
Krisztus a mindenség királya FÜ
1. esti dicséret

A zsolozsma ünnepélyes gyertyagyújtással veszi kezdetét, eközben a szólista 
énekli:

BvvvgvvvvvvvvhvvvvjvvvjvvvjvvvvvvJkbbbbbbvvlvv{vvlvvvvvvlvvvvvvvvvlvvvvkvvvvvvvkvvvvvvvvvvkvvvvvvkvvvvvvvvkvvvvvkvvvkvvvvvkvvvvvuhvvvvvhvvvbbbbÔ 
   Enyhe világossága   a mennye- i, szent, boldog, halhatatlan Atya

BvvvvvvjvvvvvvvvvjvvvvvjvvvhvvvvGhvvvjvvvvvvvvkvvvvhvvvvvvvvhjhvvvvvv©bb6vvv}vvvgvvvhvvvvvjvvvvjvvvvvjvvvvvjvvvvvvjvvvvvJkvvvlvvvkvvvjvvvÓ 
   szent dicsőségének: Jézus Krisztus!    Eljövén a naplemente  idejé-

Bcvvhvvvv[vvvjvvvvvjvvvvvvhvvvvjvvvvvjvvvvkvvvvvjKlvvvvvv{vvv;vvvvvvvvlvvvvvvvvkvvvvvvvkvvvvvkvvvvvvkvvvvvkvvvvuhvvvvhvvvvvvvvjvvvvvvbbÔ 
   hez,  látván az estel- i fényt,  himnusszal magasztaljuk Istent, az 

Bvvuhvvvvvhvvvvvvˆihvvvhjhvvvjvvvjvvvvvvjvvvvvvvvvvhvvvvv©bb6vvv}vvvvvgvvvvhvvvvvjvvvvvvvvvvvjvvvvvvvvvvvjvvvvvvkvvvvvlvvvvokvvvuhvvv[bbbbbbbbÔ 
   Atyát, Fi-út és a szent Lelket.   Méltó vagy, hogy minden időben  

BvvjvvvjvvvvvvjvvvjvvvvvjvvvvvjvvvvvjvvvvvvvvJkvvvvvvvlvvvv{vv;vvvvvvvvplvvvvvvvvvkvvvkvvvvkvvvvkvvvvvvvvvlvvvvkvvvvvvuhvvvhvvvvvvvhvvvbbÓ 
   a tiszteletre méltók hangján  himnuszt énekeljünk neked, Istennek 

BvvvHjvvvhvvvvhvvvhvvhvvvjvvkvvvvvvvKlvvvvvv{bbbbbvlvvvlvvvvvvvvlvvvvvkvvvvvvvjvvvvvvHjvvvvvhvvvvvhvvvvgvvvvhvvvvvvvvg˙jbb^%Hjvvygvvvv}vvvvvvvvvbbb 
   Fi-a, aki életet adsz:  ezért magasztal Téged az egész vi-  lág.

Keresztvetés Meghajlunk

  BvvfvvvGhvvvvhvvvv[vvvhvvvv\vbbg˙jvvvhvvvvhvvvygvvvvvGhvvv}vvbbbfvvvGhvvvv[v\vvg˙jvvvhvvvvvvvvhvvvvvvygvvvvGhvvvv]vvvvvfvvvvGhvvvvhvvvvvhvbbbvÓ I    stenem, jöjj se-gítségemre!   Uram, se-gíts meg engem! Dicsőség az 
  Felegyenesedünk

Bchvvvvhvvvvhvvvvvvhvvvvhvvvhvvvhvvv[vvbbbbbhvvvhvvv\vvg˙jvvvvvhvvvygvvvvGhvvvv]vvvvvfvvvvGhvvvvvvhvvvvvvvhvvvvvvhvvvvvhvvvvv\vvvg˙jvvvvvvhvbÓ 
   Atyának, a Fi-únak  és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és 

Bvvvvvhvvvvvvhv\vvvjvvvvvvhvvvvvhvvvvvgvvv{vvhv\vvHjvvvygvvgvvv}vvvvcccccccccccccccccccvvvvvvvvvbbbbbb 
   mindö-rökké. Ámen. Alle-lu-ja.
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HIMNUSZ

  BvvS6vvvvvgvvvbbhvvvvijvvvvvhbbhvvvvvvvvgvvvvvvhvvvvbbhvvv[vvygvvvvvvdvvvvvvtfvvbbbbvesvvvvS5vvvvvvvvygvvvvvvvfvvvvdvvvv{vvvS6vvvvhvvvvvG8bbbbbbbbbbbbbb 
A    századoknak szent U-ra,  né-pek Ki-rá-lya, Krisztusunk, egyetlen 

Bvvvkbbijvvvvygvvvvvvvvfvvvvvvvvvgvvvv6bb%$#@vv[vvvFgvvvhvvvvvvvfvvvvtfvvvvesvvvvghgvvvvrdvvvsvvv}ccccccccccccvvvvbb 
    Bí-ránk vagy nekünk,   ítélsz elméket, szí-veket.

Mind: A fényes égi kórusok téged hódolva áldanak,
s mi velük valljuk, földiek: a mindenség Királya vagy!

Előénekes: Ó, békeszerző Krisztusunk, hajlíts meg minden lázadót,
hozd vissza Egyházadba mind a szerteszéledt híveket!

Mind: A Fán ezért függsz véresen kitárva értünk két kezed,
feltárod értünk lángoló, lándzsával átvert Szívedet.

Előénekes: Itt, oltárunknak asztalán ezért rejt értünk bor, kenyér,
s általvert Szíved vére ad népednek üdvöt, életet.

Meghajolva
Mind: Szép áldás néked, Jézusunk, mindent vezérlő Szeretet!
Atyával, Lélekkel neked most és örökre tisztelet! Ámen.

ZSOLTÁROZÁS

  BvvgvvvvgvvvgvvvvvgvvvsvvvvfvvvvvFgvvvvgvvvvvvvhvvvvgvvvvvvgvvvvfvvv{vvgvvvbgvvvvhvvvvvvkvvvvvvvvkvvvvvvjvvvvbbbbbhbbbvvvvvvgvvvvvvfvvvvvbbbÍ A   Béke Fejedelmének fogják hívni,  és u-ral-ma megma-rad mindö-

BvvvvSfvvvvvgvvv}vvgvvhvvÃvvlvvkvv{vvÃvvjvvkvvhvvgvv}ccccccccccccccccccccccccccvvbbbbbb 
   rökre. 

112. zsoltár
Dicsértessék az Úr neve

Hatalmasokat ledöntött a trónról, és alázatosakat felmagasztalt (Lk 1, 52).

Dicsérjétek, Isten szolgái, *
Leülünk
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dicsérjétek az Úr nevét.
Áldott legyen az Úr neve *

mostantól fogva mindörökké.
Dicsértessék az Úr neve *

napkelettől napnyugatig!
Fölséges az Isten minden nép fölött, *

dicsősége magasabb az egeknél.
Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? †
A magasságokban áll a trónja, *

onnan tekint alá égre és földre.
Az elhagyatottat a porból magához vonja, *

fölemeli a szegényt a sárból,
hogy odaültesse a gazdagok közé, *

népének gazdagjai közé.
S aki gyermek nélkül élt házában, *

azt gyermekek boldog anyjává teszi.
Felállunk

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak,  *
és a Szentléleknek.

Miképpen kezdetben,  *
most és mindörökké. Ámen.

  BvvgvvvvgvvvgvvvvvgvvvsvvvvfvvvvvFgvvvvgvvvvvvvhvvvvgvvvvvvgvvvvfvvv{vvgvvvbfvvvvhvvvvvvkvvvvvvvvkvvvvvvjvvvvbbbbbhbbbvvvvvvgvvvvvvfvvvvvbbbÍ 
A   Béke Fejedelmének fogják hívni,  és u-ral-ma megma-rad mindö-

BvvvvSfvvvvvgvvv}vvgvvhvvÃvvlvvkvv{vvÃvvjvvkvvhvvgvv}ccccccccccccccccccccccccccvvbbbbbb 
   rökre.

  Vvvhvvvvbhvvvvhvvvvvhjhvvv¥§hvv[vvvbhvvbbbbbvfvvvvvvgvvvvhvvvvjvvvvvygvvvvdvvv{vvvvfvvvvsvvvvvvfvvvvhvvvvvvvgvvvvvdvvvvfvvvvvhvvvvjvvvbbbbbÌ A   z ő orszá- ga     ö-rökké-va-ló ország, ne-ki szolgál, és ne-ki  enge-

Vvvvvvgvvvvvvhvvvvvvfvvvdvvvvvvvfvvvvvvdvvvvvbbbhvvvvgvvvbbbbvfvvvvdvvvv}vvdvvfvvùvvjvvhvv{vvùvvfvvhvvjvvhvv}cccccccccvvbbb 
    delmeskedik minden u- ralkodó.

116. zsoltár
Az irgalmas Isten dicsérete
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Állítom, … irgalmasságáért magasztalják Istent a pogányok (Róm 15, 8. 9).

Dicsérjétek az Urat, minden népek, *
magasztaljátok őt, minden nemzetek.

Mert erős fölöttünk az ő irgalma, *
és az Úr hűsége örökké megmarad!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak,  *
és a Szentléleknek.

Miképpen kezdetben,  *
most és mindörökké. Ámen.

  Vvvhvvvvbhvvvvhvvvvvhjhvvv¥§hvv[vvvbhvvbbbbbvfvvvvvvgvvvvhvvvvjvvvvvygvvvvdvvv{vvvvfvvvvsvvvvvvfvvvvhvvvvvvvgvvvvvdvvvvfvvvvvhvvvvjvvvbbbbbÌ 
A   z ő orszá- ga     ö-rökké-va-ló ország, ne-ki szolgál, és ne-ki  enge-

Vvvvvvgvvvvvvhvvvvvvfvvvdvvvvvvvfvvvvvvdvvvvvbbbhvvvvgvvvbbbbvfvvvvdvvvv}vvdvvfvvùvvjvvhvv{vvùvvfvvhvvjvvhvv}cccccccccvvbbb 
    delmeskedik minden u- ralkodó.

   Bvvgvvvvv5bb$bb@vvvvvDfvvvvgvvvvvvvvgvvvvvvgvvvvvvvhvvbbbbbbbbvgvvvvvfvvvvvvfvvvvvhvvvvvgvvvbbhvvvvgvvvvvrdvvvvv®¢fvvvvdvvvvvvs∂fc{vvvbbbbbbbbbbbbbbbbbÅ K  risztus kapott minden ha-talmat és tiszte-le-tet az Országban; 

Bvvvvvavvvvvvsvvvvvvvfvvvvvvvvgvvvvvvvvvhvvvî•kbb&^vvvvvvvkvvvvhvvvvvvvgvvvvdvvvvvvvfvvvvvvgvbbbbbvvGhvvvvvgvvvv}vvÃvvjvvkvvhvvvgvvvv}vvvvvbbb 
   minden nép, törzs és nyelv ne-ki szolgál mindö-rökké.

Kantikum – Jel 4, 11; 5, 9. 10. 12
A megváltottak hálaéneke

Méltó vagy, Urunk, Istenünk, *
Leülünk

hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen,
mert a mindenséget te alkottad, *

akaratod hívott létre és teremtett mindent.
Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, *

és feltörd pecsétjeit,
mert megöltek, †
de megváltottál minket Istennek véred árán *

minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
Istenünk országává és papjaivá tettél minket, *
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és uralkodni fogunk a földön.
Méltó a Bárány, akit megöltek, †
hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, *

az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás!
Felállunk

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak,  *
és a Szentléleknek.

Miképpen kezdetben,  *
most és mindörökké. Ámen.

   Bvvgvvvvv5bb$bb@vvvvvDfvvvvgvvvvvvvvgvvvvvvgvvvvvvvhvvbbbbbbbbvgvvvvvfvvvvvvfvvvvvhvvvvvgvvvbbhvvvvgvvvvvrdvvvvv®¢fvvvvdvvvvvvs∂fc{vvvbbbbbbbbbbbbbbbbbÅ 
K  risztus kapott minden ha-talmat és tiszte-le-tet az Országban; 

Bvvvvvavvvvvvsvvvvvvvfvvvvvvvvgvvvvvvvvvhvvvî•kbb&^vvvvvvvkvvvvhvvvvvvvgvvvvdvvvvvvvfvvvvvvgvbbbbbvvGhvvvvvgvvvv}vvÃvvjvvkvvhvvvgvvvv}vvvvvbbb 
   minden nép, törzs és nyelv ne-ki szolgál mindö-rökké.

RÖVID OLVASMÁNY
Vö. Ef 1, 20-23

Isten feltámasztotta a halálból Krisztust, s a mennyben jobbjára ültette, 
minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak s minden 
nevén nevezhető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, 
hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát meg az 
egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste és a teljessége annak, aki 
mindenben mindent teljessé tesz.

RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
℣. Tied a fönség és a hatalom, * Tied, Uram, a királyság.
℟. Tied a fönség és a hatalom, * Tied, Uram, a királyság.
℣. Te uralkodol mindenen. ℟. Tied, Uram, a királyság.
℣. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
℟. Tied a fönség és a hatalom, * Tied, Uram, a királyság.

EVANGÉLIUMI KANTIKUM

  Bvvscvvs∂fvvvvSdvvvsvvvvvvvsvvvavvvfGhvvvvhvv[v\vvvjvvvvvhvvvvgvvvvvvvvdvvvbbbfvvvvvgvvvvvvvvrdvvvvvsvvv{vvbbsvvvvavvvbbsvvvvvfvvvvvfvvbbbbbÎ 
A   z Úr-isten neki ad-ja     atyjának, Dávidnak trónját,  és u-ralkodni 
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BvvvvvdvvvvvvgvvvvhvvvvvvfvvvvDfvvvvbbb5bb$#vvvs∂fvvvvvr®avvv{vvvavvvvvvsvvbbbvfvvvvfvvvvvvvdvvvvvvvgvvvvvvvvrdvvvwavvvvvsvvbbvrdvvvsvvvvsvvv}vvbbbb 
    fog Jákob házán ö- rök-ké, s országának nem lesz vé- ge, al-le-lu-ja.

BvvfvvGhvvùvvygvv\vvG7vvhvvygvvGhvv{vvùvvhvvgvvfvvGhvvvtfvv}xxccccccccvvcccccccccccccccccvb 
Magasztalja / lelkem az Urat, *

és szívem ujjong üdvözítő / Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos / szolgálóleányát: *

Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes / nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, / aki Hatalmas: *

ő, akit / Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad / irgalma azokon, *

akik / istenfélők.
Csodát művelt / erős karjával: *

a kevélykedőket / széjjelszórta,
hatalmasokat / elűzött trónjukról, *

kicsinyeket pedig / felmagasztalt;
az éhezőket minden / jóval betölti, *

a gazdagokat elbocsátja / üres kézzel.
Gondjába vette / gyermekét, Izraelt: *

megemlékezett / irgalmáról,
melyet atyáinknak / hajdan megígért, *

Ábrahámnak és utódainak / mindörökké.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *

és a / Szentléleknek,
mikép/pen kezdetben, *

most és mindö/rökké. Ámen.

  Bvvscvvs∂fvvvvSdvvvsvvvvvvvsvvvavvvfGhvvvvhvv[v\vvvjvvvvvhvvvvgvvvvvvvvdvvvbbbfvvvvvgvvvvvvvvrdvvvvvsvvv{vvbbsvvvvavvvbbsvvvvvfvvvvvfvvbbbbbÎ 
A   z Úr-isten neki ad-ja     atyjának, Dávidnak trónját,  és u-ralkodni 

BvvvvvdvvvvvvgvvvvhvvvvvvfvvvvDfvvvvbbb5bb$#vvvs∂fvvvvvr®avvv{vvvavvvvvvsvvbbbvfvvvvfvvvvvvvdvvvvvvvgvvvvvvvvrdvvvwavvvvvsvvbbvrdvvvsvvvvsvvv}vvbbbb 
    fog Jákob házán ö- rök-ké, s országának nem lesz vé- ge, al-le-lu-ja.
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FOHÁSZOK
Kérjük könyörögve Krisztus Királyt, aki előbb van mindennél, és 
benne áll fenn minden:
Jöjjön el a te országod, Urunk!
Krisztus, Királyunk és Pásztorunk, gyűjtsd össze bárányaidat a föld 
minden tájáról,
– és terelgesd őket termékeny, zöldellő mezőkön!
Jöjjön el a te országod, Urunk!
Vezérünk és Üdvözítőnk, fogadj be mindenkit néped közösségébe: 
gyógyítsd a betegeket, vezesd vissza az elveszetteket, őrizd az erőseket,
– hívd haza a távollevőket, gyűjtsd össze a szétszórtakat, bátorítsd az 
elcsüggedteket!
Jöjjön el a te országod, Urunk!
Örök Bíránk, amikor átadod országodat az Atyaistennek, állíts minket 
jobbodra,
– és add, hogy birtokba vehessük a világ kezdetétől nekünk készített 
országot!
Jöjjön el a te országod, Urunk!
Béke Fejedelme, űzd el a háború rémét,
– és add a te békédet a nemzeteknek!
Jöjjön el a te országod, Urunk!
Mindenség Örököse, gyűjtsd össze Egyházadba az emberiséget minden 
értékével együtt,
– hogy mindnyájan elismerjenek téged Uruknak az Atyával és a 
Szentlélekkel egységben!
Jöjjön el a te országod, Urunk!
Krisztus, elsőszülött a holtak közül, aki elsőnek támadtál fel a halálból,
– részesítsd meghalt testvéreinket feltámadásod dicsőségében!
Jöjjön el a te országod, Urunk!

    Bvvgvvvhvvvvvhvvvvvvvvhvvvhvvvhvvvvvvhvvvvvvvvhvvvvvvhvvvvvvvvgvvvv[vvvvvgvvvvvhvvvvhvvvvvhvvvvvvvvvhvvvvgvvvgvvvvvhvvvvhvvv{Ì 
M    i Atyánk, a-ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; 

Bvvvgvvvvhvvvvvhvvvhvvvhvvvvhvvvvvvgvvvgvvvv[vvvgvvvvhvvvvvvvvvhvvvvhvvvvhvvvhvvvhvvvhvvvhvvv[vvhvvvvhvvvvvvhvvvvvhvvvvvvvvvvvhvvvvvbbbbbbbbbbÌ 
   jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
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Bvvvgvvvvvvgvvvvhvvvvhvvvvvvhvvv]vvvvgvvvvvvhvvvvvvhvvvhvvvvvhvvvvvhvvvvhvvvvvhvvvvvvvhvvvvvvvvhvvvvvvvhvvvvhvvvvvvvvvgvvv[vvgvvvvvvvvbbÓ 
   úgy a földön is.  Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és 

Bvvvvbbhvvvvvhvvvvvvvvvvhvvvvvvhvvvvvhvvvvhvvvvhvvv[vvvvhvvvvhvvvvvhvvvvvvvhvvvvhvvvvvvvhvvvvvhvvvvvhvvvvhvvvvvvvvhvvvvhvvvhvvvvhvvvvvvvÌ 
   bocsásd meg vétke-inket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

Bvvvvgvvvvvgvvvvgvvvvvhvvvv{vvgvvvvbbbbgvvvvvhvvvvvvvvvhvvvvvvhvvvvvvgvvvhvvvvygvvvbbgvv[vvvgvvvvvvhvvvvhvvvvhvvvvvvvvgvvvvvhvvvhvvvvvvvvvvÓ 
   vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a go-

BvvvvGhvvvvvhvvvv}ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccvvvbb 
   noszól.

KÖNYÖRGÉS
Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett 
Fiadban, a mindenség Királyában megújítasz mindent. Add, hogy az 
egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, Fölségednek 
hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön-örökké. Ámen.

Ezután, ha pap vagy diakónus vezeti a liturgiát, elbocsátja a népet:
℣. Az Úr legyen veletek! ℟. És a te lelkeddel!
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: Az Atya, a Fiú † és a 
Szentlélek! ℟. Ámen.
Ha most elbocsátás következik, így folytatja:

Bv\vvvvvvHjvvvvvvvvygvvvvvvvhvvvvsvvv[v\vvfGh7bb^%$#@vvvAsvvvvvsvvvvv}vv\vvvHjvvvygvvvvvy†svv[v\vvbbfGh7bb^%vvvvv4bb#@vvvvvvAsvvvvsvvvv}ccvvvv 
℣. Mondjunk áldást   az     Úrnak!  ℟. Istennek    le-   gyen há-la!
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