatalmadat, és jöjj, ⁎ hogy megszabadíts minket. Ant. 
Tuam
3. Újíts meg minket, Istenünk, ⁎ ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok 
leszünk! Ant. Tuam

Felajánlási antifóna (VIII)

  Bvvfvvvvhvvvvh∆k9bbkbjbbklkbbø¬vvbbkvvvbbijbbbbbbbhbbbbbbbbbbbb∆kvvvygvvvbgvv{vvvgvvvvbgvvbvvgvvvvbrdvvvbbbsvv{vvdvvvfvvvFhvvvvvhvvvvvgvvvbbbFgvvvvvtsfvvvvvvbfvvvvFgvbbbbbbbÌ 
Io  cunda-      re fí-li-a Si-on, exsul-ta sa-tis  fí-li-a Hieru-sa-lem, al-le-

Bvvvgvvvvgvvv}vvgvvhvvÃvvlvvkvvv{vvÃvvjckvvhvvvgvv}ccccccccccccccccccccccccccvvbb 
   lu-ia.
vagy



   Bvfvvvbbvh∆k9bbkbjbbklkbbokvvbijvvvhvvvvvJkvvvhvvvvvvgvv{vvvvgvvvfvvbbbbbbdvvvvsvvvvvdvvvvvvfvvvvvvvvvgvvvhvvvvvvFgvvvvv5bb$#vv[vvbfvvvvFgvvvvgvvvÌ 
U    j-jongj,   Si-on le-á-nya! Fölötte örvendezz, Je-ru-zsá-lem, al-le-lu-

Bvvvgvv}vvgvvhvvÃvvlvvkvvv{vvÃvvjckvvhvvvgvv}cccccccccccccccccccccccccvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
   ja.

Zsolt 84
℣. 1. Hadd halljam az Úristen szózatát! † Igen, ő békét hirdet népének s 
híveinek, ⁎ és azoknak, akik szívből hozzá térnek. Ant. Iocundare
2. Bizony, akik félik őt, közel azokhoz segítsége, ⁎ hogy dicsősége lakja 
országunkat. Ant. Iocundare
3. Egymásra talál majd irgalom és hűség, ⁎ csókot vált az igazságosság és 
a béke. Ant. Iocundare
4. Hűség sarjad a földből, ⁎ és az égből igazságosság hinti sugarát. Ant. 
Iocundare
5. Mindenféle jókat osztogat az Úr, ⁎ és földünk megtermi gyümölcsét. 
Ant. Iocundare

Áldozási antifóna (IV)

  VvvfvvvvdvvvvvvvfvvvvvvHjvvb¨v∆vvvvHjvvvvkvvvjvvvbhvvvjvvvvjvvv{vvbbfvvvvjvvvvvhvvvvvgvvvvvrdvvvvrdvvvbSdvvvvFhvvvvgvvvvgvvv}vvbbbbvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbÔ A   summo caelo egréssi-o é- ius, et occúrsus éi-us al-le-lu-ia.
vagy

  VvvfvbbbvvfbvvvvvvdvbbvvvfvvvvvHjvvvvvjvvvvvhvvvvjvvvkvvvvuhvvbvbbjvvvvvjvv{vbvjvvvfvvvvjvvvvvbhvvvvvvvvgvvvvrdvvvrdvvvvSdvvvvFhvvvvgvvvvgbbbbbbbbb} 
A  z ég ma-ga-sá-ból az ő ér-ke-zé-se  és e- li-bénk fu-tá-sa, al-le-lu-ja.

VvvjvvHjvvãvvhvvjvvkvvjvv{vvãvvhvvjvvkvvhvvfvvv}cccccccccccccccccccccccccccvvvvvv 
Zsolt 18

℣. 1. Isten dicsőségét hirdetik az egek, ⁎ kezének művéről vall a 
mennybolt. Ant. A summo
2. A nappalok ezt zengik egymásnak, ⁎ erre oktatja éj az éjszakát. Ant. 
A summo
3. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, ⁎ hogy meg ne értenéd 
szavát. Ant. A summo



4. Minden földre elhat szózatuk, ⁎ a földkerekség végéig eljut igéjük. 
Ant. A summo
5. Az égen vert Isten sátort a napnak, † és az, mint nászházból kilépő 
vőlegény, ⁎ mint ujjongó dalia fut neki útjának. Ant. A summo
6. Az ég egyik pereméről indul, † és másik széléig ér a pályája: ⁎ tüze 
elől rejtőzni nem lehet. Ant. A summo

Szerda
Bevonulási antifóna (VII)

   VvvdvvvvfvvvvvbbhvvvvvbHjvvvbbv¨v∆vvvvhvvvvjvvvkvvvvlvvvvv;vvvvvvokvvvvvvjvvvvjvvv{vvø¬b*vvvvHjvvvvvblvvvvvvvkvvvvvvjvvvvvvhvvvvvvtfvvv{vbbbbbbbbÎ 
V   e-ni Dó-mi-ne vi-si-tá-re nos in pá-ce,  ut lae-té-mur co-ram te

VvvvvDfvvvvvgvvvvvvrdvvvvvvvdvvvvvvdvvv}vvvvjvvHjvvãvvhvvjvvkvvhvv{vvãvvkvvjvvhvvtfvv}cccccccccccvvcccccvbb 
   cor-de per-féc-to.
vagy

  VvbbdvvvvbbfvvvvvHjvvvvjvvvv[vvvvhvvbbvjvbbbbbbbbbbbbvvkvvvvvvvvvlvvvvvvv;vvvvvvokvvvvvjvvbbvvHjvvvbbvjbbbbbbbbbbbbbb{vvvvjvvvvvvvlvvvvvvkvvvvvjvvvvvvhvvvvvbbbbbbbbbbbbÌ J   öjj el, Urunk, lá-to-gass meg minket bé-kében, hogy örvendezzünk 

Vvvgbvvvbbfvvvvvvtfvvvvvdvvvvvfvvvvgvvvvvfvvvvvvdvvvvvvdvvv}vvjvvHjvvãvvhvvjvvkvvhvv{vvãvvkvvjvvhvvtfvv}ccccvvvvvvccccvvbbb 
   e-lőt-ted tö-ké-le-tes szívvel.

Zsolt 105
℣. 1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, ⁎ irgalma örökké megmarad. 
Ant. Veni
2. Ki tudná elmondani az Úr hatalmas tetteit, ⁎ dicséretét hiánytalanul 
hirdetni ki képes? Ant. Veni
3. Boldog, aki megtartja a törvényt, ⁎ akinek tettei mindenkor igazak. 
Ant. Veni
4. Gondolj ránk, Urunk, hiszen szereted népedet, ⁎ látogass hozzánk 
segítségeddel; Ant. Veni
5. hadd lássuk választottaid boldogságát, † hadd örvendjünk nemzeted 
örömének, ⁎ és dicsekedjünk örökségeddel. Ant. Veni

vagy (II)



   Bvbbkvvvkvvvvjvvvvvkvvvvvvvvhvvvvvgvvvvvjvv[vvhvvvvjvvvvvkvvvygvvvvhvvvHkvvv9bb9bb*bbjbbhvv}vvgvvhvvÃvvlvvkvv{vvÃvvjvvGhvvhvv}cccvb 
V   í-si-ta nos Dó-mi-ne  in sa-lu-tá-ri tu-o.
vagy

  Bvvvkvvbbbbbbbbkbvvvvvkvvvvvvvvvkvvvvvvvbbjvvvvvkvvvvvvvygvvvvbjvvvvv[vvbhvvvvvvjvvvvvkvbbbbbbvvlvvvvvvbbb9bb9bb*bbjbbhvv}vvcccccccvvvvvvvbb L   á-to-gass meg minket, U-runk, üdvössé-ged-del.
Zsolt 105

℣. 1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, ⁎ irgalma örökké megmarad. Ant. 
Veni
2. Ki tudná elmondani az Úr hatalmas tetteit, ⁎ dicséretét hiánytalanul 
hirdetni ki képes? Ant. Veni
3. Boldog, aki megtartja a törvényt, ⁎ akinek tettei mindenkor igazak. 
Ant. Veni
4. Gondolj ránk, Urunk, hiszen szereted népedet, ⁎ látogass hozzánk 
segítségeddel; Ant. Veni
5. hadd lássuk választottaid boldogságát, † hadd örvendjünk nemzeted 
örömének, ⁎ és dicsekedjünk örökségeddel. Ant. Veni

A Felajánlási antifóna: Dicite pusillanimis mint Advent 3. vasárnapjának áldozási 
antifónája

Áldozási antifóna (IV)

   VvvdvvvvfvvvvvvhvvvbbbbvHjvvbvv¨v∆vvvvgvvvvvjvvvvkvvvbbbygvvvvvvjvvvvvjvvvvvjvvvvjvvvvF7vvvvhvvvvgvvvvfvvvvdvvvvvrdvvv[vvvsvvvvvdvvvvvbfvvvbbÌ 
V   e-ni Dó-mi-ne et no-li tar-dá-re, et re-lá-xa fa-ci-no-ra   plé-bis tu-

Vvvvgvvvvvhvvvgvvvvvfvvvv}vvjvvHjvvãvvhvvjvvkvvjvv{vvãvvhvvjvvkvvhvvfvv}ccccccccccccccccccccvvbb 
   ae Is-ra-hel.
vagy

  VvvbdvvvvvbfvvvbbvHjvvvvjvvvvv[vvbgvvvvvjvvvvvkvvvvygvvvvjvvvvvvvjvvvvvfvvvvjvvvvvvvbbhvvvvvhvvvvgvvvvvvbbbfvvvvbdvvbvfvv[vvvsvvvvvvdvvvvvbbbbbbbbÏ 
J    öjj el, Urunk, és ne késlekedj! És oldozd le gonosztette-it  né-ped-

VvvvbbbFgvvvvvvhvvvgvvvvfvvvvbbfvvv}vvvvjvvHjvvãvvhvvjvvkvvjvv{vvãvvhvvjvvkvvhvvfvv}ccccccccccccccccccvb 
   ről, Izra-el-ről.



Zsolt 84
℣. 1. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, ⁎ Jákob sorsát jóra 
fordítottad. Ant. Veni
2. Néped gonoszságát megbocsátottad, ⁎ betakartad minden bűnét. 
Ant. Veni
3. Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, ⁎ és adj nekünk szabadulást! Ant. 
Veni
4. Bizony, akik félik őt, közel azokhoz segítsége, ⁎ hogy dicsősége lakja 
országunkat. Ant. Veni
5. Egymásra talál majd irgalom és hűség, ⁎ csókot vált az igazságosság és 
a béke. Ant. Veni
6. Hűség sarjad a földből, ⁎ és az égből igazságosság hinti sugarát. Ant. 
Veni
7. Mindenféle jókat osztogat az Úr, ⁎ és földünk megtermi gyümölcsét. 
Ant. Veni
8. Igazság jár az Úr előtt, ⁎ és békesség követi őt. Ant. Veni

Csütörtök
Minden a hétfői napról.

Péntek
Minden a keddi napról.

Szombat
Minden a szerdai napról.

Advent 4. vasárnapja
Bevonulási antifóna (IV)

  VvvvvbfvvvdvvvfvvvvvvhvvbbbbbvhvvvvbhvvvbHjvvvvjvvvvvjvvvvvvhvvvvjvvvvvvkvbbbvvuhvvvvbbbbbvvjvvvvvvjvvvvbbbbvvjvvvvfvvvvjvvvhvvvvgvvvvvbrdvvvvvbfvv[vbbbbbbbbbbÎ 
R   orá-te cae-li désuper, et nubes pluant iustum, a-pe-ri-á-tur terra

VvvvdvvvvvsvvvvvdvvvvFgvvvvvvygvvvvvfvvbbbvfvvvvvfvvvv}vbbbvjvvHjvvãvvhvvjvvkvvjvv{vvãvvhvvjvvkvvhvvfvvv}cccccccccccvvvv 
   et gérminet Salvató-rem.
vagy



   VvvvfvvvvvhvvbbbbvvjvvvbvvHjvvvvvjvvbbvvvhvvvvjvvvvvvijvvbbvHjvvvvvvjvvvvvhvvvbbjvvvokvvvvbjvvvvvbbjvvvvhvvvvvvfvvvvgvvvvHjvvvvjbbbbvv[vvbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbÏ 
H   arma-tozza-tok e-gek fe-lül-ről  és a felhők essék az  i-gazat! Nyíl-

VvvvF7bbbbvvvvvvvjvvvbbvygvbbvv®¢fvv[vvbbdvvbvvsvvbbbbbbvdbbbbvvvvfvvvvgvvvvvygvvvbbvGhvbbvbbvvfvbvvvfvvvv}vvbbvjvvHjvvãvvhvvjvvkvvjvv{vvãvvhvvjvvkvvhvvfvvv}bbbbbbbb 
   jék meg a föld  és te-remje az Üdvö-zí-tőt!

Zsolt 18
℣. 1. Isten dicsőségét hirdetik az egek, ⁎ kezének művéről vall a 
mennybolt. Ant. Roráte
2. A nappalok ezt zengik egymásnak, ⁎ erre oktatja éj az éjszakát. Ant. 
Roráte
3. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, ⁎ hogy meg ne értenéd 
szavát. Ant. Roráte
4. Minden földre elhat szózatuk, ⁎ a földkerekség végéig eljut igéjük. 
Ant. Roráte
5. Az égen vert Isten sátort a napnak, † és az, mint nászházból kilépő 
vőlegény, ⁎ mint ujjongó dalia fut neki útjának. Ant. Roráte
6. Az ég egyik pereméről indul, † és másik széléig ér a pályája: ⁎ tüze 
elől rejtőzni nem lehet. Ant. Roráte

A Bevonulási antifónához kapcsolható, vagy adott esetben helyette vehető a 
Harmatozzatok kezdetű, vagy az Ó bezárult Édenünk kezdetű népének, illetve az 
antifóna többszólamú feldolgozása.

Válaszos zsoltár (Zsolt 121) 

Bvvvvvvvvvhvvvvvhvvvvvvhvvvvvvhvvvvvvvhvvvhvvvvhvvvvvhvvvvvvvvvgvvvvvvvvhvvvvvvvgvvvvdvvvvvv}vvvvvvvbbdvvvvvsvvvvvvdvvvvgbvvvvvhvvvvvvbbbbbbbÌ 
℣. 1. Örvendeztem, amikor azt mondták nekem: ℟. „Az Úr há-zá-ba 

Bvvvvbbbbgvvvvvvfvvvvvvdvvvvvvvvvvv}cchvvvvhvvvvvvvvhvvvvvhvvvvhvvvvhvvvbhvvvvjvvvvhvvvvvv{vvvvvhvvvvhvvvvhvvvvhvvvvvvhvvvvvgvvvvhvvvbÌ 
    fölmegyünk.” ℣. 2. Íme, már itt is áll a lábunk ⁎ kapu-idban, ó, Jeru- 

Bvvvvgvvvvdvvvvvv}vvvvvvdvvvvsvvvvvvdvvvvgvvvvbbbhvvv}cccccccccccccccccccccvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbb 
   zsálem. ℟. Az Úr há-zá-ba
3. Jeruzsálem jól megépült város, ⁎ részei szépen egybeillenek. ℟. Az Úr 
házába



4. Oda járnak föl a törzsek, az Úr népének törzsei, † Izrael törvénye 
szerint, ⁎ hogy ott az Úr nevének áldást mondjanak. ℟. Az Úr házába
5. Mert ott állnak az ítélőszékek, ⁎ Dávid házának székei. ℟. Az Úr 
házába
6. Jeruzsálemre békét esdjetek! ⁎ Béke legyen azzal, aki szeret téged! ℟. 
Az Úr házába
7. Békesség lakozzék falaid között, ⁎ és biztonság bástyáid tövében. ℟. 
Az Úr házába
8. Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök: ⁎ „Békesség teveled!” ℟. 
Az Úr házába
9. Istenünk és Urunk háza miatt ⁎ áldást kívánok neked. ℟. Az Úr 
házába

Alleluja (II)

  Xbvvfvvvvhvvvbygvvvvfvv[vvbgvvvbbhvvvvgvvvvrdvvvbfvvvvGhvvvvfvvvbbbfvvv}vvdvvfvvùvvjvvhvv{vvùvvgvvdvvbfvvv}ccccccccvvvvvbb A    l-le-lu-ia,  al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.
Zsolt 79

℣. 1. Figyelj ránk, Izrael pásztora, ⁎ aki nyájadként vezeted József 
népét. ℟. Alleluia
2. Újíts meg minket, mindenható Isten, ⁎ tekints le ránk, lásd, és 
látogasd meg ezt a szőlőt! ℟. Alleluia

vagy „B” évben (VI)

  BvbfvvvvFgvvvvGhvvvvfvvvvfvvvvFgvvvvvtfvvvbbbbbs∂v4bb#bb!bv{vbvavvvvsvvvfbbFgvbbbvvrdvv[vvgvvvvGhvvvbbbbfvvvvfvvv}vvfvvGhvvùvvgvvhvvfvv{vùvvfvvGhvvgvvfvbbb}bbbb 
A  l-le-lu-ia, al-le-lui-a,      al-le-lu- ia,  al-le-lu-ia.
℣. Íme, az Úrnak szolgálóleánya: ⁎ legyen nekem a te igéd szerint. ℟. 
Alleluia

Az allelujához kapcsolható az alábbi Sequentia (VI):

    Bb\vvbavvvbbfvvvvvfvvvvvtfvvvbbbbdvvvvvvbfvvv[vvvvgvvvvvvvvvhvvvvvvvgvvvvvvhvvvvvgvvvvvvfvvv{vvvvhvvvvvvvkvvvvbbbbbjbbbbbvvvhvvvvbbbgvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbÏ 
M     ittit ad Vír-gi-nem non quemvis An-ge-lum, sed For-ti-tú-di-



Bb\vvvbfvvvv[vvvdvvvvvgvvvvvvvdvvvvvvrdvvvvvsvvvvvavvv[vvbgvvvvgvvvvvfvvvbbbbvr®svvvbbvbdvvvvvvfvvvv}vvvvvvavvvvvfvvvbbbvvvfvvvvvtfvvvvdvvvvfvv[bÌ 
   nem, su-um Archánge-lum, amá-tor hó-mi-nis. 2. Fórtem ex-pé-di-at 

Bb\vvvgvvvvvvhvvvvvgvvvvvvvhvvvvvvgvvvvfvvvv{vvvhvvvvvkvvvvvjvvvvvhvvvbgvvvvfvv[vvdvvvvvvvgvvvvvvdvvvvrdvvvvsvvvvavvv[vvgvvvvvvgvvvvvfvbbbbÏ 
   pro nó-bis nún-ti-um, na-tú-rae fá-ci-at  ut prae-iu-dí-ci-um  in par-tu 

Bb\bbvr®svvvvbdvvvvvfvvvv}vvvvhbbvvvvvvkvvvvvkvvvvvvvjvvvvvhvvvvvgvvv[vvhvvvvvvfvvvvvvvjvvvvvvuhvvvvvgvvvvhvvv{vvvhvvvvvvvkvvvvvkvvvvvjvvvvÓ 
   vír-gi-nis. 3. Na-tú-ram sú-pe-ret Ná-tus Rex gló-ri-ae:  rég-net et ím-

Bb\vvbbhvvvvvgvvv[vvvhvvvvfvvvvvjvvvvvvvygvvvvfvvvvdvv[vvvgvvvvvdvvvvvfvvvvvr®svvvvvdvvvbfvvv}vvvvvhvvvvvvkvvvvvkvvvvjvvvvvhvvvvbgvvv[vvbbbbbbbbbÓ 
   pe-ret,  et zý-ma scó-ri-ae  tól-lat de mé-di-o. 4. Su-per-bi-én-ti-um 

Bb\vvhvvvvvfvvvvvjvvvvvuhvvvgvvvhvv{vvvhvvvvvkvvvvkvvvvvvjvvvvhvvvvvgvvv[vvvhvvvvvvvfvvvvvvjvvvvvygvvvvvvfvvvvdvvv[vvgvvvvvvdvvvvvvvfvvbÏ 
   té-rat fas-tí-gi-a,  cól-la sub-lí-mi-um cál-cans vi pró-pri-a,  pó-tens in 

Bb\vvvvr®svvvvvdvvvfvv}vvvvvavvvvvsvvvbvdvvvfvvvbbdvvvbgvv[vvvvdvvvvvvvfvvvvvvvsvvvvvvvvdvvvvvvbbsvvvvvvavvvv{vvvvavvvvvvvsvvvvvvvvvdvvvvvbbbvÏ 
   prae-li-o. 5. Fó-ras e-ií-ci-at mun-dá-num prín-ci-pem, mat-rém-que 

Bb\bbbbbbfbbbbvvvdvvvbgvv[vvvdvvvvvvfvvvvvvvvgvvvvvhvbvvgvvvvvvfvvv[vvvgvvvvvdvvvvvfvvvvvbr®svvvvdvvvbbfvvv}vvvavvvbsvvvvvbdvvvvvvfvvvvvvdvvvvgvv[vbbbbÎ 
   fá-ci-at  sé-cum par-ti-ci-pem Pátris im-pé-ri- i. 6. E-xi qui mít-te-ris, 

Bb\vvvvdvvvvvvvfvvvvvsvvvvvdvvvvvsvvvvvavv{vvvavvvvsvvvdvvvvvfvvvvdvvvvbgvv[vvvdvvvvvfvvvvvvvgvvvvvhvvvvvgvvvvvfvvv[vvvgvvvvvdvvvvfvvvvvÏ 
   haec dó-na dís-se-re; re-vé-la vé-te-ris  ve-lámque lít-te-rae, vir-tú-te 

Bb\vvvr®svvvvvdvvvbbbbfvvv}vvbhvvvvvkvvvvkvvvvvvvlvvvvvvvjvvvbkvv[vvlvvvvv;vvvvvlvvvvv;vvvvvvlvvvvvvkvvv{vvvlvvvvvvvóvvvvvvóvvvvvv;vvvvbblvvbbbbb 
   nún-ti- i. 7. Accé-de, nún-ti- a: dic, A-ve, có-mi-nus; dic, plé-na grá-ti-

Bb\vvkvv[vvvlvvvvvvkvvvvvvhvvvvvvvvuhvvvvvgvvvvvvfvvv[vvbhvvvvvkvvvvvvvjvvvvhvvvvgvvvvvvfvvvv}vvvvvhvvvvvkvvvvvkvvvvvvlvvvvjvvvvkvvvbbbbbbbbbbbbÒ 
    a;  dic, té-cum Dó-mi-nus; et dic, ne tí-me-as. 8. Vír-go sus-cí-pi-as 

Bb\vvvlvvvv;vvvvlvvvvv;vvvvvlvvvvvkvvvv{vvlvvvvvvóvvvvvvvóvvvvv;vvvblvvvvkvv[vvlvvvvvkvvvvvvvvhvvvvvvuhvvvvgvvvvvfvvvv[vvvhvvvvvkvvvvvv\Ô 
   De- i de-pó-si-tum, in quo per-fí-ci-as cástum pro-pó-si-tum, et vó-



Bb\vvvjvvvvvvvhvvvvgvvvvvfvvv}vvvvvvjvvvvgvvvvjvvvvvhvvbbbbbbvvjvvvvvgvv{vvvhvvvvfvvvgvvvvvr®svvvvvbbbdvvvvbfvvv{vvvvhvvvvvvkvvvvbvlvvvvvvkvbbbbbbv\Ô 
   tum té-ne-as. 9. Audit et sús-ci-pit pu-él-la nún-ti-um; cré-dit, et cón-

Bb\vvjvvvvhvvv{vvgvvvvvfvvvvdvvvvbbfvvvgvvvvhvvv[vvvvkvvvvvvjvvvvgvvvvvhvvvvgvvvvvfvvvvvvv}vvvvvvjvvvvvbgvvvjvvvhvvvjvvvvgvvv[vvvhvvvvvvbbÏ 
   ci-pit, et pá-rit fí-li-um, sed admi-rá-bi-lem. 10. Consi-li-á-ri-um hu-

Bb\vvvfvvvvvgvvvvr®svvvvdvvvvvfvvv{vvbhvvvvvvkvvvvvbblvvvvvvkvvvvvjvvvvhvvv[vvvgvvvvvvfvvvvvdvvvvvvvfvvvvvgvvvvbhvv[vvkvvvvvjvvvvbbgvvvvvhbbbbbbbbbbbÌ 
   má-ni gé-ne-ris,  et Dé-um for-ti-um, et pátrem póste-ris, in pá-ce stá-

Bb\vvgvvvvvfvvvvvv}vvvvvfvvvvvvvgvvvvhvvvvjvvbbbbhvvvvvgvvv[vvhvvvvvfvvvvvvgvvvvr®svvvvdvvvvvfvvv{vvhvvvvvkvvvvvvkvvvvvvvjvvvvvvhvvvvvgvv[bÓ 
   bi-lem: 11. Sic nóbis ó-ri-tur  lúmen de lú-mi-ne: sic hó-mo nás-ci-tur 

Bb\vvbhvvvvvvfvvvvvjvvvvvygvvvvvfvvvvvdvv[vvfvvvvvvgvvvvvbhvvvvvvuhvvvvbgvvvvvvfvvvvvv}vvvvvvvvfvvvvvvgvvvvhvvvvvjvvvvbhvvvvvgvv[vvvhvvvbbbbbÏ 
   fac-tus ex Vír-gi-ne, in-dul-tor scé-le-rum. 12. Qui nóbis trí-bu-at pec-

Bb\vvfvvvvgvvvr®svvvvdvvvbbbvfvvv{vvvhvvvvkvvvvvvkvvvvvvvjvvvvhvvvvgvv[vvhvvvvvfvvvvjvvvvvvygvvvvfvvvvvdvv[vvvfvvvvgvvvvhvvvbbbuhvvvvgvvvvvvbbbÏ 
   cá-ti vé-ni-am, re-ná-tum dí-lu-at, et dónet pát-ri-am  in ár-ce sí-de-

Bb\vvvfvvvv}vvbfgfvvvDfvvvv}vvcccccccccccccccccccccccccccccccccvvvvvvbbbb 
   rum.  Amen. ℟. Alleluia

1. Küldé az emberek kedvelője a Szűzhöz nem akármilyen angyalát,
hanem erősségét, saját főangyalát.

2. Az angyal értünk jelenté az erőteljes üzenetet, hogy előzetses döntés alapján
a Szűz szülésében (Isten) hat a természet rendjére.

3.  Felülmúlva a természet rendjét a dicsőség született királya, uralkodik és kormányoz,
eltávolítja körünkből a bűn kovászának nehéz salakját.

4. Az önnön magasságukban gőgösöket ijeszti, nyakára lép azoknak, akik saját erejükben 
tetszelegnek, ő, aki  hatalmas a csatában.

5. Kiveti ennek a világnak fejedelmét, és önmagával anyját teszi meg
részesévé Atyja országának.

6. Menj hát, ki ezen ajándékokat mondani küldetésben vagy,
fedd fel az ősi iratok leplét üzeneted hatalmával.

7. Közeledj, küldött, mondd szivélyesen: Üdvöz légy!  mondd: teljes malaszttal, mondd: az 
Úr van teveled, és mondd: ne félj!

8.  Ó, Szűz fogadd el az Isten  rendelését, 
így teljesítheted a tisztasági szándékodat és fogadalmad megtartod.

9. A leány meghallgatja és elfogadja az üzenetet, hisz és fogan



és Fiat szül, méghozzá csodálatosat.
10. Az emberi nem tanácsadóját, és az erős Istent,

és a jövendő nemzedék atyját, ő a békében szilárd. 
11. Így kel föl számunkra világosság a világosságból, így születik ember, Szűzből előjövén,

ki megbocsátja a bűnöket.
12. Aki megadja nekünk a bűn elengedését, lemossa az ellenünk szóló vádakat és ajándékoz 

hazát a csillagok bárkájában. Ámen.  

Énekelhető a szekvencia más változata is (pl. Gyöngyöspatai Graduale vagy a Küldé az 
Úristen kezdetű változat).

 
vagy Allelujás zsoltár (Zsolt 79)

Bvvvvvvvvvvfvvvvvfvvvvvvfvvvvvvvvvvfvvvfvvvfvvvvvvgvvvvvvfvbbbbvvfvvv{vvvfvvvvfvvvvvvfvvvvfvvvvvvfvvvvvvvfvvvvfvvvfvvvvvvfvvvvvvdvvbbbvvgvvbbbÓ 
℣. 1. Figyelj ránk, Izra-el pászto-ra, ⁎ a-ki nyájadként vezeted József né-

Bvvvvhvvv}vvvvvvbhvvvbbbbbygbbbbbvvgvvvvfvv[vvvsvvvbFgvvvbvbbbbtfvvbvbbbbbbfvvv}cccccccccccccccccbbbbbbbbcccccccbb 
   pét. ℟. Al-le-lu-ia,  al-le-lui-a.
2. Egyiptomból telepítetted át szőlődet, ⁎ népeket űztél el, hogy 
elültethesd. ℟. Alleluia
3. Újíts meg minket, mindenható Isten, ⁎ tekints le ránk, lásd, és 
látogasd meg ezt a szőlőt! ℟. Alleluia
4. Védd meg, amit jobbod ültetett, ⁎ és az emberfiát, akit magadhoz 
emeltél. ℟. Alleluia
5. Tűzzel égetik és feldúlják, ⁎ de arcod feddésétől elpusztulnak. ℟. 
Alleluia
6. Jobbod embere fölé tárd ki kezedet, ⁎ az emberfia fölé, akit 
magadhoz emeltél. ℟. Alleluia
7. Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, ⁎ és mi segítségül 
hívjuk nevedet. ℟. Alleluia
8. Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk, ⁎ ragyogtasd ránk 
arcodat, és szabadok leszünk! ℟. Alleluia

Felajánlási antifóna (I)

  BvdvvvavvvvvvvbbsvvvvS67bbbbbbbbbhvvvvvvhvvvvgvvvfvvvvGhvvvvhvv[vvvvhvvvvvgvvvvvfvvvvvgvvvvsvvv{vvvbbbgvvvvbbbgvvvvvvhvvvvvvgvvvbbbfvvvbbesvvvvvvvsvvvbbÏ 
A   ve, Ma-rí-a, grá-ti-a plena: Dóminus tecum: be-ne-díc-ta tu in mu-



Bvvfvvvsvvvavvvvv∂fvvv[vvbbtfvvvvrdvvvvsvvvbbsvvvv}vvfvvGhvvùvv\vjvvhvvgvvhvv{vvùvvgvvfvvGhvvgvv}vcccccccccccccvvvvbb 
   li-é-ri-bus, al-le-lú-ia.
vagy

   BvvdvvvvavvvvvvsvvvvvvvvvS67vvbbbbbbbbhbbbbvvhvvvvvvhvvbbbvvgvvvvvvvvfvvvvbbGhvvvvhvvv[vvvhvvvvgvvvvvvvfvvvvvvgvvvvsvvvvvsvvv{vvbbGhvvvvvgvvvvvvbbbbÏ 
Ü   dvöz légy, Má-ri-a, ma-laszttal teljes!  az Úr van te-ve-led,  áldott 

Bvvvvfvvvvvvvdvvvvavvvvsvvvvvvfvvvvvv´eavvvvvvdvvvvvfvvv[vvbbgvvvvrdvvvsvvvvsvvv}vvvfvvGhvvùvv\vjvvhvvgvvhvv{vvùvvgvvfvvGhvvgvv}vcvvbbbbbbbbbbbbbbbb 
   vagy te az asszonyok között, al-le-lu-ja.

Zsolt 24
℣. 1. Lelkem hozzád emelem, Uram, ⁎ én Istenem, benned bízom, ne 
valljak szégyent! Ant. Ave
2. Irgalmasságodra gondolj, Uram, ⁎ és könyörületedre, mely öröktől 
való. Ant. Ave
3. Az Úr igazságos és jóságos, ⁎ ezért a bűnösöket útjára oktatja. Ant. 
Ave
4. A szelídeket törvénnyel vezeti, ⁎ az alázatosaknak ösvényét tanítja. 
Ant. Ave
5. Az istenfélőket az Úr barátul fogadja, ⁎ szövetségét feltárja előttük. 
Ant. Ave

Főleg köznapokon, azon belül is a december 17-24 közötti szerdán, szombaton és december 
20-án ajánlott énekelni a következő népénekeket felajánlásra: Ave María, Istennek Anyja 
vagy Ébredj ember vagy E világot vagy Üdvöz légy, szent Szűz.

Áldozási antifóna (VI)

   Bvvfvvvvfvvvvvgvvvvhvvvvvtfvvvvvgvvvvvrdvvvvbsvvvvvfvvvvgvvvvvvvgvvvvvfvvv}vvfvvGhvvùvvgvvhvvfvv{vvùvvfvvGhvvgvvfvv}vvcccvvbb 
B    e-ne-di-xís-ti Dó-mi-ne terram tu-am.
vagy

    BvvfvvvvvfvvvvvgvvvvvvvhvvvvvvgvvvvvrdvvvvvsvvvvvvbbFgvvvvvfvvvv}vvvvvfvvGhvvùvvgvvhvvfvv{vvùvvfvvGhvvgvvfvv}vvcccvbvvvvvvvbbb M   eg-ál-dot-tad föl-de-det, U-ram.
Zsolt 84



℣. 1. Hadd halljam az Úristen szózatát! † Igen, ő békét hirdet népének s 
híveinek, ⁎ és azoknak, akik szívből hozzá térnek. Ant. Benedixíti
2. Bizony, akik félik őt, közel azokhoz segítsége, ⁎ hogy dicsősége lakja 
országunkat. Ant. Benedixíti
3. Egymásra talál majd irgalom és hűség, ⁎ csókot vált az igazságosság és 
a béke. Ant. Benedixíti
4. Hűség sarjad a földből, ⁎ és az égből igazságosság hinti sugarát. Ant. 
Benedixíti
5. Mindenféle jókat osztogat az Úr, ⁎ és földünk megtermi gyümölcsét. 
Ant. Benedixíti
6. Igazság jár az Úr előtt, ⁎ és békesség követi őt. Ant. Benedixíti

vagy (I) főleg „A” évben

   BvvavvvvvsvvvvS6b7vvvvbhvvvvvhvvvvvhvvvvhvvvvyghjhbbgvv[vbFgvvvvvhvvvbbbgvvvbfvvvvGhvvv4bb#@vvvsvvv]vvavvvvvvsvvvfbbFgcbbfvvvvvfvvvvvvGhvvvvvbbbbÌ E     c-ce vir-go concí-pi-et,     et pá-ri-et fí-li- um: et vo-cá-bi-tur nó-

BvvvvvgvvvvvbbGhvcfccDfccgvvvvvrdvvvvsvvv}vvfvvGhvvùv\vjvvhvvgvvhvv{cùvvgvvfvvGhvvgvv}cccccccccccccvv 
   men e-ius Emma-nu-el.
vagy

  BvavvvsvvvbS6b7vvvvvvhvvvvvvhvvvyghjhgvvvFgvvvvhvvvGhvvvvv4bb#@vvv]vvavvvvvsvvvvvvsvvvvfvvvvFgvvvvvtfvvvvvvDfvvvvvvgvvvvvrdvvvvsvvvv}vvvvÏ Í    me a Szűz fogan   és fi-at szül   és így neve-zik őt: Emma-nu-el.
Zsolt 18

℣. 1. Isten dicsőségét hirdetik az egek, ⁎ kezének művéről vall a 
mennybolt. Ant. Ecce
2. A nappalok ezt zengik egymásnak, ⁎ erre oktatja éj az éjszakát. Ant. 
Ecce
3. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, ⁎ hogy meg ne értenéd szavát. 
Ant. Ecce
4. Minden földre elhat szózatuk, ⁎ a földkerekség végéig eljut igéjük. 
Ant. Ecce
5. Az égen vert Isten sátort a napnak, † és az, mint nászházból kilépő 
vőlegény, ⁎ mint ujjongó dalia fut neki útjának. Ant. Ecce
6. Az ég egyik pereméről indul, † és másik széléig ér a pályája: ⁎ tüze 
elől rejtőzni nem lehet. Ant. Ecce



„A” évben énekelhető az Áron vesszeje kezdetű népének is; „B” évben az E világot vagy 
Üdvöz légy, szent Szűz vagy a Menj el sietséggel vagy a Mária kis hajlékában 
kezdetű népénekek; „C” évben a Köszöntsük most Szűz Máriát kezdetű népének vagy a 
Veni redemptor gentium kezdetű himnusz. Amennyiben Advent 4. vasárnapja december 
24-re esne, akkor énekelhető akár a Serkenj, lelkem kezdetű népének is.

Az adventi szentmisék végén énekelhető az időszaki Mária-antifóna.

Az adventi időszak ünneplésére több vallási megnyilvánulás jellemző. Az időszak egyik 
közkedvelt jelképe az adventi koszorú megáldása advent 1. vasárnapján, illetve a gyertyák 
meggyújtása a koszorún. Az adventi koszorú megáldása illetve a gyertyák meggyújtása 
vasárnapról vasárnapra történhet az I. esti dicsérethez, de a szentmiséhez kapcsolódóan is. 
Mindkét esetben a következő menet ajánlott:
1. vonulási ének
2. (köszöntés, áldó könyörgés advent 1. vasárnapján)
3. gyertya meggyújtása
4. zsolozsma bevezető versei, illetve, amennyiben szentmise követi a gyertyagyújtást, 

akkor Bevonulási ének és a szentmise menete a szokott rendben.

Vonulási ének                    (Graduale Bellelay, Porrentruy MS. 18. p. 1-2, 1160-1170)
Chorus:

   XvDfvvvvrdbbFhbb%$vvbbbbfbbbvvvbbtfvvvvbDfvvvvvfvv[vvbygvvvHjvvv7bb^%bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbtfbbbbbbbbbbbbbbdbbbvvbFgHjbb^%$#vbbvbfvvvvvF^vvvvvvvjvvvvhvvvvvhvvvbbbygvvvHjvvvvuhvvvvbbbbbbbbbbbbbÌ 
E      cce    ca-ris-si-mi  di-es il- la iu-di-ci-    i mag-na et ter-rí-bi-lis

Xvtfbg6fcvfvvv]vvvvFgHjvvvvjvvvvvhvvvvbtfvvvvvgvvvvygvvvvfbbffifvbbbvfv[vvfvvvvvDfvvvvfvvvvrdvvvvfvvvvbhvvvvvFgbb$#$bb¨ug6fvvvfvvvvvvfvvvvvbvg6fbbbbbbbÎ 
   in- stat. Pre-te-ré-unt di-es nost-ri  et ve-ló-ci-ter ad-vé-     nit pre-clá-

XvvbdfdyvvbbbtfvvvvvvvhvvvvvvghgvvvvvfvvvvvvDfvvvvvfvvv]bbbbbbbvrdbDfvvvvvvvvfvvvvvbbg6fvvvbdvvbv®¢6bb%$vvbb7bb&^%vvvvFgbcbbbbbbd¢6b%$vbffifbfbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbrdf5dbbbbbbbbbbbbbbÎ 
   rus ad-vén-tus Dó-mi-ni.  Iam creb-ro so-no  nos hor-tá-  tur  et  dí- 

Xvvbdvv{vvvb®¢fbGhbb%$bbbbbbbfvvvvbbbvFgHjbb&^%$vvvbbbbbbbfvvvvygvvvvjvvvvvbbbjvvvvbbHjvvvvgh7gHjbb^%$#vvFhvvvvvghgvvvvvfvvvvvvfvv[vvfvvvvvF7bbbbvvvvvvvjvvvvvvvb¨ugvvvvbbÓ 
   cit: Pri-  us-quam os-ti-um pa-ra-dí-      si clau-dá-tur, u-nus-quís-que  

Xvv6bb%$vvvvvvbbfvvvvvbbvgvvvbbtfvvvvbbvdvvvvvFgvvvvvb†∞gbb$#b$bbbbbb[bbbbbbbbbbbdvvvvFhvvvvvghî°8bb^%vvtfvvvhvvvvvhvvvvbtfvvvv5bb$#bbFhbb7bb^%vvbbbbbvfvvvvvvvvF^vvvvvvvvbbbbbbbbbÔ 
   vest-rum ci-to pró-pe-ret,     ut in-tro-    i-ens in ae- tér-   num cum 



Xvvvuhbb&bb&^%$vbbvvygvbbvvvGjvvvvbbb7bb^%$bbghgbtfvvvvvfvvv]bbbvvvfgfvvvbbDfvbbbbbvb¨f°jbb^%$bbGh7vvbbuhvvvvhvvvvvvvygvvvvvfy¥dbD$vvvvfvvv]vvvF8vvvvkvvvvbJkvvvvkvvvbbbbbbbbbbbbbÔ 
   Dó-    mi-no rég-    net. Pre-pa-rá-      te vos-met-ip- sos   ut vi-de-á-

Xbvb7bb^%vvbbvjvvvvvvvJ*vvvvvbkπÿkvvbvbkvvvvvvv*&^%$bbghgbbtfvvvvbbbfvvv[vvbfvvvvvvfvvvvvdvvvvFhbbbbbbbbbbbbbbbhiîhvvvbhvvvvHk0b*&^8bbF8bb;bbπÿkbb&^Jkbb8vGhbbjkjbbuhvvvvhvvvvbygvbbbbbÏ 
   tis  in-mor-tá-  lem spon-  sum et pos-si-de-á- tis reg-                  na ce-

XvvFgbb$#$bbFgHjbb&^%$#bbGhbbvvvtfvvv}vcÏvvccccccccccccccccccccccccccccccccvvvv 
   ló-          rum.
Soli:

     Xvfy¥fvvvDfvvvvvfvvvvvvrdvvvvvvvfvvvvvygvvvvvfvvvvvbbbbtfvvvbDfvvvvvfvvv[vvvFgHjbb&^%$vbbbbbvvggYvvvvvvbfvvvvbfvvvvvrdvvvvbbFhbb%$vvFgbb$#%bhiîhvvvbbbbbbbbÌ 
℣. E    c-ce má-ter nostra Ihe-ru-sa-lem cum mag-no af-fec-tu clá-

XvvvGhbb%$vvvvD$vvvvvvfvvvvvfvvvvrdbf5dvvvdvvv]vvfvvvvrdvvvFhbbHjbb^%$vvbFhvvvfvvbfvvvvfvvvbbFgbb$#vvvfvvvvrdvvvvvfvvvvhvvvvvHjbbuhbbbbbbb[vvbbhvvvvjkjbvbvbbbvvvbbbbbÔ 
   mat ad nos et dí-  cit: ve-ní-te    fi-li-i me-i   di-lec-tís-si-mi,   ve-ní-

XvvJkbb&^%$vvbbGhvvvvv®¢fvv}vbbbvF¨*vvvvkvvvvvJkvvvvkvbbbbbbbb7bb^%vvv}cccccccccccccccccccccccvvvccbbbbb 
    te   ad me.   ut vi-de-a-tis

Íme, fölötte kedveseim,  az ítéletnek amaz nagy és rettenetes napja előttünk áll,
elmúlnak napjaink és sebesen eljön a mi urunknak gyönyörűséges adventje.

Gyakori szózatával int minket és mondja: mielőtt bezáratik a paradicsomnak ajtaja, 
mindnyájatok sietve igyekezzék, hogy bemenvén abba, mindörökké az Úrral uralkodjék.

Készüljetek föl tehát, ti mindnyájan, hogy megláthassátok a halhatatlan jegyest
s tiétek legyen a mennyek országa.

℣. Íme, a mi anyánk, Jeruzsálem, hagy megindultsággal kiált felénk és mondja:
Jöjjetek, jöjjetek  legkedvesebb gyermekeim, jöjjetek hozzám!

℟. hogy megláthassátok…

Énekelhető más alkalmas vonulási ének, így a közismert Roráte caeli kezdetű válaszos 
ének, amelynek négy versét fel lehet osztani advent négy vasárnapjára, de lehetséges hétről 
hétre egyel több versszakkal is énekelni.


