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Te vagy nekünk az ismeret,  Jézust dicséri énekünk,
tükrünk örök tekinteted,  követve őt az életünk,
téged keresve ég szivünk  értünk halt Ő a Golgotán,
s annak tüzén lobog hitünk.  szeressük századok során. Ámen.
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Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(St. Bernardus Claravallensis: Jubilus de sanctissimo Nomine Jesu, II.)

VASÁRNAP
Prima

Te vagy nekünk az ismeret,  Jézust dicséri énekünk,
tükrünk örök tekinteted,  követve őt az életünk,
téged keresve ég szivünk  értünk halt Ő a Golgotán,
s annak tüzén lobog hitünk.  szeressük századok során. Ámen.

Ha  lá - to - gatsz   a   szív - be   te,
Jé - zus,  Ki - rály,  te  oly  di - cső,

Jé - zus,  szi - vünk - nek   é - de - se,

ö - möl   a   fény,   ra - gyog - ja   be,
é - let   for - rá - sa   s   lé - nye - ge,

hi - ú   vi - lág   se   ront - ja   le,
vég - ső   bol - dog - sá - got   te   adj,

sze - ret - ni   gyúl   min - dőnk   szi - ve.
ke - res   szi -vünk,   ve - lünk   ma - radj.

Mel. 52/1, ciszterci dallam

ki  győ - ze - lem - mel   lépsz   e - lő,

té - ved - he - tet - len,   é - des   Ő,

üd - vös - sé -get    ki - hir - de - tő.
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Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F.  És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona

Modus I.

U-ram, hozzád kiáltok, siess hoz-zám,* 

Figyelj szavamra, amikor hoz-zád ki-ál-tok!

Domine, clamavi ad te
(Zsolt 141)

Tonus I., 1009.

Sze - re - tet           az              Is-ten: *

a  - ki sze-retetben él,
    az Istenben él s Is-ten   él    ben-ne.
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Szálljon illatáldozatként színed elé imádságom,*
 és kezem fölemelése legyen olyan,
  mint az esti áldozat.
Tégy Uram lakatot a számra,*
 ajkam ajtajára reteszt.
Ne engedd, hogy szívem gonosz szavakra hajoljon,*
 bűnös mesterkedésekre,
a gonoszat cselekvőkkel együtt;*
 Részem se legyen abban, amit ők szeretnek.
Ám feddjen meg irgalomból az igaz és korholjon engem;*
 De a bűnös olaja ne kenje meg a fejem,
mert gonoszságuk ellen imádkozom.*
 Ha majd bíráik kemény kézbe kerülnek,
meghallják szavaimat, mert azok hathatósak.*
 Mint a földből kiszántott és széthasított rögök,
úgy hullanak csontjaik az alvilág torkába.*
 Uram, Uram, a szemem rád tekint,
tebenned remélek, ne vedd el életem!*
 Őrizz meg engem a tőrtől,
amit nekem vetettek,*
 a gonosztevők kelepcéitől!
A bűnösök a saját hálójukba esnek,*
 de én átmegyek rajta!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Jer 17,7-10)

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és az Úr lesz bizodalma! Jelképes 
cselekedet a próféta nőtlensége. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett 
fa, mely a folyóhoz ereszti gyökereit: nem fél, ha jön a hőség, lombja 
zöldellni fog; száraz esztendőben sem aggódik, és nem szűnik meg 
gyümölcsöt teremni. Csalárdabb a szív mindennél, és gyógyíthatatlan;
ki ismeri azt? Én, az Úr, kikutatom a szívet, megvizsgálom a veséket, 
hogy megfizessek kinek-kinek az útja szerint, cselekedeteinek 
gyümölcse szerint.

Modus I.

U-ram, hozzád kiáltok, siess hoz-zám,* 

Figyelj szavamra, amikor hoz-zád ki-ál-tok!
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Domine, Dominus noster
(Zsolt 8.)

Hisz az egeknél fenségesebb dicsőséged.*
 Kisdedek és csecsemők szájával
hirdetteted dicséretedet ellenségeid előtt,*
 hogy tönkretedd az ellenséget s a bosszúra kelőt.
Hiszen ha nézem az eget, kezed művét,*
 a holdat és a csillagokat, amelyeket alkottál,
mi az ember, hogy figyelemre méltatod,*
 és mi az emberfia, hogy meglátogatod?
Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál,*
 dicsőséggel és tisztelettel koronáztad,
és kezed művei fölé állítottad.*
 Lába alá vetettél mindent:
minden juhot és marhát,*
 és hozzá a mezei vadakat,
az ég madarait s a tengeri halat,*
 mindazt, ami a tenger ösvényein jár.
Uram, mi Urunk,*
 milyen csodálatos neved szerte a világon!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Ef 4,29-32)

Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el ajkatokat, hanem csak 
akkor szóljatok, ha az alkalmas a szükséges építésre, hogy áldást 
hozzon azokra, akik hallják! Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, 
aki pecsétjével jelölt meg titeket a megszabadulás napjára! Minden 

Modus II. D

El a régi kovásszal,
     hogy új tésztá-vá le-gye-tek,* 

hisz valójában kovásztala-nok vagy-tok!

Modus VIII.

U-ram, mi U-runk,* 

Milyen csodálatos neved szerete a vi-lá-gon!
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Modus II. D

El a régi kovásszal,
     hogy új tésztá-vá le-gye-tek,* 

hisz valójában kovásztala-nok vagy-tok!

keserűség, indulat, harag, veszekedés és rágalmazás legyen távol 
tőletek minden gonoszsággal együtt! Legyetek egymáshoz jóságosak, 
könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is 
megbocsátott nektek Krisztusban!
     

Pascha nostrum
(1Kor 5,7-8; Róm 6,9-11; 1Kor 15,20-22)

Mert a mi Pászkánkat, Krisztust feláldozták.*
 Üljünk tehát ünnepet, de ne a régi kovásszal,
sem a rosszaság és a gonoszság kovászával,*
 hanem az egyeneslelkűség
és az igazság kovásztalanságával.*
 Tudjuk, hogy Krisztus,
miután feltámadt a halottak közül,*
 már nem hal meg,
s a halál többé nem uralkodik rajta.*
 Mert halála egyszer s mindenkorra való halál volt
  a bűnnek;
az élete azonban élet az Istennek.*
 Ti is úgy tekintsétek tehát magatokat,
hogy meghaltatok a bűnnek,*
 de éltek az Istennek Krisztus Jézusban.
Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak,*
 úgy Krisztusban mindnyájan életre fognak kelni.
A gonosz szív távol legyen tőlem,*
 az álnokságot nem ismerem. 
Aki titokban rágalmazza felebarátját,*
 azt elnémítom;
akinek szeme kevély és szíve felfuvalkodott,*
 azt nem szenvedhetem.
Szemem felkutatja az igazakat az országban,*



8

 hogy nálam lakjanak;
aki szeplőtelen úton jár,*
 csak az szolgálhat nekem. 
Nem lakhat házam belsejében,*
 aki kevélyen cselekszik;
aki hazugságot beszél, nem állhat meg szemem előtt.* 
 Reggelenként kiirtom az ország minden bűnösét,
hogy kigyomláljak az Úr városából*
 minden gonosztevőt.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Tonus I., 1009.

Sze - re - tet           az              Is-ten: *

a -  ki  sze - retetben él,
    az Istenben él s Is-ten   él    ben-ne.

Regula
(RBen 5.1-6)

Az alázatosság legkiválóbb foka a késedelem nélküli 
emgedelmesség. Ez illik azokhoz, akik Krisztusnál semmit 
kedvesebbnek nem tartanak. Mihelyt tehát az elöljáró 
valamit parancsol, azon szent szolgálat miatt, melyet 
fogadtak, valamint a pokoltól való félelem és az örök 
élet dicsősége miatt, mintha csak isteni parancs volna, 
késlekedést ne ismerjenek a cselekvésben. Ezekről mondja 
az Úr: „Mihelyt füle hallotta, engedelmeskedett nekem” 
(Zsolt 17, 45). És ugyancsak ő mondja a tanítóknak: „Aki 
titeket hallgat, engem hallgat” (Lk 10, 16).
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V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(e. 441. n. 3. – PL 182, 363.)

Mit is tudnánk – kérdezem – a világ javaiból e boldogsággal 
összehasonlítani? Mi hasonlót tud e hízelgő világ rajongói 
lába elé dobni? Mi hasonlót tud, még akár hazugság árán is 
ígérni az eszteleneknek? Talán óriási anyagi  gazdagságot, 
hatalmas palotákat, püspöksüveget vagy országok jogarát? 
A halálba ezek közül egyet sem vihetünk.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Jóságotok legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel 
van! Semmiért se aggódjatok, hanem minden körülmények 
között imádság és könyörgés által hálaadással tárjátok 
kéréseiteket Isten elé! És Isten békéje, amely minden 
értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és 
gondolataitokat Krisztus Jézusban. (Fil 4,5-7)

Tonus I., 1009.
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   A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével 
és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek 
a Szentlélek erejéből! Az Úr áldása + legyen rajtatok, 
megáldunk titeket az Úr nevében! (Róm 15,13; Zsolt 129,8)

Útravaló
(e. 2. n. 12. – PL 183, 871.)

Ha Krisztus rád ismer ma küzdelemben, nem fog 
megfeledkezni rólad a mennyben sem. Ámen.

Ki   é   -   he - zik, s té - ged   e  -  het,
Jé - zus,    é  - kít    an - gyal - se - reg,

Jé - zus,  é - des   min - den   fe - lett,

ki szom - jat  olt  -  ni   vágy  ve - led,
re-mény, só - hajt - lak    té  -  ge - det,

so - sem     a - kar   u  - tá  -  na   mást,
ke - res  -  ve köny-nyem át  -  i - tat.

Jé - zust csu-pán,  a   Mes-si - ást.
az ész    ki - ált  -  va  hí - vo - gat.

Mel. 60, ciszterci dallam

cso - dás dalt  fül  -  be    zen - ge - nek,

a    száj  -  ba    é - des  méz   cse - peg,

a   szív - be  nek - tárt töl - te - nek.

Maradj velünk, Uram, maradj, Jézus, a Szűz virágzata,
kiontva fényt nekünk te adj,  édes szerelmünk sóhaja,
az ész ködét kergesd te szét,  áldunk téged, dicsőitünk
nekünk add édesség ízét.  boldog uralmad add nekünk. Ámen.
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VASÁRNAP
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(St. Bernardus Claravallensis: Jubilus de sanctissimo Nomine Jesu, III.)

Ki   é   -   he - zik, s té - ged   e  -  het,
Jé - zus,    é  - kít    an - gyal - se - reg,

Jé - zus,  é - des   min - den   fe - lett,

ki szom - jat  olt  -  ni   vágy  ve - led,
re-mény, só - hajt - lak    té  -  ge - det,

so - sem     a - kar   u  - tá  -  na   mást,
ke - res  -  ve köny-nyem át  -  i - tat.

Jé - zust csu-pán,  a   Mes-si - ást.
az ész    ki - ált  -  va  hí - vo - gat.

Mel. 60, ciszterci dallam

cso - dás dalt  fül  -  be    zen - ge - nek,

a    száj  -  ba    é - des  méz   cse - peg,

a   szív - be  nek - tárt töl - te - nek.

Maradj velünk, Uram, maradj, Jézus, a Szűz virágzata,
kiontva fényt nekünk te adj,  édes szerelmünk sóhaja,
az ész ködét kergesd te szét,  áldunk téged, dicsőitünk
nekünk add édesség ízét.  boldog uralmad add nekünk. Ámen.



12

(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

A gyónás a becsület szolgálóleánya, az Istentisztelet 
szolgálóleánya. Igazság szerint, ahol gyónás van, ott van 
Istentisztelet és becsület. Ha akadnak bűnök, a gyónás 
lemossa azokat; ha akadnak jócselekedetek, azokat a gyónás 
dicséri.  (Epistola LI, 4.)
   Jöjj, ó Uram Jézus, jöjj el most is jóságos Jézusom! 
Mert csak akkor leszünk valóban szabadok most is, ha te 
szabadítasz meg minket. (div. 11. n. 3. – PL 183, 1108.)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa 
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.

Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

(Felállunk.)

V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona

Modus I.

Tonus I., 1009.

Bol - dog   az       az             em - ber,*

a -  kit az Úr szeret,
        álmában is bő - ven   meg-áld - ja.
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In Domino confido
(Zsolt 11)

Mert íme a bűnösök kifeszítették az íjat,*
 a húrra illesztették nyilaikat,
hogy lenyilazzák a sötétben az egyenes szívűeket.*
 Ha semmibe sem veszik végzéseidet,
mit tehet akkor az igaz?”*
 Szent templomában van az Úr,
áll az egekben az Úr trónusa.*
 A szegényre tekint a szeme,
az emberek fiait vizsgálja pillantása.*
 Megvizsgálja az Úr az igazat s az istentelent;
Saját lelkét gyűlöli,* 
 aki szereti a gonoszságot.
Parazsat és kénkövet hullat a bűnösökre,*
 és szélvihar lesz kelyhük osztályrésze.
Mert igaz az Úr s az igazságot kedveli,*
 az igazak láthatják majd arcát.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Iz 26,7-9; 12; 19)

Az igaznak ösvénye egyenes, Uram, az igaznak útját te egyengeted. 
Ítéleteid ösvényén is terád vártunk, Uram, nevedre és emlékezetedre 
vágyódott a lelkünk. Lelkem utánad vágyódik éjszaka, és bensőmben 
a lelkem téged keres. Mert ha ítéleteid megvalósulnak a földön, 
igazságot tanulnak a földkerekség lakói.Uram, te adsz nekünk 
békességet, mert minden tettünket te vitted végbe nekünk. Életre 

    Az Úr-ban bízom én. 
    Hogyan mondhatjátok ne-kem:*

     „Menekülj a hegyekbe,       mint a ve-réb!

Modus I.

Tonus I., 1009.
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kelnek majd halottaid, holttestük feltámad. Ébredjetek és ujjongjatok, 
akik a porban laktok! Mert világosság harmata a te harmatod, és a 
föld újjászüli az árnyakat.

Salvum me fac, Domine
(Zsolt 12)

Se-gíts meg, Uram,
                 mert pusztulnak a szen-tek,*

az emberek fiai között 
       a hűséges meg-fo-gyat-ko-zott.

Modus VIII.

Hiábavalóságot mond mindenki a felebarátjának,*
 álnok szájjal, kétszínűen beszélnek.
Pusztítson el az Úr minden álnok szájat,*
 és kevélyen beszélő nyelvet!
Akik így szólnak: „Nyelvünkkel diadalmaskodunk,*
 velünk van a mi szánk: ki lesz rajtunk úrrá?”
„A szűkölködők nyomora és a szegények sóhaja miatt*
 fölkelek – mondja az Úr –, és megszabadítom
  a megvetettet.”
Az Úr szava tiszta szó,*
 tűzben megpróbált ezüst,
salaktól elválasztva,*
 hétszeresen megtisztítva.
Uram, te megőrzöl és megoltalmazol minket,*
 e nemzedéktől mindörökre.
Körös-körül istentelenek járnak,*
 mert a szennyet magasztalják fel az emberek fiai.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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újszövetségi olvasmány
(1Pt 1,3-5)

Áldott legyen Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy 
irgalmasságával élő reménységre szült újjá minket, Jézus Krisztusnak 
a halottak közül való feltámadása által, romolhatatlan, szennyezetlen 
és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fenn van tartva 
számotokra. Isten ereje a hit által megőriz titeket az üdvösségre, 
amely készen áll, hogy az utolsó időben kinyilvánuljon.

Magnificat
(Lk 1,46-55)

Modus II. D

Ma-gasztalja              lel-kem az U-rat,*

és szívem ujjong
  megváltó Is-te-nem-ben,
mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát.*
 Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem
  minden nemzedék,
mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas,*
 és Szent az ő Neve. 
Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll,*
 akik őt félik. 
Hatalmas dolgokat művelt karja erejével,* 
 szétszórta a gondolataikban kevélykedőket.
Hatalmasokat levetett a trónról,* 
 és kicsinyeket felemelt. 
Éhezőket betöltött jókkal,* 
 és üresen bocsátott el gazdagokat. 
Felkarolta szolgáját, Izraelt,* 
 megemlékezve irgalmasságáról, 
amint megmondta atyáinknak,* 
 Ábrahámnak és utódainak mindörökre, 
  s a népeket hűsége szerint.
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V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona

Regula
(RBen 5.10-13)

Akiket az örök élet elnyerésére sarkall a szeretet, a szoros utat 
választják, melyről az Úr azt mondja: „Szoros az út, mely az életre 
vezet” (Mt 7, 14). Mivel nem a saját fejük szerint élnek és nem 
vágyaiknak és gyönyöreinek engedelmeskednek, hanem másnak az 
ítélete és parancsa szerint járnak, monostorban élik le életüket, és 
azt kívánják, hogy apát legyen fölöttük. Az ilyenek kétségkívül az 
Úrnak azt a kijelentését követik: „Nem azért jöttem, hogy a magam 
akaratát cselekedjem, hanem azét, aki engem küldött” (Jn 6, 38).

V. Urunk, hallgasd meg könyörgésünket.
F. És kiáltásunk jusson eléd.
V. Imádkozzunk N. apátunkért.
F. Tartson ki hűségben, vezessen minket a te erődben.
V. Imádkozzunk távol levő testvéreinkért.
F. Akik kezdettől fogva tieid voltak.
V. Imádkozzunk ellenségeinkért.
F. Küldj nekik segítséget szentélyedből.
V. Imádkozzunk az elnyomottakért.
F. Tekints rájuk és hallgasd meg esedezésüket.

Tonus I., 1009.

Bol - dog   az       az             em - ber,*

a -  kit az Úr szeret,
        álmában is bő - ven   meg-áld - ja.
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V. Imádkozzunk az elhunyt hívekért.
F. Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság 
fényeskedjék nekik.

Intelem
(Miss. 2. n. 17. – PL 183, 743.)

Ha Őt követed, el nem tévedsz, ha Őt kéred, biztosan 
remélhetsz; ha Őrá gondolsz, nem hibázol; ha Ő támogat, 
nem hagy el erőd; ha Ő pártfogol, nincs mitől félned; ha Ő  
vezet, nem ismersz lankadást; ha Ő irgalmaz, biztos a cél.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Az összes kegyelem Istene, aki Krisztusban örök dicsőségére 
hívott meg titeket – rövid szenvedés után – maga fog 
nektek elégtételt szolgáltatni, benneteket megszilárdítani, 
megerősíteni és biztos alapra helyezni. (1Pt 5,10)
      Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(Qui 15. n. 4. – PL 183, 871.)

Igyekezzünk mindenki tetszését kiérdemelni, de legfőképp 
azét, ki mindenek fölött való.

Tonus I., 1009.
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HÉTFŐ
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Hymni Ambrosiani: Ad Laudes)

Brev. Maur.

Az   ég - re     már  a    fény  de - rül,
Sö - tét  fan - tá  -  zi - ánk   le - hull,
Mi - kor  u  - tol - só     reg - ge - lünk

a    föld - re   nap - su - gár  te - rül,
a     lel - ki    rém-had meg-la - pul:
vir-rad, s mi   vár - va tér - de - lünk,

a - kár   a   nyíl,     a     fény  sza-laszt,
mi-ket  az    éj   -   sö  -  tét   fo - gant,
fény-ár su - gá   -   ra    hull   re - ánk,

el-űz-ve mind a   lel - ki gazt.  Á-men.
bűn, bor-za-lom el is  su-hant.
mi-ért e-seng-ve száll i-mánk.

Isten, Atyánk, dicső legyél,
s Fiú, ki tőle küldetél,
Lélek, Vigasztaló, veled,
örökre áldva szent neved. Ámen.

Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
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Modus I.

     Ir-gal-mazzon     nekünk         Is-ten*

      és                          áldj  -  on  meg min-ket!

is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F.  És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona

Brev. Maur.

Tonus I., 1009.

    Í - me,   mily     jó    és      áldá-sos,*

 ha   a  test-vérek
        együtt él - nek bé - ké - ben.

Deus misereatur nostri
(Zsolt 67)

Ragyogtassa arcát felettünk* 
 Hogy megismerjük utadat a földön;
minden nemzet lássa szabadításodat!*
 Áldjanak téged a népek, Isten,
áldjanak téged a népek valamennyien!*
 Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek,
mert igazsággal ítéled a népeket,*
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 és kormányozod a földön a nemzeteket.
Áldjanak téged a népek, Isten,*
 áldjanak téged a népek valamennyien! 
A föld megadja gyümölcsét;*
 áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk, 
áldjon meg minket Isten,*
 a föld minden határa félje őt!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Jer 29,11-14b)

Mert én ismerem a gondolatokat, amelyeket gondolok rólatok 
– mondja az Úr –: békességre és nem veszedelemre vonatkozó 
gondolatokat, hogy jövőt és reményt adjak nektek. Hívjatok engem, 
jöjjetek és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket! 
Keressetek engem, és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok 
hozzám! Engedem, hogy megtaláljatok – mondja az Úr –, és jóra 
fordítom sorsotokat.

Usquequo, Domine
(Zsolt 13)

Modus II. D

Med-dig   felejtesz   el  e-gé-szen, U-ram?*

Arcodat  meddig  fordítod  el     tő-lem?
Meddig kell gondokat hordoznom lelkemben,*
 szívemben fájdalmat mindennap?
Meddig kerekedik fölém ellenségem?*
 Nézz rám és hallgass meg, Uram, Istenem!
Ragyogtasd fel szememet,*



21

 hogy halálos álomba sohase merüljek,
hogy sohase mondja ellenségem: „Legyőztem!”*
 Ne örvendezzenek szorongatóim, hogy meginogtam.
Én azonban bízom a te irgalmadban.*
 Szívem ujjong, mert megszabadítasz,
énekelek az Úrnak,*
 aki jót tesz velem.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Jn 6,51; 53b-56)

„Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki 
ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd 
én adok, az én testem a világ életéért. Bizony, bizony mondom 
nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő 
vérét, nem lesz élet tibennetek. Aki eszi az én testemet, és issza 
az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az 
utolsó napon. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem 
valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, 
az bennem marad, és én őbenne.”

Magna et mirabilia
(Jel 15,3-4)

Modus II. D

Na-gyok és csodálatosak a te mű-ve-id,*

Uram,                  minden - ha - tó   Is-ten!

Modus VIII.

Igazságosak és igazak a te útjaid,*
 nemzetek Királya!
Ki ne félne téged, Uram,*
 és ki ne magasztalná nevedet? 
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Mert egyedül te vagy szent,*
 hisz minden nemzet eljön
és leborul színed előtt,*
 mert ítéleteid nyilvánvalóvá lettek!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona

Regula
(RBen 5.10-13)

Testvérek, a Szentírás kiáltva mondja nekünk: „Mindaz, aki 
magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza 
felmagasztaltatik” (Lk 14, 11; 18, 14; Mt 23, 12). Ezekkel a szavakkal 
tehát megérteti velünk, hogy önmagunk felmagasztalása nem más, 
mint a kevélység egy faja; ettől pedig a próféta saját kijelentése 
szerint óvakodik, amikor így szól: „Uram, nem gőgös az én szívem, 
és nem nagyralátó a szemem; nagy dolgokat nem kerestem, sem az 
erőmet meghaladó csodákat”. Mert mi lenne, ha „felmagasztalnám 
lelkemet és alázatosan nem gondolkodnám? Mint akit az anyatejtől 
elválasztanak, úgy fizetsz vissza a lelkemnek” (Zsolt 130, 1-2).

V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.

Tonus I., 1009.

    Í - me,   mily     jó    és      áldá-sos,*

 ha   a  test-vérek
        együtt él - nek bé - ké - ben.
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F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(mor. c. 3. n. 12. – PL 182. 466.)

Üdvöt hozó halál, mely nem az élet, hanem a halál végét 
jelenti. Üdvöt hozó a halál és nem szabad félni tőle, mely 
ha el is veszi az életet, de nem végleg. Elveszi, de csak egy 
időre, a maga idejében visszaadja, hogy azután időtlen 
időkig tartson.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Béke veletek! Békességet hagyok rátok: az én békémet 
adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a szívetek, ne is rettegjen! 
      Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen. (Jn 20,19; 
14,27)

Útravaló
(cons. 1. II. c. 6. n. 12. – PL 182, 420.)

Ha a nehézség elrettent, csalogasson a jutalom.
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HÉTFŐ
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(St. Bernardus Claravallensis: Jubilus de sanctissimo Nomine Jesu, I.)

Brev. Maur.

     Jé-zus,    re - ád   em - lé - ke - zem,
Nincs ked - ve - sebb, mi mond-ha-tó,
     Jé-zus,    te adsz bűn-bá - na - tot,

   szi-vem-ben gyúl di - csé  -  re - tem,
nincs szebb, mi zeng-ve  hall - ha - tó,
   te meg-bo-csátsz, ez      vá - la - szod,

     a    méz  oly    é  -  des  nincs ne-kem,
  nincs   é - de - sebb  gon-dol - ha - tó,
  hoz - zád    ju - tok,   ha   fá - ra - dok,

  mi-kor  Te jössz és vagy ve-lem.  Á-men.
   ná-lad, Jé-zus, te Meg-vál-tó.
  és szín-ről–szín-re lát-ha-tok.

Nincs nyelv, mi hűen zengene,
szöveg, mi jól megfejtene,
lakod a lélek rejteke,
Jézus, szivem szerelmese.

Jézus, te vagy öröm nekünk,
hozzád az égbe érkezünk,
tebenned van az életünk,
örökre zeng dicséretünk. Ámen.
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(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

Az Istenhez való visszatérés útján az első lépés a bánat, 
melyet kétségtelenül a lélek ihlet, nem a miénk, hanem az 
Isten Lelke. Ha valaki dermedt tagokkal a tűzhöz megy és 
ott átmelegszik, kételkedik-e azon, hogy a lángokból szívta 
magába a melegséget, amit a tűz nélkül nem érezne?  (Pent. 
1. n. 3. – PL 183, 929.)
   Jöjj, ó Uram Jézus, jöjj el most is jóságos Jézusom! 
Mert csak akkor leszünk valóban szabadok most is, ha te 
szabadítasz meg minket. (div. 11. n. 3. – PL 183, 1108.)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa 
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.

Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

(Felállunk.)

V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Tonus I., 1009.

   Kelj fel, Urunk,               Iste - nünk,*

 és    í - télj    a földön, hiszen
   minden nemzet a te ö  -  rök - sé - ged.
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Mózes éneke
(Kiv 15,1-6; 11-13; 17-18)

Modus I.

Az Úré az én erőm és dicsérő énekem,*
 mert ő lett az én szabadulásom.
Ő az én Istenem, hadd dicsőítsem,*
 Atyámnak Istene, hadd magasztaljam!
Olyan az Úr, mint hős harcos:* 
 Mindenható az ő neve,
a fáraó szekereit és seregét* 
 a tengerbe vetette, válogatott vezérei elmerültek 
  a Vörös-tengerben.
Hullámok borították el őket,*
 miként a kő, a mélységbe süllyedtek.
Jobbodat, Uram, megdicsőíti ereje,*
 jobbod, Uram, az ellenséget megverte.
Ki olyan, mint Te, Uram, az istenek között,*
 ki olyan, mint Te, szentségben dicső, félelmetes,
  dicsérendő és csodatevő?
Kinyújtottad jobbodat, s a föld elnyelte őket.*
 A népet, melyet megváltottál, irgalmasan vezetted,
szent lakóhelyedre hatalmaddal elvitted.*
 Vidd be és ültesd őket örökséged hegyére,
erős lakóhelyedre, melyet, Uram, te készítettél,*
 szent helyedre, melyet kezed erősített meg,
  s uralkodjék az Úr mindenkor, örökre!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

É-ne - keljünk az Úrnak,
        mert fenségeset  mű-velt,*

lovat   és   lovast   a    ten - ger-be ve-tett!



27

ószövetségi olvasmány
(Iz 53,2-3; 5; 7)

Úgy nőtt fel színe előtt, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből; 
nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy megnézzük őt, és nem volt 
olyan külseje, hogy kívánjuk őt. Megvetett volt, és utolsó az emberek 
között, fájdalmak férfia és betegség ismerője, aki elől elrejtettük 
arcunkat; megvetett volt, és nem becsültük őt. De őt a mi vétkeinkért 
szúrták át, a mi bűneinkért törték össze; a mi békességünkért érte 
fenyítés, és az ő sebe által gyógyultunk meg. Megkínozták, és ő alázatos 
volt, nem nyitotta ki száját; mint a bárány, melyet leölésre visznek, és 
mint a juh, mely nyírói előtt elnémul, nem nyitotta ki száját.

Dominus pascit me
(Zsolt 23)

Az  Úr   az én pásztorom,
     nem szűköl - kö - döm,*

zöldellő legelőkön adott ne-kem  he - lyet,

Modus VIII.

csöndes vizekhez vezetett engem.*
 Felüdítette lelkemet,
és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.*
 Járjak bár a halál árnyékában,
nem félek semmi bajtól,*
 mert te velem vagy.
Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.*
 Asztalt terítettél számomra
azok előtt, akik szorongatnak engem;*
 olajjal kented meg fejemet,
és kelyhem csordultig töltötted.*
 Mert jóságod és irgalmasságod
kísér engem életem minden napján,*
 hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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újszövetségi olvasmány
(Ef 3,16-19)

Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy 
megerősödjetek benső emberré az ő Lelke által, hogy Krisztus a hit által 
a szívetekben lakjék, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva 
fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, hogy mi a szélesség 
és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek 
Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét is, s beteljetek 
Isten egész teljességével.

Fundamenta eius
(Zsolt 87) Modus II. D

Szent hegyeken
          vetette meg a - lap - ja - it, *

jobban szereti Sion kapu-it       az    Úr,
mint Jákob többi hajlékát.* 
 Dicsőséges dolgokat mond rólad, Isten városa!
Ráhábot és Babilont azok között említem,*
 akik ismernek engem;
íme, Filisztea, Tírusz és Etiópia népe:*
 mind ott született. 
Sionról mondják majd: „Ez is, az is ott született,*
 és maga a Fölséges erősíti meg.”
Bejegyzi majd az Úr, a népek könyvébe:*
 „Ezek itt születtek.” 
Körtáncban fogják majd énekelni:*
 „Minden forrásom tebenned fakad.”

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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Antifona
Tonus I., 1009.

   Kelj fel, Urunk,               Iste - nünk,*

 és    í - télj    a földön, hiszen
   minden nemzet a te ö  -  rök - sé - ged.

Regula
(RBen 7.19-22)

Saját akaratunk követése pedig azért tilos, mert az Írás azt mondja 
nekünk: „A magad akaratától fordulj el” (Sir 18, 38). És az imádságban 
is arra kérjük Istent, hogy legyen meg az ő akarata mibennünk 
(Mt 6, 10). Méltán tanultuk tehát, hogy nem szabad követnünk saját 
akaratunkat, midőn óvakodunk attól, amit az Írás mond: „Vannak 
utak, amelyek az emberek előtt helyesnek látszanak, de végül a 
pokol fenekére vezetnek” (Péld 16, 25). Hasonlóképpen rettegjünk attól 
is, amit a hanyagokról mond: „Romlottakká és utálatossá váltak 
törekvéseikben” (Zsolt 13, 2).

V. Urunk, hallgasd meg könyörgésünket.
F. És kiáltásunk jusson eléd.
V. Imádkozzunk N. apátunkért.
F. Tartson ki hűségben, vezessen minket a te erődben.
V. Imádkozzunk távol levő testvéreinkért.
F. Akik kezdettől fogva tieid voltak.
V. Imádkozzunk ellenségeinkért.
F. Küldj nekik segítséget szentélyedből.
V. Imádkozzunk az elnyomottakért.
F. Tekints rájuk és hallgasd meg esedezésüket.
V. Imádkozzunk az elhunyt hívekért.
F. Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság 
fényeskedjék nekik.
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Intelem
(Dom. VI. p. Pent. 1. n. 3. – PL 183, 939.)

Egy se legyen köztetek, aki mindenféle könnyelmű 
tanítás által befolyásolni hagyja magát. Az ilyen emberek 
ugyanis ingatag, nyugtalan jellemek, nincs bennük semmi 
szilárdság, semmi komolyság, hasonlítanak a homokhoz, 
melyet a szél messzire elfúj a föld színéről (Zsolt 1,4).

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
(VégrS 3-4)

Kegyelem és béke Istentől, Atyánktól és Krisztus Jézustól, 
Üdvözítőnktől! (Tit 1,4)
      Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(C. 43. .n. 3. – PL 183, 1419.)

Ameddig élek, hirdetni fogom e túláradó szeretet édes 
emlékét; az ő könyörületességét örökké el nem felejtem, 
mert ez adta meg nekem az életet.

Brev. Maur.
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KEDD
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Sanctus Ambrosius: In Aurora)

Brev. Maur.

A-tyánk   dics - fé - nye     fel-ra-gyog,
   I-gaz     na-punk,  kelj már   te  fel,
   I-mád-ja        hű    i - mánk A-tyánk,

  a     fény-re     fény-su-gár   zu-hog,
ra - gyogj  su - gár,   ö - rök   le-szel,
 ki    múl - ha - tat-lan gló - ri - ánk,

a     fény-re   fény,      a      nap-ra   nap,
Szent-lé-lek    ad  -  ta      fény-ö-zön,
A-tyánk ke - gyel - me     köl - tö - get,

új fény-su-gárt fa-kasz-ta-nak. Á-men.
ér-zé-ke-ink-re dús    ö-röm.
  el-ű - zi mind a  bű-nö-ket.

Erőt ad ő a tettre még,  Az ész uralma tör elő,
kiűzve bűn s a gyöngeség,  a test erénybe öltöző,
az új esély feltündököl,  a hit tüzén hevül a rossz,
dicső kegyelme ráömöl.  csalás hatalma oszladoz.

Az ételünk Krisztus legyen,  Hajnalra gyúlnak fellegek,
ital gyanánt a hit terem,  teljes a hajnal, kelteget,
kortyolva fogy a víg öröm,  Atyánk Fiában van jelen,
a lélek ittasan köszön.  az ő Igéje teljesen. Ámen.
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Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F.  És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Tonus I., 1009.

   Meg-nyi-totta az Úr az egek kapu-it,*

   e - le - de - lül mannát hullatott;
angyalok kenyerét et - te     az em - ber.

Beati immaculati
(Zsolt 119,1-8)

Modus I.

Al - le - luja! Boldogok, akiknek
     útja szeplő - te - len,*

akik   az   Úr    törvénye    sze-rint jár-nak!
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Boldogok, akik kutatják parancsolatait,*
 s teljes szívvel keresik őt!
Nem követnek el gonoszságot,*
 hanem az ő útjain járnak.
Te azt parancsoltad, hogy rendeleteidet*
 gondosan meg kell tartani.
Bár arra irányulnának útjaim,*
 hogy megtartsam törvényedet!
Akkor nem szégyenülök meg,*
 ha ügyelek minden parancsodra.
Tiszta szívből hálát adok neked,*
 hogy megismertem igazságos végzéseidet.
Megtartom rendeléseidet,*
 ne hagyj el engem sohasem!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Tób 12,6b-11; 20a)

Dicsőítsétek Istent és valljátok meg minden élőlény előtt azért a jóért, 
amit velünk tett. Áldjátok és dicsőítsétek nevét. Isten tetteit hirdessétek 
és ne szűnjetek megvallani. A király titkát jó elrejteni, Isten tetteit 
azonban föl kell fedni és meg kell vallani. Tegyétek a jót és akkor a gonosz 
nem árthat nektek. Jó az imádság böjttel és az alamizsna igazsággal. 
Többet ér a kevés igazsággal, mint a sok igazságtalansággal. Jobb 
alamizsnát adni, mint aranykincset gyűjteni. Az alamizsna megment 
a haláltól és megtisztít minden bűntől. Akik jótékonykodnak, életet 
nyernek: de akik bűnt és igazságtalanságot cselekszenek, ellenségei 
saját maguknak. Megmondom nektek a teljes igazságot és semmit 
sem titkolok el előttetek. Ezért dicsőítsétek az Urat ezen a földön és 
magasztaljátok Istent.
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Iudica me, Domine
(Zsolt 26)

s az Úrba vetett bizalmam*
 nem inog meg.
Tégy próbára, Uram, és vizsgálj meg engem,*
 próbáld meg tűzzel vesémet és szívemet!
Mert szemem előtt van irgalmasságod,*
 s a te igazságodban járok.
Nem ültem együtt a hivalkodókkal,*
 és nem jártam az alattomosokkal.
Gyűlölöm a gonoszok társaságát,*
 nem ülök le az istentelenekkel.
Ártatlanságban mosom kezemet,*
 és körülveszem oltárodat, Uram,
hogy halljam a dicséret szavát,*
 és hirdessem minden csodatettedet.
Uram, szeretem házad rejtekét,*
 és dicsőséged lakóhelyét.
Istenem, ne pusztítsd el a gonoszokkal együtt lelkemet,*
 s éltemet a vér embereivel,
akiknek kezéhez gonoszság tapad,*
 és jobbjuk telve van megvesztegetéssel.
Én azonban ártatlanságomban járok,*
 ments meg engem, irgalmazz nekem!
Lábam egyenes úton áll,*
 a gyülekezetekben áldom az Urat.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Szol-gál-tass,    Uram igazságot   ne-kem,*

  mert              ártatlan - ság - ban,  já - rok,

Modus VIII.
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újszövetségi olvasmány
(Kol 3,12-15)

Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai, 
az irgalom érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a 
béketűrést! Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, 
ha valakinek panasza van a másik ellen! Ahogy az Úr megbocsátott 
nektek, úgy tegyetek ti is! Mindezek fölött pedig: öltsétek magatokra 
a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke! S Krisztus békéje, amelyre 
meghívást kaptatok egy testben, uralkodjék a szívetekben! Legyetek 
hálásak!

Ecce, Deus
(Iz 12,2-6)

Modus II. D

 Í - me,  Isten  az én       üd-vös-sé-gem, *

bízom   és                          nem  fé - lek,
mert erőm és ujjongó dalom az Úr,*
 ő lett nekem üdvösségem.
Örömmel merítetek majd vizet*
 az üdvösség forrásaiból. 
Így szóltok azon a napon:*
 Adjatok hálát az Úrnak,
szólítsátok a nevén,*
 ismertessétek meg a népek közt tetteit!
Emlékeztessetek arra, hogy magasztos a neve!* 
 Énekkel dicsérjétek az Urat,
mert fönséges dolgot művelt,*
 legyen ismert ez az egész földön!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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Antifona
Tonus I., 1009.

   Meg-nyi-totta az Úr az egek kapu-it,*

   e - le - de - lül mannát hullatott;
angyalok kenyerét et - te     az em - ber.

Regula
(RBen 20.1-5)

Ha nagyhatalmú emberekkel akarunk valamit elfogadtatni, csak 
alázattal és tisztelettel merjük tenni. Mennyivel inkább kell a 
mindenség Urához és Istenéhez teljes alázattal és tiszta áhítattal 
esedeznünk. Azt is tudnunk kell, hogy nem a sok szóban, hanem a szív 
tisztaságában és a könnyes töredelemben találunk meghallgatást. És 
ezért rövidnek és tisztának kell lenni az imádságnak, hacsak az isteni 
kegyelem ihletéséből hosszabbra nem nyúlna. A közösségben azonban 
mindenképpen rövid legyen az imádság, és az elöljáró jeladására 
mindnyájan keljenek föl.

V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
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V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(div. III. n. 7. – PL 183, 1232.)

Életmódunkban való következetes kitartásunk az isteni 
örökkévalóság visszatükröződése. Amilyen Ő, olyanok 
legyünk mi is itt a földön, próbáljuk az Ő változatlanságát 
gyenge erőnk képessége szerint utánozni.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg 
vagytok terhelve! Én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)
      Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(div. 1. n. 7. – PL 183, 1331.)

A megpróbáltatás szinte csak pillanatokig tart és könnyen 
elviselhető; a dicsőség örök, túláradó.



38

KEDD
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Sanctus Ambrosius: Hymnus Vespertinus)

Brev. Maur.

      Is - ten, min-dent te-rem-tet - tél,
      A gyen-ge  test  kap - jon    e - rőt,
     Há-lánk   da-lol   az    új    na-pért,

  min - ket ve-zetsz, di - csér - tes - sél,
 mun - ká - ra  kelt-ve      éb - re - dőt,
     i  -  má - val vár-juk  most   az  éjt,

    na - punk  te fény - nyel  dí - szi - ted,
      e - meld  ki - fá  -  radt  tag - ja - ink,
    se - gítsd   a    bű  - nö  - sök   ha - dát,

  s az éj nyu-gal-mát  ké-szi-ted.  Á-men.
   vi-gasz-tald gyá-szos ál-ma-ink.
 s fo-gadd e him-nusz halk sza-vát.

Téged keresnek terveink,  Mikor az éj napot takar,
téged dalolnak verseink,  homály világot szétzavar,
téged szeret tisztán szivünk, hitünk ne nyelje el sötét,
téged rajongva néz eszünk.  te hűtsd le álmaink hevét.

Elűzve síkos álmokat,  Kérjük Atyánk és Krisztusunk,
te légy, ki minket látogat,  Szentlelket is, kit küld Urunk,
te légy, ki őrzi éjszakánk,  uralmuk egy, míg áll világ,
a félelem se jő reánk.   imánk fogadd Szentháromság. 
            Ámen.
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(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

A vízhiány szárazságot idéz elő, de a piszoknak is szülője, 
mivel nincsen, amivel az ember mosakodjék: éppen így az a 
lélek, mely nem ismeri a könnyeket, csak megkeményedett 
és tisztátalan maradhat.  (div. 1. n. 2. – PL 183, 1084.)
   Jöjj, ó Uram Jézus, jöjj el most is jóságos Jézusom! 
Mert csak akkor leszünk valóban szabadok most is, ha te 
szabadítasz meg minket. (div. 11. n. 3. – PL 183, 1108.)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa 
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.

Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

(Felállunk.)

V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona

Brev. Maur.

Tonus I., 1009.

   Jó      az    Úristent            álda - ni,*

  ne - ve-det, Fölséges   ma-gasz-tal - ni.
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Laudate Nomen Domino
(Zsolt 135,1-5; 13-14)

Modus I.

Di-csér-jétek      az      Úr         ne-vét,*

dicsérjétek                   szolgá - i   az  U-rat!
akik az Úr házában álltok,*
 Istenünk házának udvaraiban!
Dicsérjétek az Urat, mert az Úr jó,*
 zengjetek nevének, mert kedvességgel teli.
Mert kiválasztotta magának az Úr Jákobot,*
 Izraelt a maga birtokául.
Mert én tudom, hogy nagy az Úr,*
 s a mi Istenünk felülmúl minden istent.
Uram, örökkévaló a te neved,*
 nemzedékről nemzedékre száll emléked, Uram.
Mert igazságot szerez népének az Úr,*
 és könyörületes szolgái iránt.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Dán 7,9; 13-14)

Trónokat állítottak fel, s egy Ősöreg leült; a ruházata fehér volt, mint 
a hó, és fején a haj olyan, mint a tiszta gyapjú; trónja lángoló tűz, 
kerekei égő tűz. Majd azt láttam az éjszakai látomásban, hogy íme, 
az ég felhőiben valaki jött, aki olyan volt, mint az Emberfia, s amikor 
az Ősöregig eljutott, az ő színe elé vitték, és ő hatalmat, méltóságot és 
országot adott neki, hogy minden nép, törzs és nyelv neki szolgáljon, 
és hatalma örök hatalom legyen, amely meg nem szűnik, és országa 
olyan, amely el nem pusztul.
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Beatus, qui intellegit de egeno
(Zsolt 41)

Bol-dog, aki a szegénynek gondját vi-se-li!*

A nyomorúság napján megmen-ti őt az Úr.

Modus VIII.

Az Úr megtartja őt és élteti,*
 boldoggá teszi a földön,
és nem adja át ellenségei dühének.*
 Az Úr megsegíti őt fájdalmainak ágyán;
Enyhülést adsz neki, valahányszor betegen fekszik.*
 Így szóltam: „Uram, kegyelmezz nekem,
gyógyíts meg, bár vétettem ellened!”*
 Ellenségeim rosszat mondanak rólam:
„Mikor hal meg, hogy neve is kivesszen?”,*
 s ha eljön valaki, hogy meglátogasson,
hiábavalóságot beszél;*
 Szíve megszedi magát gonoszsággal,
kimegy az utcára és kibeszéli.*
 Suttog ellenem minden ellenségem,
rosszat terveznek ellenem.*
 „Átok borult rá, ha lefekszik, nem kel föl többé.”
Még jó barátom is, akiben reméltem,*
 aki kenyeremet ette, felemelte sarkát ellenem.
Te azonban, Uram, légy hozzám irgalmas,*
 állíts talpra engem, hadd fizessek meg nekik!
Abból tudom majd meg, hogy bennem kedved leled,*
 hogy ellenségem nem örvendezik fölöttem.
Felkarolsz engem ártatlanságomért,*
 és színed elé állítasz mindörökké.
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene,*
 öröktől fogva mindörökké. Ámen! Ámen!
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V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Ef 2,13-18)

Most azonban Jézus Krisztusban ti, akik egykor távol voltatok, közel 
jutottatok Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két 
népet eggyé tette, és a közöttük lévő válaszfalat, az ellenségeskedést 
lebontotta saját testében. A tételes parancsokból álló törvényt 
megszüntette, hogy mint békeszerző, a kettőt egy új emberré teremtse 
önmagában, és mindkettőt egy testben engesztelje ki Istennel a 
keresztfa által, megölve az ellenségeskedést saját magában. Eljött, 
hogy békét hirdessen nektek, akik távollévők voltatok, s békét a 
közel lévőknek; mert általa van mindkettőnknek szabad utunk egy 
Lélekben az Atyához.

Quærite Dominum
(Iz 55,6-11)

Modus II. D

Ke-res-sétek az Urat,
   amíg meg-ta-lál-ha-tó,*

hívjátok őt, amíg      kö - zel    van!
Hagyja el útját az istentelen,*
 és gondolatait a bűnös ember!
Térjen vissza az Úrhoz, aki megkönyörül rajta,*
 és Istenünkhöz, mert ő nagylelkű a megbocsátásban! 
Mert a ti gondolataitok nem az én gondolataim,*
 és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr.
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél,*
 annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál,
és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.*
 Mert amint lehull az eső és a hó az égből,
és nem tér oda vissza, hanem megitatja a földet,*
 termékennyé és gyümölcsözővé teszi,
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magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,*
 úgy lesz az én igém is, mely számból kijön:
nem tér vissza hozzám eredménytelenül,*
 hanem megteszi, amit akarok,
  és véghezviszi, amiért küldtem.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Tonus I., 1009.

   Jó      az    Úristent            álda - ni,*

  ne - ve-det, Fölséges   ma-gasz-tal - ni.

Regula
(RBen 48.1; 22-25)

A tétlenség a lélek ellensége. Ezért a testvérek a megállapított 
időben foglalkozzanak testi munkával, más órákban pedig szent 
olvasmányokkal. Vasárnap hasonlóképpen olvasással foglalkozzanak 
valamennyien, azok kivételével, akik különböző feladatokra vannak 
kirendelve. Ha pedig valaki olyan hanyag vagy rest volna, hogy nem 
akarna vagy nem tudna lelki munkával foglalkozni vagy olvasni, 
adjanak neki más munkát, hogy ne henyéljen. A beteg vagy gyönge 
testvérekre olyan dolgot vagy testi munkát bízzanak, hogy se ne 
henyéljenek, se a munka terhe alatt le ne törjenek, vagy éppen meg ne 
futamodjanak. Ezek gyöngeségét mindig vegye tekintetbe az apát.

V. Urunk, hallgasd meg könyörgésünket.
F. És kiáltásunk jusson eléd.
V. Imádkozzunk N. apátunkért.
F. Tartson ki hűségben, vezessen minket a te erődben.
V. Imádkozzunk távol levő testvéreinkért.
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F. Akik kezdettől fogva tieid voltak.
V. Imádkozzunk ellenségeinkért.
F. Küldj nekik segítséget szentélyedből.
V. Imádkozzunk az elnyomottakért.
F. Tekints rájuk és hallgasd meg esedezésüket.
V. Imádkozzunk az elhunyt hívekért.
F. Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság 
fényeskedjék nekik.

Intelem
(Adr. 1. n. 5. – PL 183, 1061.)

Aki még csak a félelem kezdőfokán áll, Krisztus keresztjét 
türelemmel viseli el; kinek lelkében már a remény ütötte 
fel tanyáját, szívesen hordja; s végül, aki elérte a szeretet 
tökéletességét, izzó lelkesedéssel öleli magához.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
A békesség Istene, aki az örök szövetség vére által 
visszahozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok 
nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, 
hogy teljesítsétek akaratát! (Zsid 13,20-21)
   Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú 
+ és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(In die Pasch. n. 13. – PL 183, 897.)

Mi a keresztben dicsőséget látunk. Számunkra, kik 
üdvözülünk, a kereszt Isten ereje és minden erény teljessége.

Brev. Maur.
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SZERDA
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Sanctus Ambrosius: Ad galli cantum)

Brev. Maur.

  Te-rem - tő      Is - te - nünk, A-tyánk,
Fel - zeng az     új  nap    hír-nö - ke,
Haj - nal - csil - lag   ra-gyog-va   kel,

  te  vagy na-punk s az  éj - sza - kánk,
   osz-lik     az     éj - nek hű-vö - se,
  tű - nik    a    köd,   a  pá - ra      el,

adsz év-sza-kok   -   ra     év - sza - kot,
ván-dort ve-zetsz     sö  -  té - ten    át,
s a  kol - dus - lel  -  kű    nem-ze - dék,

s a kor-ra kort, év-szá-za-dot.   Á-men.
cse-rél-ve nap-palt, éj-sza-kát.
bű-nét meg-bán-va lép e-léd.

Az ösztönökbe rend vonul,  Erőre kapva felkelünk,
tenger hulláma csillapul,  kakas szavára ébredünk,
s Egyház sziklája szégyenét  ki ásitóra rákiált,
siratja, bánva nagy bünét.  mert álmosan elszundikált.

Szavára visszatér remény,  Jézus, tévelygésünk tekintsd,
a félelemre jő erény,   utunk kegyelmesen segítsd,
lator kezéből hull a kés,  tekintetedre nincs közöny,
bukottra hívő ébredés.  lemossa bűneink a könny.
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Érzékeinkbe gyújts te fényt,
gondolkodásba jó erényt,
jövünk, imánk elmondani,
segíts eskünk megtartani. Ámen.

Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F.  És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Tonus I., 1009.

     Is -  ten   az      én        megvál-tóm,*

ben-ne   bí-zom              és nem  fé - lek.
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Domine, non est exaltatum
(Zsolt 133) Modus I.

 U-ram, hallgasd   meg      sza-va-mat!*

Legyen füled figyelmes
    hangos ese-de-zé-sem-re.
Uram, ha a vétkeket számon tartod,*
 Uram, ki állhat meg előtted?
Hiszen tenálad a bocsánat,*
 hogy féljünk téged.
Benned bízom, Uram.*
 Lelkem bízik az ő szavában;
várja lelkem az Urat,*
 jobban, mint az őr a hajnalt.
Jobban, mint az őr a hajnalt,*
 várja Izrael az Urat,
mert az Úrnál van az irgalom,*
 és bőséges nála a szabadítás.
Ő megszabadítja Izraelt*
 minden gonoszságától.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Siralm 3,40-41; 54-58)

Vizsgáljuk meg útjainkat, kutassuk át, és térjünk vissza az Úrhoz! 
Emeljük fel szívünket kezünkkel együtt Istenhez, aki az égben van! 
Összecsapott a víz fejem fölött, azt mondtam: „Elvesztem!” Segítségül 
hívtam nevedet, Uram, a gödör mélyéből. Hangomat hallottad: „Ne 
fogd be füledet enyhületért való kiáltásom előtt!” Közel jöttél aznap, 
amikor hívtalak, s azt mondtad: „Ne félj!” Te folytattad, Uram, a pert 
lelkemért, s megváltottad életemet.
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Iudica me, Deus
(Zsolt 43)

Szol-gál-tass nekem igazságot, Is-te-nem,*

kelj ügyem védelmére,
      az istentelen nemzet-ség-gel szem-ben;

Modus VIII.

A gonosz és álnok embertől*
 szabadíts meg engem!
Hisz te vagy, Isten, az én menedékem,*
 miért vetsz el engem?
Miért kell szomorúan járnom-kelnem,*
 miközben sanyargat engem ellenségem?
Küldd el világosságodat és igazságodat,*
 hadd vezessenek és vigyenek el engem
  szent hegyedre s hajlékodba.
És bemegyek Isten oltárához,*
 ujjongásom örömének Istenéhez,
és lantszóval dicsérlek téged,*
 Isten, én Istenem.
Miért vagy szomorú, lelkem,*
 miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt,*
 arcom üdvösségét, az én Istenemet!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Gal 5,16-23)

Azt mondom tehát: Lélek szerint járjatok, és ne teljesítsétek a test 
kívánságait! Mert a test a Lélek ellen vágyakozik, a Lélek pedig a 
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test ellen; ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt tegyétek, 
amit szeretnétek. Ha a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény 
alatt. A test cselekedetei nyilvánvalók: paráznaság, tisztátalanság, 
bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, 
versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, 
részegeskedés, tobzódás és hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, 
mint előbb is mondtam, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik 
el Isten országát. A Lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, 
türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek 
ellen nincsen törvény.

Hoc sentite in vobis
(Fil 2,5-11)

Modus II. D

U -gyan-azt az érzést
  ápoljátok ma-ga-tok-ban,*

amely Krisztus Jézusban is  meg-volt!
aki, bár Isten alakjában létezett,* 
 nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, 
amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell,*
 hanem kiüresítette önmagát,
szolgai alakot vett fel,* 
 és hasonló lett az emberekhez, 
külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember.*
 Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, 
mégpedig a kereszthalálig.*
 Ezért Isten felmagasztalta őt, 
és olyan nevet adott neki,*
 amely minden más név fölött van,
hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd*
 az égben, a földön és az alvilágban,
és minden nyelv vallja, hogy „Jézus Krisztus az Úr!”* 
 az Atyaisten dicsőségére.
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V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Tonus I., 1009.

     Is -  ten   az      én        megvál-tóm,*

ben-ne   bí-zom              és nem  fé - lek.

Regula
(RBen 36.1-4)

A betegekről kell mindenekelőtt és mindenek fölött gondoskodni, 
és valóban mint Krisztusnak úgy szolgáljanak nekik. Hisz ő maga 
mondta: „Beteg voltam, és meglátogattatok engem” (Mt 25, 36), és: „Amit 
egynek ezen legkisebbek közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek” (Mt 
25, 40). De másfelől a betegek is gondolják meg, hogy Isten dicsőségére 
szolgálnak nekik, és fölösleges kívánságaikkal ne szomorítsák meg a 
nekik szolgáló testvéreket.

V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
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V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(e. 103. n. 2. – PL 182, 107.)

Milyen boldog az, aki nem keresi azt, aminek birtoklása 
csak teher, aminek szeretete lelki nyugtalanság,  aminek 
elvesztése lelki gyötrelem. Nem sokkal jobb-e a gazdagságot 
becsületünk biztosítása mellett megvetni, mint lelkünk 
fájdalmára elveszíteni? Nem okosabb-e Krisztus 
szeretetéből lemondani róla, mint a halálnak engedni át 
kényszerűségből? Ott leskelődik körülötted ez a rabló, sem 
te, sem vagyonod nincs biztonságban tőle. 

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Mi pedig mindnyájan, miközben födetlen arccal, mintegy 
tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, az Úr Lelke által 
egyre inkább hasonlóvá válunk a szemlélt dicsőséghez. (2Kor 
3,18)
      Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(e. 107. n. 2. – PL 182, 111.)

A világ minden kívánságával elenyészik egyszer, téged 
azonban előbb utadra tesz.
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SZERDA
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Aurelius Prudentius Clemens: Ex Hymno omnis horae)

(Mel. 56) AntMon

  Aty-ja      szí-ve      szül-te   Őt      a

   se  -  mi  -  ből    i  -  dők   e  -  lőtt,

  Ő     az   Al  -  fa,   drá - ga    for-rás,

 rá     te - kint, mi     lét  -  re    jött,

s Ő   az   Ó - me - ga,      a       cé - lunk,

ben-ne látsz üd-vöt,   jö-vőt.     Á - men.

Szent Igéje volt teremtő,
szólt: „legyen” és lett az ég,
föld, a víz, az éj, a nappal,
és a teljes mindenség,
nap, a hold a Háromságból:
egy személyü Istenség.
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Téged áld idős, a gyermek,
kisdedeknek kórusa,
szűz leány s az édesanyja,
zeng dicsérő szózata,
szent, szerény harmóniája,
száll az égre sóhaja.

Zeng vihar s a nyári napfény,
tenger és a pálmafák,
jég, zafír csak őt dicséri,
Őt, az Isten magzatát,
zeng dicséretet Urunknak,
most s örök időkön át! Ámen.

(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

Elkövetett bűneim feladatot állítanak jövő életem elé: a 
bánat méltó gyümölcseit kell teremnem, és szomorú lélekkel 
kell visszagondolnom elmúlt éveimre.  (div. 22. n. 7. – PL 183, 
1129.)
   Jöjj, ó Uram Jézus, jöjj el most is jóságos Jézusom! 
Mert csak akkor leszünk valóban szabadok most is, ha te 
szabadítasz meg minket. (div. 11. n. 3. – PL 183, 1108.)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa 
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.

Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

(Felállunk.)

V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

(Mel. 56) AntMon
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Antifona
Tonus I., 1009.

     Bol-dog,  kinek  Isten  az  oltal-ma,*

s U-rá-ban van minden bi-zo  -  dal - ma.

Confitebor, tibi, Domine
(Zsolt 139)

Modus I.

Há-lát adok neked, Uram,
          teljes szí-vem-ből*

 mert    meghallgattad      szá-jam sza-vát
Magasztallak az angyalok színe előtt,*
 leborulok szent templomod felé,
áldást mondok nevednek irgalmadért és igazságodért,*
 mert mindenek fölött felmagasztaltad
  szent nevedet.
Bármikor hívtalak segítségül, meghallgattál engem,*
 és gyarapítottad az erőt lelkemben.
Hálát ad neked, Uram, a föld minden királya,*
 a te szád minden szavának hallatára,
és megéneklik az Úr útjait,*
 mert nagy az Úr dicsősége.
Fölséges az Úr és rátekint az alázatosakra,*
 de messziről megismeri a felfuvalkodottakat.
Ha szorongatások között járok is,*
 megőrzöd életemet;
Ellenségeim haragjával szemben kinyújtod kezedet,*
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 és jobbod megszabadít engem.
Az Úr mindezt véghezviszi értem,*
 Uram, irgalmad örökkévaló:
  ne vesd meg kezed alkotásait!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Iz 61,1-3;)

Az Úristen lelke van rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, 
hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hogy meggyógyítsam a megtört 
szívűeket; hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, és a vakoknak 
a látást; hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét és Istenünk 
bosszújának napját; hogy megvigasztaljak minden gyászolót; hogy Sion 
gyászolóinak fejdíszt adjak a hamu helyett, öröm olaját a gyász helyett, 
dicséret palástját a csüggedés lelke helyett. Örvendezve örvendek az 
Úrban, ujjong lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruháiba 
öltöztetett engem, az igazság palástját terítette rám; mint a vőlegényre, 
aki fölteszi fejdíszét, és mint a menyasszonyra, aki ékszereivel díszíti 
magát.

Lauda, anima mea, Dominum
(Zsolt 146)

   Di-csé-rem az Urat,   amíg csak é-lek,*

zsoltárt énekelek
                  Istenemnek, a-míg csak le-szek,

Modus VIII.

Ne bízzatok fejedelmekben,*
 emberek fiaiban, akik nem segíthetnek!
Ha lelkük elszáll, visszatérnek a földbe,*
 terveik még aznap mind megsemmisülnek.
Boldog, akinek segítője Jákob Istene,*
 akinek az Úrban, az ő Istenében van reménye!
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Ő alkotta az eget és a földet,*
 a tengert és mindent ami bennük van.
Hűségét megtartja örökre,*
 igazságot szerez a méltatlanul szenvedőknek,
kenyeret ad az éhezőknek.*
 Az Úr megszabadítja a foglyokat,
az Úr a vakokat látóvá teszi,*
 az Úr felemeli a lesújtottakat,
az Úr az igazakat szereti.*
 Az Úr megoltalmazza a jövevényeket,
felkarolja az özvegyet és az árvát,*
 de elpusztítja a bűnösök útjait.
Király az Úr mindörökké,*
 a te Istened, Sion, nemzedékről nemzedékre.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Jak 1,22-25)

Cselekedjetek az ige szerint, s ne csak hallgassátok, önmagatokat 
ámítva. Mert ha valaki hallgatja az igét és nem cselekszi, hasonlít 
ahhoz az emberhez, aki a saját arcát a tükörben szemléli; ha 
megnézte magát és elment, rögtön elfelejti, hogy milyen volt. Aki 
azonban gondosan beletekint a szabadság tökéletes törvényébe, 
és megmarad abban, s annak nem feledékeny hallgatója, hanem 
tevékeny megvalósítója, az boldog lesz tette által.

Dignus es
(Jel 4,11; 5,9-10; 13)

Modus II. D

Mél-tó vagy,              U-runk, Is-te-nünk,*

hogy tied legyen a             di-cső-ség,
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a tisztelet és a hatalom,*
 mert te teremtettél mindent, 
és a te akaratod által jöttek létre a teremtmények!*
 Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet, 
és felnyisd annak pecsétjeit,* 
 mert megöltek, és saját véreddel
  megváltottál Istennek,
minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből,*
 és Istenünk számára uralommá 
és papokká tetted őket,*
 és uralkodni fognak a föld felett!
A trónon ülőnek és a Báránynak*
 áldás, tisztelet, dicsőség 
  és hatalom, örökkön-örökké!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Tonus I., 1009.

     Bol-dog,  kinek  Isten  az  oltal-ma,*

s U-rá-ban van minden bi-zo  -  dal - ma.

Regula
(RBen 7.5-9)

Azért, testvérek, ha a legtökéletesebb alázatosság csúcsát el akarjuk 
érni, és gyorsan el akarunk jutni arra az égi felmagasztalásra, amelyre 
a jelen élet alázatossága révén emelkedhetünk, akkor fölfelé törekvő 
cselekedeteinkkel olyan létrát kell felállítanunk, amilyen Jákobnak 
jelent meg álmában, s amelyen angyalokat látott fölemelkedni és 
alászállni. Ezt a fölemelkedést és leszállást bizonyára csak arra 
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érthetjük, hogy önmagunk felmagasztalásával leszállunk és az 
alázatossággal fölemelkedünk.
   Ez a felállított létra pedig földi életünk, melyet, ha alázatos a szívünk, 
az Úr az égig emel. A létra két oldalának pedig lelkünket és testünket 
mondhatjuk, s ezek közé az oldalak közé az isteni meghívás az 
alázatosságnak és a szerzeteséletnek különböző fokait illesztette, hogy 
rajtuk fölfelé haladjunk.

V. Urunk, hallgasd meg könyörgésünket.
F. És kiáltásunk jusson eléd.
V. Imádkozzunk N. apátunkért.
F. Tartson ki hűségben, vezessen minket a te erődben.
V. Imádkozzunk távol levő testvéreinkért.
F. Akik kezdettől fogva tieid voltak.
V. Imádkozzunk ellenségeinkért.
F. Küldj nekik segítséget szentélyedből.
V. Imádkozzunk az elnyomottakért.
F. Tekints rájuk és hallgasd meg esedezésüket.
V. Imádkozzunk az elhunyt hívekért.
F. Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság 
fényeskedjék nekik.

Intelem
(Qadr. 7. n. 1. – PL 183, 826.)

A vándor királyi úton halad, nem tér le róla se jobbra, 
se balra. Útközben veszekedő embereket lát, nem törő-
dik velük; lakodalmas menettel találkozik, amint éppen 
füzérben táncolnak s egyéb módon vigadoznak, nem figyel 
rájuk, mert idegen jövevény, mindezek nem érdeklik. 
Hazája után sóhajtozik, hazájába vágyik; ha ruhája, élelme 
megvan, mással minek is terhelné magát.

Könyörgés
(Szabad imádság.)
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Áldás
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a 
Szentlélekkel való közösség legyen mindnyájatokkal! (2Kor 
13,13)
   Nagy néppé teszlek. Megáldalak + és naggyá teszem 
nevedet, s te magad is áldás leszel. (Ter 12,2)

Útravaló
(Qui 16. n. 4. – PL 183, 120.)

Rajta hát, emeld fel szívedet, szavadat, vágyadat, egész 
lényedet, szándékaidat, reményedet a magasságok felé.
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CSÜTÖRTÖK
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Hymni Ambrosiani: Ad primam)

Brev. Maur.

Ra-gyog - va   süt     a   fény  mi - ránk,
  A nyelv-re      fé - ket      ő    te - gyen,
Szi-vünk-be   jöjj     te,  tisz - ta - ság,

 Is - tent    di - csér - je  hű    i - mánk,
 ne - hogy sza-vunk go-nosz le-gyen,
  e - nyész-szen mind a gyá - va - ság,

ki - sér - je   min  -  de - nütt   u - tunk,
vi-gyáz-za   szem    te - kin  -  te - tét:
a büsz - ke  test     sze - rény   le - gyen,

se-gít-se    ő bűn-bá-na - tunk. Á-men.
ne lás-sa, mit nem il-le-nék.
cse-kély ke-nyért s i-talt ve-gyen.

Mikor a nap nyugodni tér,
s a fény sötét ruhát cserél,
lemondva zeng a nagy világ
dicséretet és glóriát.

Dicső legyél, örök Atya,
s te, drága, egyszülött Fia,
Lélek, vigasszal érkező,
most és örökre légy dicső. Ámen.
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Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F.  És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona

Brev. Maur.

Tonus I., 1009.

Hall-gass meg minket
         megváltó Iste-nünk,*

mert te vagy csak
         reménye minden föld-ha - tár - nak.
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Conserva me, Deus
(Zsolt 16)

Modus I.

 Óvj meg engem,                        U-ram,*

mert tebenned          van  re-mé-nyem.
Mondom az Úrnak: “Te vagy az én Istenem,*
 nagyobb javam nincsen nálad.”
A szentekben, a jeles férfiakban,*
 akik a földön vannak,
bennük van minden gyönyörűségem.*
 Sok gyötrődése van azoknak,
akik más istenek után futkosnak.*
 Nem veszek részt véres áldozataikban,
nevüket sem veszem ajkamra.*
  Az Úr az én örökségem
és kelyhem osztályrésze:*
 te adod vissza örökségemet.
A mérőzsinór pompás részt juttatott nekem,*
 valóban pompás nekem az én örökségem.
Áldom az Urat, aki értelmet adott nekem,*
 veséim még éjjel is figyelmeztetnek engem.
Szüntelenül az Úr van szemem előtt,*
 meg nem ingok, hisz ő áll jobbomon.
Ezért örvend a szívem és ujjong a nyelvem,*
 sőt testem is reménységben pihen:
Mert nem hagyod az alvilágban lelkemet,*
 s nem engeded, hogy szented romlást lásson.
Megmutatod nekem az élet útját,*
 az öröm teljességét színed előtt,
és a gyönyörűséget*
 jobbodon mindörökké.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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ószövetségi olvasmány
(Jób 22,23-30)

Ha visszatérsz a Mindenhatóhoz, ha megalázod magadat, s eltávolítod a 
bűnt a sátradból, ha olyannak veszed az aranyat, mint a port, s az ófírt, 
mint a patak kavicsait, akkor a Mindenható lesz aranykincsed, és ő lesz 
ezüstöd bőségben. Mert akkor a Mindenhatóban találsz gyönyörűséget, 
és Istenhez emelheted arcodat. Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, 
és megadhatod, amit fogadtál. Amit felteszel magadban, sikerül, és 
útjaidon fény ragyog, mert aki megalázza magát, dicsőségben lesz, s aki 
lesüti szemét, üdvösséget lel, az ártatlan megszabadul, megmenekül 
keze tisztasága miatt.

Voce mea ad Dominum clamo
(Zsolt 142)

 Sza-vam-mal     az         Úrhoz  ki-ál-tok,*

 szavammal    az       Úr  -  hoz   kö-nyör gök.

Modus VIII.

Színe elé öntöm imádságomat,*
 nyomorúságomat feltárom előtte.
Ha lelkem elcsügged bennem,*
 te ismered ösvényeimet.
Azon az úton, amelyen járok,*
 titkon tőrt vetettek nekem.
Fürkészve tekintek jobbra,*
 de nincs, aki észrevenne!
Nincs számomra menedék,*
 nem akad, aki életemmel törődne.
Hozzád kiáltok, Uram, mondom:* 
 „Te vagy az én bizodalmam,
  osztályrészem az élők földjén.
Méltasd figyelemre könyörgésemet,*
 mert nagyon megaláztak engem.
Szabadíts meg üldözőimtől,*
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 mert erősebbek nálam.
Vezess ki a börtönből,*
 hogy dicsérjem nevedet;
Körülvesznek majd az igazak,*
 Amikor jót teszel velem.”

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(1Jn 4,9; 11; 13-16)

Isten szeretete azáltal lett nyilvánvaló közöttünk, hogy Isten elküldte 
a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. Szeretteim, ha Isten így 
szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Abból tudjuk, 
hogy benne lakozunk, ő meg bennünk, hogy Lelkéből adott nekünk. 
Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a 
világ Üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban Isten 
lakozik, és ő Istenben. Mi megismertük a szeretetet, amellyel Isten 
van irántunk, és hiszünk benne.

Laudem dicite Deo nostro
(Jel 19,5-21)

Modus II. D

Mond-ja-tok dicséretet   Is - te-nün-knek,*

mindnyájan,           ti      szol  -  gá - i,
és akik őt félitek, kicsinyek és nagyok!*
 Alleluja! Mert uralkodik az Úr,
a mi Istenünk, a Mindenható!*     
 Örvendezzünk és vigadjunk
és adjuk meg neki a dicsőséget,*
 mert eljött a Bárány menyegzője
és a jegyese felkészült!*
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 Megadatott neki,
hogy ragyogó és fehér gyolcsba öltözzék;*
 a gyolcs ugyanis a szentek igaz cselekedetei.
Boldogok, akik hivatalosak*
 a Bárány menyegzős lakomájára!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Tonus I., 1009.

Hall-gass meg minket
         megváltó Iste-nünk,*

mert te vagy csak
         reménye minden föld-ha - tár - nak.

Regula
(RBen 29.1-3)

Ha egy testvér, aki saját hibájából hagyta el a monostort, vissza akarna 
térni, előbb teljes javulást ígérjen, amiatt, hogy kilépett, és aztán így 
fogadják be az utolsó helyre, hogy ezzel alázatosságát kipróbálják. Ha 
ismét kilépne, még harmadszor is vegyék vissza. De tudja meg, hogy 
ezután a visszatérés minden útja bezárul előtte.

V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
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F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(Miss 1. n. 5. – PL 183, 734.)

Dicséretes erény a szűzesség, sokkal szükségesebb 
azonban az alázatosság. A szűzesség erénye csak tanács, 
az alázatosság parancs. Arra meghívást kapsz, erre 
kényszerülsz.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Testvérek, ajánljátok testeteket élő, szent és kedves áldozatul 
Istennek. Ez a hozzátok illő istentisztelet. Ne igazodjatok e 
világhoz, hanem alakuljatok át értelmetek megújulásával, 
hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi a jó, a neki 
tetsző és a tökéletes! (Róm 12,1-2)
      Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(Dom. I. Nov. 1. n. 2. – PL 183, 944.)

Ha a megdicsőült Jézust kívánod látni, előbb az alázatos 
Jézusra tekints.
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CSÜTÖRTÖK
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Sanctus Gregorius Magnus: Lucis Creator Optime)

  Ó  fény - te - rem - tő     Is - te - nünk,
 Al-kony s a    reg - gel   ben - ned egy,
  Ne vá - dol - jon    se   lany - ha  kedv,

 na-pok   so - rát  ad - tad  ne - künk,
 ez    lett na-punk, mi kör - be  megy,
 se   ját - szi   lét, mi    vét - ke - sebb,

gyúj-tot-tál      é   -   gi      fé - nye - ket,
 a     ká - osz   kú - szik  ránk  me-gint,
fe - led - ni    nem    fe  -  led - he - tünk,

ad-tál min-den-nek kez-de-tet. Á-men.
fel-sír  i-mánk, a köny-nye-ink.
ir-gal-mazz, hogy-ha vét-ke-zünk.

Kopogtatunk a mennyeken,
üdvünk legyen a végtelen,
kerüljön mind az ártalom,
lemosva lelki fájdalom.

Kegyes Atyánk, ezt add nekünk,
az Egy Fiúval kérlelünk,
veled, Lélek, Vigasztaló,
örök időn uralkodó. Ámen.

Brev. Maur.
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(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

A jó lelkiismeret óriási érték. És valóban, hol találunk 
értékesebbet, kedvesebbet? Mi biztonságosabb, 
megnyugtatóbb e földön? A jó lelkiismeret nem fél az 
anyagi kártól, szidalmazástól, testi szenvedéstől: magával 
a halállal is bátran szembenéz, mert az is inkább felemeli, 
mintsem lesújtaná.  (e. 411. n. 3. PL – 182, 363.)
   Jöjj, ó Uram Jézus, jöjj el most is jóságos Jézusom! 
Mert csak akkor leszünk valóban szabadok most is, ha te 
szabadítasz meg minket. (div. 11. n. 3. – PL 183, 1108.)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa 
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.

Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

(Felállunk.)

V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Tonus I., 1009.

    Mint a      szarvas forrás vizé - re,*

lelkem úgy sóvárog utánad; 
     az élő Istent szom - jaz - za    lel-kem.
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Quam dilecta tabernacula tua
(Zsolt 84,2-13)

Modus I.

 Mi-lyen kedvesek a te hajlékaid,
                                      Seregek U-ra!*

Sóvárogva vágyakozik lelkem
                      az Úr ud-va-ra - i-ba.
Szívem és testem ujjong az élő Isten után.* 
 Hiszen a veréb házat talál magának,
a gerlice fészket, ahová fiait helyezze:*
 a te oltáraidnál, seregek Ura,
  én királyom és én Istenem! 
Milyen boldogok, Uram, akik házadban lakhatnak:*
 magasztalhatnak téged örökkön örökké!
Boldog az az ember, akit te segítesz,*
 akinek szíve zarándokútra készül. 
Átkelnek a kiaszott völgyön és forrássá teszik azt,*
 és a korai eső is áldásodba öltözteti. 
Erősségről erősségre mennek,*
 mígnem meglátják az istenek Istenét a Sionon.
Uram, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat,*
 vedd füledbe, Jákob Istene! 
Oltalmazó Istenünk, tekints ide,*
 nézz fölkentednek arcára!
Mert jobb egy nap a te udvaraidban,*
 mint más helyen ezer.
Inkább akarok a küszöbön lenni Istenem házában,*
 mint a gonoszok sátraiban lakni.
Mert nap és védőpajzs az Úr Isten,*
 kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, 
nem vonja meg javait azoktól,*
 akik ártatlanságban járnak.
Seregek Ura, boldog az az ember,*
 aki tebenned bízik!
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V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Iz 43,1b-5)

Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, az enyém vagy. 
Ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok, és ha a folyókon, azok nem 
borítanak el; ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel 
meg téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izrael Szentje, a te 
szabadítód; odaadtam érted váltságul Egyiptomot, Etiópiát és Sábát 
helyetted. Mert drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek 
téged, azért embereket adok oda helyetted, és népeket az életedért. 
Ne félj, mert én veled vagyok!

Deus, in adiutorium meum intende
(Zsolt 70)

 Is-ten, fordítsd figyelmedet 
             megmenté-sem-re,*

Uram,            siess         se-gít-sé - gem - re!

Modus VIII.

Jöjjenek zavarba és szégyenüljenek meg,*
 akik életemre törnek!
Hátráljanak meg, valljanak szégyent,*
 akik rosszat akarnak nekem.
Hátráljanak meg és piruljanak,*
 akik az életemre törnek.
Ujjongjanak és örvendezzenek benned*
 mindazok, akik téged keresnek!
„Magasztaltassék az Úr!” – mondják mindenkor,*
 akik örvendeznek szabadításodon.
Én pedig szűkölködő és szegény vagyok,*
 Istenem, segíts rajtam!
Segítőm és szabadítóm te vagy,*
 ne késlekedj, Uram!
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V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Gal 6,1-5)

Testvérek, ha valakit valamilyen bűnben tetten is érnek, ti, akik 
lelkiek vagytok, oktassátok az ilyet a szelídség szellemében; de 
ügyelj magadra, nehogy te is kísértésbe ess. Hordozzátok egymás 
terhét, s így teljesíteni fogjátok Krisztus törvényét. Mert ha valaki 
valaminek tartja magát, holott semmi, félrevezeti önmagát. Mindenki 
a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak önmagára nézve lesz 
dicsekednivalója, és nem másra nézve. Mert mindenki a maga terhét 
fogja hordozni.

Dignus es
(Jel 4,11; 5,9-10; 13)

Modus II. D

Mél-tó vagy,             U-runk, Is-te-nünk,*

hogy tied legyen     a         di - cső - ség,
a tisztelet és a hatalom,*
  mert te teremtettél mindent, 
és a te akaratod által jöttek létre a teremtmények!*
 Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet, 
és felnyisd annak pecsétjeit,*
 mert megöltek, és saját véreddel
  megváltottál Istennek, 
minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből,*
 és Istenünk számára uralommá
  és papokká tetted őket,
és uralkodni fognak a föld felett!*
 A trónon ülőnek és a Báránynak
áldás, tisztelet, dicsőség*
 és hatalom, örökkön-örökké!
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V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Tonus I., 1009.

    Mint a      szarvas forrás vizé - re,*

lelkem úgy sóvárog utánad; 
     az élő Istent szom - jaz - za    lel-kem.

Regula
(RBen 27.1-4)

Az apátnak a lehető legnagyobb gondja legyen a bűnös testvérekre, mert 
„nem az egészségeseknek szükséges az orvos, hanem a betegeknek” (Mt 
9, 12). Ezért mint bölcs orvos minden eszközt használjon fel: küldjön 
hozzá szenpektákat, vagyis öregebb, bölcs testvéreket, akik mintegy 
titokban vigasztalják az önmagával küszködő testvért, és alázatos 
elégtételadásra buzdítsák; vigasztalják is, nehogy „elnyelje őt a túlságos 
szomorúság” (2 Kor 2, 7), hanem miként ugyanaz az Apostol mondja: 
„Erősödjék meg benne a szeretet” (2 Kor 2, 8). De imádkozzanak is érte 
mindnyájan.

V. Urunk, hallgasd meg könyörgésünket.
F. És kiáltásunk jusson eléd.
V. Imádkozzunk N. apátunkért.
F. Tartson ki hűségben, vezessen minket a te erődben.
V. Imádkozzunk távol levő testvéreinkért.
F. Akik kezdettől fogva tieid voltak.
V. Imádkozzunk ellenségeinkért.
F. Küldj nekik segítséget szentélyedből.
V. Imádkozzunk az elnyomottakért.
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F. Tekints rájuk és hallgasd meg esedezésüket.
V. Imádkozzunk az elhunyt hívekért.
F. Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság 
fényeskedjék nekik.

Intelem
(C. 37. n. 6 . – PL 183, 1403.)

Önmagad nem ismeréséből keletkezik a felfuvalkodottság, amikor 
is a hazug és csalfa képzelgés félrevezet, hogy jobb vagy, mint a 
valóságban. Ez a gőg lényege, hogy saját szemedben nagyobbnak 
tűnsz, mint amilyen Isten előtt vagy a valóságban.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja 
menteni lelketeket. De legyetek az igének megtartói, ne 
csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat! (Jak 1,21-
22)
      Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(Res. 3. n. 3 . – PL 183, 903.)

Szűnjön meg az önakarat, s nem lesz többé szükség 
kárhozatra.
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PÉNTEK
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Anonymi auctores: Aeterna caeli gloria)

Brev. Maur.

Az    ég    le  -  gyen di - cső,    ö - rök,
Te nyújtsd ne-künk a    job - bo - dat,
Haj-nal-csil - lag     az    ég - re   kel,

 re - mény az   em - be - rek kö - zött,
el - ménk - be  tisz - ta  dol - go - kat,
hír-nök     új    nap - ról  é - ne - kel,

a menny  I - gé   -    je,     egy  Fi - a,
s a szen-ve-  dé  -    lyes   há -  la  -  szó
ho-mály s az éj        de-reng - ve   hull,

a tisz-ta Szűz egy mag-za-ta.   Á-men.
a-dó-ja zeng,  mi á - ra - dó.
szent fény fa-kad vá-rat-la-nul.

Érzékeink ez töltse be,  Első hitünk, mi kincset ér,
múljon az éj rossz képzete,  megtartson, mint erős gyökér,
s míg áll világ, velünk legyen, fakasztva egyre több erényt,
keblünk őrizze szüntelen.  növelve, adva még reményt.

Örök Atyánk, dicső legyél,
Fiaddal egy, ki mennyben él,
s vigaszt adó, a Lélek ő,
dicsér jelen s örök idő. Ámen.
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Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F.  És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Tonus I., 1009.

    Az    Úr - ban     van       remé-nyem,*

lel - kem bí - zik             i  - gé  - jé - ben.

Miserere mei, Deus
(Zsolt 51,3-21)

Modus I.

Kö-nyö-rülj rajtam, Isten,
            irgalmad sze-rint.*

könyörületességed szerint
           töröld el go  -  nosz-sá-go-mat!
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Moss egészen tisztára vétkemtől,*
 bűnömtől tisztíts meg engem!
Mert elismerem gonoszságomat,*
 és bűnöm előttem van szüntelen.
Ellened vétkeztem, egyedül ellened,*
 s azt cselekedtem, ami előtted gonosz,
hogy igaznak bizonyulj beszédedben,*
 és igazságosnak a te ítéletedben.
Íme, gonoszságban fogantattam,*
 és bűnökben fogant engem az én anyám. 
Íme, te a szív igazságát szereted,*
 bölcsességedet titokban kinyilatkoztattad nekem.
Hints meg engem izsóppal és megtisztulok,*
 moss meg engem és a hónál fehérebb leszek! 
Add, hogy örömet és vidámságot halljak,*
 hadd ujjongjanak csontjaim, amelyeket összetörtél!
Fordítsd el bűneimtől arcodat,*
 töröld el minden gonoszságomat! 
Tiszta szívet teremts bennem, Isten,*
 s az erős lelket újítsd meg bensőmben! 
Színed elől ne vess el engem,*
 szent lelkedet ne vond meg tőlem! 
Add vissza nekem üdvösséged örömét,*
 és készséges lélekkel erősíts meg engem!
Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket,*
 hogy hozzád térjenek az istentelenek! 
Szabadíts meg a vértől, Isten, szabadító Istenem,*
 hogy nyelvem ujjongva hirdesse igazságodat!
Uram, nyisd meg ajkamat,*
 hadd hirdesse szám dicséretedet! 
Hiszen nem kedveled a véres áldozatot,*
 ha égő áldozatot hozok, nem tetszik neked. 
A töredelmes lélek áldozat Istennek,*
 a töredelmes, alázatos szívet, Isten, nem veted meg.
Tégy jót, Uram, jóságodban Sionnal,*
 hogy felépüljenek Jeruzsálem falai. 
Akkor majd kedvedet leled az igaz áldozatban,*
 ajándékokban, egészen elégő áldozatokban;
  akkor majd fiatal bikákat tesznek oltárodra.
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V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Péld 16,1-2; 4-6)

Az ember dolga a szív előkészítése, de az Úrtól érkezik a nyelv helyes 
válasza. Az ember minden útja hibátlan a saját szemében, a lelkeket 
azonban az Úr veti latra. Az Úr mindent önmagáért alkotott, így a 
bűnöst is a balsors napjára. Minden gőgös ember utálat az Úr előtt, a 
kezem rá, hogy nem marad büntetlen! A jó út kezdete: megtenni, ami 
helyes, ez kedvesebb Istennél, mint áldozatot bemutatni. Könyörület és 
hűség eltörlik a vétket, s az Úr félelme távol tart a gonosztól.

Deus, Deus meus
(Zsolt 63)

    Is-ten, én Istenem,
    pirkadatkor már előtted vir  -  rasz-tok.*

    Téged                    szom - jaz     a   lel-kem,

Modus VIII.

utánad sóvárog a testem,*
 puszta, úttalan, víztelen vidéken.
Bárcsak megjelenhetnék előtted a szent helyen,*
 és láthatnám hatalmadat és dicsőségedet!
Hisz irgalmad jobb, mint az élet,*
 ajkam téged dicsér.
Áldani akarlak, amíg csak élek,*
 és nevedben emelem fel kezemet.
Szinte zsírral és kövérséggel telik el a lelkem,*
 ujjong az ajkam és dicsér a szám.
Ha reggelenként rólad elmélkedem,*
 rád gondolok fekvőhelyemen.
Hisz te megsegítettél engem,*
 és szárnyad árnyékában örvendezhetem.
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Lelkem tehozzád tapad,*
 és jobbod erősen tart engem.
Akik pedig meg akarják rontani életemet,*
 lesüllyednek a föld mélységeibe,
kard hatalmába kerülnek,*
 sakálok osztályrésze lesznek.
Örvendezik akkor majd a király Istenben;*
 Akik rá esküsznek, diadalmaskodnak valamennyien,
mert elnémul a szája azoknak,*
 akik gonoszat beszélnek.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(1Pt 1,13-16)

Övezzétek fel elmétek derekát, legyetek józanok, és bízzatok 
tökéletesen a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor 
felajánlanak nektek; mint engedelmes fiak, nem tudatlanságotok 
régi vágyaihoz alkalmazkodva, hanem a Szent szerint, aki titeket 
meghívott, magatok is egész életmódotokban szentek legyetek, mert 
írva van: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok!” (Lev 19,2)

Domine, quis habitavit
(Zsolt 15)

Modus II. D

U-ram,   ki              lak - hat sár-rad-ban?*

Ki tartózkodhat szent       he - gye - den?
Az, aki szeplőtelenül jár, és igazságot cselekszik,*
 aki igazat gondol szívében, 
aki nyelvével nem követ el álnokságot,*
 felebarátjának nem tesz rosszat,



79

nem ad hitelt embertársa gyalázásának.*
 Aki előtt a gonosz nem ér semmit,
de nagyra tartja azokat, akik az Urat félik.*
 Aki esküjét nem vonja vissza, még ha kárára is van, 
  s pénzét nem adja kamatra.
Vesztegető ajándékot nem fogad el az ártatlan ellen;*
 aki így cselekszik, meg nem inog sohasem.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Tonus I., 1009.

    Az    Úr - ban     van       remé-nyem,*

lel - kem bí - zik             i  - gé  - jé - ben.

Regula
(RBen 49.1-5)

A szerzetes életének olyannak kell lennie, mintha állandóan 
negyvennapi böjti fegyelem alatt élne, mégis mivel kevesekben van 
meg ehhez az erő, ezért azt tanácsoljuk, hogy a negyvennapnak ebben 
az idejében teljes tisztasággal élje életét, ugyanakkor a más időkben 
elkövetett hanyagságait ezekben a szent napokban tegye jóvá. Ez akkor 
történik megfelelő módon, ha minden bűntől tartózkodunk, könnyek 
között imádkozunk, szent olvasmányokat olvasunk, a szív töredelmére 
és az önmegtagadás cselekedeteire törekedünk. Ezekben a napokban 
tehát szolgálatunk szokott mértékéhez adjunk hozzá valamit: külön 
imádságokat, ételben és italban önmegtagadást.

V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.



80

V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(C. 13. n. 7. – PL 183, 1304.)

Testvéreim, senki se dicsőítse magát közületek e földi 
életben. Ha valamilyen kegy nyilvánul meg veled szemben 
és ezt nem Istenre vezeted vissza, tulajdonképpen meglopod 
őt. Mert honnan is lenne a te dicsőséged, por és rothatdás, 
honnan?

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Maga a béke Ura adjon nektek mindig, minden körülmények 
között békét! (2Tessz 3,16)
      Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(Vig. Nat. 4. n. 9 . – PL 183, 768.)

A forrás sohasem tör magasabbra annál a helynél, ahonnan 
fakad.

Ne érjen el tengernyi láng,
sötét örvény, ha les miránk,
mert színről-színre jó Atyánk,
örül szivünk, hogy láthatánk.

Atyának s véle egy Fia,
s a Szentléleknek glória,
miként volt mindig egy legyen,
most és örökre végtelen. Ámen.
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PÉNTEK
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Anonymi auctores: Verbum supernum prodiens)

Ne érjen el tengernyi láng,
sötét örvény, ha les miránk,
mert színről-színre jó Atyánk,
örül szivünk, hogy láthatánk.

Atyának s véle egy Fia,
s a Szentléleknek glória,
miként volt mindig egy legyen,
most és örökre végtelen. Ámen.

Min-den-ha - tó, cso - dás     i - génk,
  A     keb-le-ink - be   adj     te  fényt,
 Mi-kor   bi - ró  -  i   szék      i - tél,

 ki  jössz A-tyánk, szü - löt - te - ként,
te szítsd  a    lé - lek szent  tü - zét,
s a  bű-nös ször-nyü     tűz - be  tér,

 tö - ké - le  -  tes    em - ber   le - szel,
hit-vány - ság hagy-ja     el   szi-vünk,
Is - ten   az      ő       ba - rá - ta - it,

  vi-lág ba-ját vál-lal-va  fel. Á-men.
mi   é - gi  fény-be  ré-ve-dünk.
  a menny-be hív-ja tár-sa-it.

Brev. Maur.
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(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

Valóban megtaláltad a bölcsességet, ha meg tudod siratni, 
amit hibáztál (...), ha kevésre becsülöd, amit ez a világ ma 
oly nagy értéknek tart, ha minden vágyódásod az égi haza 
felé vezet.  (div. 15. n. 4. – PL 183, 114.)
   Jöjj, ó Uram Jézus, jöjj el most is jóságos Jézusom! 
Mert csak akkor leszünk valóban szabadok most is, ha te 
szabadítasz meg minket. (div. 11. n. 3. – PL 183, 1108.)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa 
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.

Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

(Felállunk.)

V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Tonus I., 1009.

    Is  -  ten népe,   bízzál az Úr - ban,*

bíz - zál   az    ő nagy   ke - gyel-mé-ben.
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Lex Domini immaculata
(Zsolt 19,8-15)

Modus I.

Szep-lő-telen az Úr törvénye,
             felüdíti a lel-ket,*

az        Úr rendelete              meg-bíz-ha-tó,
bölcsességet ad a kisdedeknek.* 
 Egyenesek az Úr végzései, vidámmá teszik a szívet,
világos az Úr parancsa, felvilágosítja a szemet.*
 Az Úr félelme tiszta,
örökkön-örökké megmarad,*
 igazak az Úr ítéletei,
egytől-egyig igazságosak.* 
 Kívánatosabbak az aranynál,
és megannyi drágakőnél,*
 édesebbek a méznél, meg a csepegő lépes méznél.
Szolgád meg is tartja őket,*
 megtartásuk jutalma bőséges. 
Ki veszi észre a vétkeket?*
 Tisztíts meg titkos bűneimtől, 
és a kevélységtől mentsd meg szolgádat,*
 ne uralkodjék rajtam.
Akkor szeplőtelen leszek,*
 s a nagy vétektől tiszta maradok.
Hadd legyen kedves előtted szám beszéde,*
 és szívem elmélkedése mindenkor.
  Uram, én segítőm, én üdvözítőm!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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ószövetségi olvasmány
(Ez 34,15-16)

Én magam legeltetem juhaimat, és én pihentetem meg őket! Mondja 
az Úr Isten. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszavezetem, 
a sebesültet bekötözgetem, a gyengét megerősítem, a hízottat és az 
erőst megoltalmazom, és igazságosan legeltetem őket.

Exaudi, Deus, deprecationem meam
(Zsolt 61)

Hall-gass, Isten,           esdeklé - sem - re,*

    figyelj                        kö - nyör-gé-sem-re.

Modus VIII.

A föld széléről kiáltok hozzád szorongó szívvel.*
 Vezess engem a megközelíthetetlen kősziklára!
Mert te vagy az én reménységem,*
 erős tornyom az ellenséggel szemben.
Bár lakhatnék mindörökké hajlékodban,*
 hogy oltalmat lelhetnék szárnyad árnyékában!
Mert Istenem, te meghallgatod imádságomat,*
 s azoknak, akik nevedet félik, örökséget adsz.
Adj a király napjaihoz napokat,*
 esztendeit nemzedékről nemzedékre nyújtsd.
Maradjon meg örökké Isten színe előtt,*
 irgalmad és hűséged őrizzék meg őt!
Így majd zsoltárt zengek nevednek mindörökké,*
 hogy napról napra teljesítsem fogadalmaimat.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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újszövetségi olvasmány
(2Jn 1,5b-11)

Szeressük egymást. A szeretet az, ha az ő parancsai szerint járunk. 
Mert az a parancs, hogy amint kezdettől fogva hallottátok, aszerint 
járjatok. Sok csaló ment ugyanis szerteszét a világba. Ezek nem 
vallják, hogy Jézus Krisztus testben eljött. Aki ilyen, az csaló és 
antikrisztus. Vigyázzatok magatokra! El ne veszítsétek, amit 
fáradozásotokkal elértetek, hogy teljes jutalmat kapjatok! Ha valaki 
túllép ezen, és nem marad meg Krisztus tanításában, akkor Isten sem 
az övé. Ha azonban valaki megmarad a tanításban, akkor az Atya is 
és a Fiú is az övé. Ha valaki hozzátok jön, és nem ezt a tanítást hozza 
magával, ne fogadjátok be őt házatokba, még azt se mondjátok neki: 
„Üdv neked!”. Mert aki azt mondja neki: „Üdv neked!”, az részes az ő 
gonosz cselekedeteiben.

Gratia agimus tibi
(Jel 11,17-18; 12,10)

Modus II. D

Há-lát         a-dunk ne-ked,*

Mindenható       Úr - is - ten,
aki vagy, és aki voltál,*
 mert átvetted nagy hatalmadat és uralkodsz.
A nemzetek ugyan haragudtak,*
 de eljött a te haragod,
és az idő, hogy a halottakat megítéljék,*
 és megadják a jutalmat szolgáidnak,
a prófétáknak és a szenteknek,*
 és azoknak, akik nevedet félik,
a kicsinyeknek és a nagyoknak,*
 és hogy kiirtsák azokat,
akik megrontották a földet.*
 Most lett a mi Istenünké az üdvösség,
az erő és a királyság,*
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 a hatalom pedig az ő Krisztusáé,
mert letaszították testvéreink vádlóját,*
 aki éjjel-nappal vádat emelt ellenük Istenünk előtt.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Tonus I., 1009.

    Is  -  ten népe,   bízzál az Úr - ban,*

bíz - zál   az    ő nagy   ke - gyel-mé-ben.

Regula
(RBen 72.4-12)

Egymást a tiszteletadásban előzzék meg (Róm 12, 10). Egymásnak 
mind testi, mind lelki fogyatkozásait a legtürelmesebben viseljék el. 
Egymásnak versengve engedelmeskedjenek. Senki se kövesse azt, 
amit maga számára hasznosnak ítél, hanem ami másnak az. Egymást 
tisztán, testvéri szeretettel szeressék. Istent szeretve féljék. Apátjukat 
őszintén és alázatos szeretettel szeressék. Krisztusnak semmit elébe ne 
tegyenek, aki bennünket, mindnyájunkat az örök életre vezessen.

V. Urunk, hallgasd meg könyörgésünket.
F. És kiáltásunk jusson eléd.
V. Imádkozzunk N. apátunkért.
F. Tartson ki hűségben, vezessen minket a te erődben.
V. Imádkozzunk távol levő testvéreinkért.
F. Akik kezdettől fogva tieid voltak.
V. Imádkozzunk ellenségeinkért.
F. Küldj nekik segítséget szentélyedből.
V. Imádkozzunk az elnyomottakért.
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F. Tekints rájuk és hallgasd meg esedezésüket.
V. Imádkozzunk az elhunyt hívekért.
F. Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság 
fényeskedjék nekik.

Intelem
(C. 13. n. 7. – PL 183, 1304.)

Jegyezzétek meg jól, önismeret nélkül senki sem üdvözülhet. 
Mert ez hozza létre az üdvösség szülőjét, az alázatosságot, 
de az Isten félelmét is, mely miként a bölcsesség kezdete, 
úgy az üdvösség kezdete is. Állítom, hogy enélkül az ismeret 
nélkül senki sem üdvözülhet, feltéve, hogy megvan a kora 
és képessége hozzá.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Megízleltétek, hogy jó az Úr. Mivel hozzá, az élő kőhöz 
járultatok, amelyet az emberek elvetettek, de Isten előtt 
kiválasztott és drága, ti magatok is mint élő kövek lelki 
házzá, szent papsággá épültök, hogy Istennek tetsző, lelki 
áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. (1Pt 2,3-5)
     Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(C. 36. n. 49 . – PL 183, 1401.)

Ha nem ismered önmagadat, nincs benned istenfélelem s 
alázatosság.
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SZOMBAT
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Anonymi auctores: En clara vox  redarguit)

Éb - redj,  te  szuny - nya - dó  tu - dat,
A   tisz - ta   hang   a   cá - fo - lat,

Most  jő   a   Bá - rány,   ér - ke - zik,

el - hagyd  az  á - gyad,  s  ál - mo - kat,
le - old - ja     bűn       bi - lin - cse - it,

ra - gyog   a   csil - lag - fény   re - ánk,
bo - csá - nat - ért a könny sza-kad,

el - űz - ve    bűnt s az   éj - sza - kánk.
i - mánk   szi - vünk - ből  fel - fa - kad.

Mel. 65/1, ciszterci dallam

mi   szív - ho - mály - ba   vág   u - tat,

o - szol - ja - nak   a   kép - ze - tek,

Jé - zus   ra - gyog,   ne   fél - je - tek.

Ha másodszor meglátogat  Erény, dicséret, glória,
s ijesztni kezd a kárhozat,  Atyának s véle egy Fia,
ne leljen bennünk vétkeket,  Szentléleknek, ki éltető,
borítva ránk védő kezet.  dicsérje őt örök idő. Ámen.
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Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F.  És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Tonus I., 1009.

      U - ram, hozzád             kiál - tok,*

te vagy me-nedékem, te vagy
       örökségem az élők or - szá - gá - ban.

Levabo oculos meos
(Zsolt 121)

Modus I.

Sze-me-met    a      hegyekre e-me-lem,*

honnan jön                             se-gít-sé-gem?
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Az Úr ad nekem segítséget,*
 aki az eget és a földet alkotta.
Ne engedje meginogni lábadat,*
 és ne szunnyadjon, aki téged őriz! 
Bizony nem szunnyad és nem alszik,*
 aki Izraelt őrzi.
Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged,*
 ő áll jobbod felől. 
Nem árt neked nappal a nap,*
 sem éjszaka a hold. 
Megőriz téged az Úr minden bajtól,*
 megőrzi az Úr lelkedet, 
Megőrzi az Úr jártadat-keltedet*
 most és mindörökké.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Jón 2,3; 7b-10)

Szorongatásomból az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem; az 
alvilág gyomrából kiáltottam, és Te meghallgattad szavamat. Örökre 
összecsukódtak felettem a föld zárai, de te kihúztad a gödörből 
életemet, Uram, én Istenem! Mikor gyötrődött bennem a lélek, az Úrra 
gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik 
a hiábavaló semmiségekhez, bálványokhoz ragaszkodnak, elveszítik 
boldogságukat. Én azonban hangos hálaadással áldozom majd neked, 
és megadom, amit fogadtam; az Úrtól jön a szabadulás.

Deus, in nomine tuo salvum me fac
(Zsolt 54)

   Is-ten, szabadíts meg engem ne-ved-ben,*

hatalmaddal szolgáltass igaz-sá-got ne-kem!

Modus VIII.
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Isten, hallgasd meg imádságomat,*
 fogadd füledbe szám szavait.
Mert idegenek keltek föl ellenem,*
 erőszakosak törnek életemre,
  akik nem tekintenek Istenre.
Íme, azonban, Isten segít engem,*
 s az Úr oltalmazza lelkemet.
Fordítsd a rosszat ellenségeimre,*
 igazságodban pusztítsd el őket!
Készségesen áldozom majd neked,*
 és hálát adok, Uram, jóságos nevednek;
Mert minden nyomorúságból kiragadott engem,*
 és szemem lenézheti ellenségeimet.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Gal 2,16. 19-20)

Tudjuk, hogy az ember nem azért igazul meg, mert megteszi a 
Törvény előírásait, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által. Én 
ugyanis a Törvény által meghaltam a Törvénynek, hogy Istennek 
éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem 
én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most e 
testben élek, az Isten Fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem, 
és önmagát adta értem.

Ad te, Domine, levavi animam meam
(Zsolt 25,1-6)

Modus II. D

Hoz-zád emelem,    U - ram, lel-ke-met,*

Istenem, tebbened            re - mé - lek!
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Ne hagyd, hogy megszégyenüljek,*
 és ellenségeim ujjongjanak fölöttem!
Hisz senki, aki tebenned bízik,*
 meg nem szégyenül.
De szégyen éri mindazokat,*
 akik hiábavalóságok miatt hűtlenek lesznek. 
Utaidat, Uram, mutasd meg nekem,*
 és ösvényeidre taníts meg engem!
Vezess és oktass engem igazságodra,*
 mert te vagy az én üdvözítő Istenem,
és én tebenned bízom szüntelen!* 
 Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről,
és irgalmadról,*
 hisz azok öröktől valók!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona

Regula
(RBen 4.61-62)

Az apát parancsainak mindenben engedelmeskedj, mégha ő maga - 
mitől Isten mentsen -, másként cselekednék is, megemlékezvén mindig 
az Úr parancsáról: „Amiket mondanak, tegyétek meg; de amiket 
cselekszenek, ne cselekedjétek” (Mt 23, 3). Ne kívánd, hogy szentnek 
mondjanak mielőtt az lennél, hanem előbb légy azzá, hogy némi 
igazsággal annak nevezhessenek. 

Tonus I., 1009.

      U - ram, hozzád             kiál - tok,*

te vagy me-nedékem, te vagy
       örökségem az élők or - szá - gá - ban.
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V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(Div. 36. n. 3. – PL 183, 1159.)

Meglehet, hogy bizonyos tekintetben nagyobb kegyelmet 
nyertél Istentől, mint valamelyik társad, és mégis, ha 
tárgyilagosan, komolyan gondolkodsz, sok szempontból 
kevesebbet érőnek kell ítélned magadat. Mert vajon olyan 
egetrengetően nagy dolog, hogy véletlenül többet tudsz 
dolgozni, böjtölni, mint a másik, mikor ő türelemben legyőz, 
megelőz alázatosságban s messze elhagy szeretetben? 
Inkább arra gondolj, hogy azt ismerhesd meg önmagadban, 
ami hiányzik belőled.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! 
(Fil 4,4) Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, 
a Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.
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Útravaló
(C. 34. n. 3 . – PL 183, 1394.)

Csak a vidám és szabad lélekből fakadó alázatosság kedves 
Isten előtt.
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SZOMBAT
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Hymni Ambrosiani: Ad Matutinum Feria quarta)

Szent Krisz-tus, kér  -   ve   kér-le-lünk,
Te - rem - tő,  vesd  re - ánk  sze - med,

El - ménk s szí - vünk e-mel-ve      fel,

bo-csásd meg, hogy - ha  vét-ke-zünk,
pró-fé - ta   szó, mi   es - de - kel,

fel - zeng    i - mánk  az   é - jen   át,
i - mánk   si - et,  hoz - zád  sza - laszt,

el - űz - ve   ál - ma - ink   ha - dát.
mit  Pál  ta - nít,    kö - vet - ve   azt.

Mel. 62/1, ciszterci dallam

ki  föl - det  al - ko - tál  s  e - get,

ha  csönd  ö - lén  mi  szuny-nya-dunk,

te  éb - ressz  és  hoz - zád  fu - tunk.

Látod, ha rossz, amit teszünk, Ezt add nekünk, kegyes Atyánk,
feltárjuk mind a szégyenünk,  Krisztus, Atyával egyaránt,
sóhajtva száll bűnvallomás,  veled, Lélek, Vigasztaló,
ha vétkezünk, te megbocsáss. örökre egy uralkodó. Ámen.

(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)
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Vétkeztem és te elnézted bűneimet; nem tartóztattam meg 
magamat a bűntől, és te mégis távol tartottad tőlem a 
büntetést.  (VI. p. Pent. 2. n. 3. – PL 183, 940.)
   Jöjj, ó Uram Jézus, jöjj el most is jóságos Jézusom! 
Mert csak akkor leszünk valóban szabadok most is, ha te 
szabadítasz meg minket. (div. 11. n. 3. – PL 183, 1108.)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa 
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.

Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

(Felállunk.)

V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Tonus I., 1009.

  Is  -  ten    a          szívem    sziklá-ja,*

  ö - rök - re    ő     az    osz - tály-ré - szem.
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Deus, canticum novum cantabo tibi
(Zsolt 144,9-15)

Modus I.

Is-ten, új éneket    énekelek     ne-ked,*

tízhúrú hárfán zsoltárt       zen-gek ne-ked.
Aki győzelmet adsz a királyoknak,*
 és megmented szolgádat, Dávidot a gonosz kardjától.
Ragadj ki és ments ki az idegenek kezéből,*
 akiknek hiúságot beszél szája,
jobbjuk pedig a hazugság jobbja.*
 Fiaink olyanok ifjúságukban, mint a növekvő hajtás,
ifjúságtól duzzadók;*
 leányaink mint a templom sarokkövei,
díszesek, mint a műves oszlopok.*
 Raktáraink tele vannak,
bővelkednek minden jóban;*
 juhaink termékenyek,
megszámlálhatatlanok mezőinken,*
 marháink kövérek.
Kőfalainkon nincs rés, sem átjárás,*
 utcáinkon jajgatás nem hangzik.
Boldog az a nép, amelynek így megy dolga,*
 boldog az a nép, amelynek az Úr az Istene!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Zak 2,14-15)

Ujjongj és örvendj, Sion leánya, mert íme, én majd eljövök és benned 
lakom – mondja az Úr. Azon a napon majd sok nemzet csatlakozik az 
Úrhoz és az én népemmé lesznek, és én majd nálad lakom; és te majd 
megtudod, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzád.
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Quid gloriaris in malitia
(Zsolt 53)

Rom-lot-tak lettek és
         utálatosságokat mű-vel-nek,*

nincs    aki   jót                  cse - le - ked - ne.

Modus VIII.

Lenéz Isten a mennyből az emberek fiaira,*
 hogy lássa: van-e még okos, aki Istenre gondol?
Elfordultak mindannyian,*
 megromlottak valamennyien;
Nincs, aki jót cselekedne,*
 nincs egyetlen egy sem!
Nemde mind értelmetlenek, akik gonoszat tesznek,*
 s fölfalják népemet, mint a kenyeret?
Nem hívják segítségül Istent,*
 és ott remegnek és félnek, ahol félni nem kell.
Mert Isten szétszórta azoknak a csontjait,*
 akik téged szorongattak,
szégyenbe jutottak, mert Isten elvetette őket.*
 Bárcsak eljönne Izrael segítsége Sionból!
Ha majd Isten jóra fordítja népe sorsát,*
 ujjong majd Jákob és örvendezik majd Izrael.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Róm 8,15-17)

Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság 
Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lélek 
tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei 
vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek 
és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele 
együtt meg is dicsőüljünk. 
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Cantate Domino
(Zsolt 98)

Modus II. D

É - ne - keljetek az Úrnak új é-ne-ket,*

mert csodálatos
                     dolgokat cse-le - ke - dett.
Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja.* 
 Megismertette szabadítását az Úr,
megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt.* 
 Megemlékezett irgalmáról,
Izrael házához való hűségéről.*
 A föld minden határa látta Istenünk szabadítását.
Ujjongjatok Istennek, minden földek,*
 énekeljetek, örvendjetek, zengjetek! 
Zengjetek az Úrnak lanttal,*
 lanttal és a zsoltár szavával; 
trombitával és kürtszóval,*
 ujjongjatok az Úr, a király előtt!
Zúgjon a tenger s ami betölti azt,*
 a földkerekség és lakói. 
Tapsoljanak a folyóvizek,*
 és a hegyek is mind ujjongjanak 
az Úr előtt, mert eljön*
 megítélni a földet.
Igazságban ítéli meg a földkerekséget,*
 és méltányosan a népeket.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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Antifona
Tonus I., 1009.

  Is  -  ten    a          szívem    sziklá-ja,*

  ö - rök - re    ő     az    osz - tály-ré - szem.

Regula
(RBen 71.1-5)

Az engedelmesség erényét ne csak az apátnak adják meg mindnyájan, 
hanem egymásnak is engedelmeskedjenek, abban a tudatban, hogy 
az engedelmességnek ezen az útján jutnak el Istenhez. Bár az apát 
és az általa rendelt perjelnek parancsát kell elsősorban tekintetbe 
venni, és ennek magánparancsot eléje tenni nem engedünk; 
egyébként a fiatalabbak valamennyien teljes szeretettel és készséggel 
engedelmeskedjenek az öregebbeknek. Ha valakit viszálykodónak 
találnak, fenyítsék meg.

V. Urunk, hallgasd meg könyörgésünket.
F. És kiáltásunk jusson eléd.
V. Imádkozzunk N. apátunkért.
F. Tartson ki hűségben, vezessen minket a te erődben.
V. Imádkozzunk távol levő testvéreinkért.
F. Akik kezdettől fogva tieid voltak.
V. Imádkozzunk ellenségeinkért.
F. Küldj nekik segítséget szentélyedből.
V. Imádkozzunk az elnyomottakért.
F. Tekints rájuk és hallgasd meg esedezésüket.
V. Imádkozzunk az elhunyt hívekért.
F. Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság 
fényeskedjék nekik.
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Intelem
(e. 85. n. 3. – PL 182, 88.)

Uram, ki megvilágosítod szövétnekemet, s így már látok 
és visszaborzadok a sötétség homályától, én Istenem, 
világosítsd meg a bennem lévő sötét zugokat is, hogy 
örvendezve láthassam magamban a helyesen rendezett 
szeretetet; tudjam azt szeretni, amit valóban szeretni 
kell; úgy szeretni, ahogy szeretnem kell, hogy engem  se 
szeressenek másként, hanem csak benned és csak annyira, 
amennyire szeretetreméltó vagyok.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erő által mindent 
megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy 
gondoljuk, dicsőség az Egyházban és Krisztus Jézusban 
nemzedékről nemzedékre. (Ef 3,20-21)
     Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(Miss. 1. n. 8. – PL 183, 735.)

Ember, tanulj meg engedelmeskedni, föld pora, vesd alá 
akaratodat, alázd meg magadat.
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Húsvét vasárnap
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Anonymi auctores: Coelestis urbs Jerusalem)

    Je  -  rú  -  zsa - lem,   te     é  -  gi      hon,

      te,     ál - dott,     bol -  dog    ví - zi  -  ó,

    é   -   lő     kö - vek      é   -   pí  -  te - nek,

    a      csil  -  la - gok     kö  -  zött    ra - gyogsz,

s   a - rák gya - nánt   az    an  -  gya  -  lok

    e - zer-nyi szám-ban raj-za-nak.   Á - men.

Virágzó, égi asszonyunk,  Gyöngyökkel ékesen ragyog,
Atyánk adott, mint zálogot,  kitárva minden ajtaja,
téged választ a vőlegény,  fogadja ő a híveket,
legszebb királynő, tégedet,  ha élt Krisztussal életet
Krisztus leend a herceged,  s szerelmeért ha elviselt
egek csillámló városa.  bátran megannyi szenvedést.

(Mel. 56) AntMon
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A véső éle dolgozott,   A hódolat legyen tiéd,
pöröly diktálta ritmusát,  Atyánk, örökre zengedez,
csiszolta minden nagy kövét, Atyának Egyszülötte is,
nekik formát imígy adott,  csakúgy a bölcs Vigasztaló,
s helyezte mind az értelem,  dicséret és dicsőités
amíg csodásan összeállt.  örökre és mindenkoron. Ámen.

Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F.  És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Tonus I., 1009.

 Krisz-tus meghalt   és   föltá - madt,*

hogy uralkodjék mindenek fölött,
     holtakon s élőkőn, al  -  le - lu  -  ja.
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Beatus, cui remissa est iniquitas
(Zsolt 32)

Modus I.

Boldog, akinek
                gonoszsága bocsána-tot nyert,*

és akiknek       bűne   el         van ta-kar-va.
Boldog az, akinek az Úr nem tudja be vétkét,*
 s akinek lelkében nincsen csalárdság.
Amíg hallgattam, csontjaim megöregedtek,*
 s egész nap jajgattam. 
Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed,*
 ellankadt erőm, mint a nyár hevében.
Megvallottam előtted bűnömet,*
 gonoszságomat el nem rejtettem.
Elhatároztam: „Megvallom magam ellen
  hűtlenségemet az Úrnak.”*
 És te vétkem gonoszságát megbocsátottad.
Hozzád fohászkodjon tehát minden szent alkalmas időben,*
 akkor áradjanak bár a vizek, el nem érik őket. 
Te vagy menedékem, megőrzöl a veszedelemtől;*
 Körülveszel a szabadulás örömével.
Értelmet adok neked és megtanítlak*
 az útra, amelyen járnod kell;
  rajtad tartom szemem. 
Ne legyetek értelmetlenek, mint a ló és az öszvér:*
 amelyeknek fékkel és zablával kell szorítani az állát,
  másként nem közelednek hozzád.
Sok csapás éri a bűnöst,*
 ám az Úrban remélőt irgalom övezi. 
Örvendjetek az Úrban és vigadjatok, igazak,*
 ujjongjatok mindnyájan egyenes szívűek!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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ószövetségi olvasmány
(Dán 7,13-14)

Azt láttam az éjszakai látomásban, hogy íme, az ég felhőiben valaki 
jött, aki olyan volt, mint az Emberfia, s amikor az Ősöregig eljutott, 
az ő színe elé vitték, és ő hatalmat, méltóságot és országot adott neki, 
hogy minden nép, törzs és nyelv neki szolgáljon, és hatalma örök 
hatalom legyen, amely meg nem szűnik, és országa olyan, amely el 
nem pusztul.

Aperite mihi portas iustitiae
(Zsolt 118,19-29)

Nyissátok meg előttem az igazság kap-u-it,*

hadd lépjek be rajtuk,
                        hogy dicsér - jem az U - rat.

Modus VIII.

Ez az Úr kapuja,*
 az igazak lépnek be rajta.
Hálát adok neked, hogy meghallgattál engem,
 és szabadítóm lettél.
A kő, amelyet az építők elvetettek,*
 szegletkővé lett.
Az Úr műve ez,*
 csodálatos a mi szemünkben.
Ezt a napot az Úr adta,*
 ujjongjunk és vigadjunk rajta!
Nyújts, ó Uram, segítséget,*
 adj, ó Uram, jó sikert!
Áldott, aki az Úr nevében jön!*
 Áldunk az Úr házából titeket.
Az Úr Isten világosított meg minket.*
 Álljatok sort az ünnepi lombokkal,
  egészen az oltár szarváig.
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Istenem vagy te, hálát adok neked,*
 Istenem vagy te, magasztallak téged.
Áldjátok az Urat, mert jó,*
 mert irgalma örökkévaló.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Ef 2,4-6)

Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, mellyel 
szeretett minket, noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal 
együtt életre keltett – kegyelemből üdvözültetek –, vele együtt 
feltámasztott, és a mennyeiek közé helyezett el Jézus Krisztusban.

Quemadmodum desiderat
(Zsolt 42)

Modus II. D

A-mint a szarvas
          kívánkozik a for - rás vi-zé-hez,*

úgy kívánkozik lelkem
                           tehozzád, Is-te-nem!
Szomjazza lelkem az erős, élő Istent:*
 mikor jutok oda, hogy Isten színe előtt megjelenjek?
Éjjel-nappal könnyem a kenyerem,*
 hiszen napról-napra azt mondják nekem:
  „Hol van a te Istened?” 
Kiöntöm lelkemet és arra emlékezem,*
 hogyan vonultam a csodás hajlék helyére,
az Isten házához hangos ujjongással és hálaadással,*
 az ünneplő sokasággal.
Miért vagy szomorú, lelkem,*
 miért háborogsz bennem?
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Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt,*
 arcom üdvösségét, az én Istenemet!
Lelkem elcsüggedt bennem, azért rád gondolok*
 a Jordán és a Hermon földjéről, a Miszár hegyéről. 
Örvény örvényt hív elő, amíg harsognak zuhatagjaid:*
 mind áthaladnak rajtam árjaid és hullámaid.
Nappal kegyességét küldi nekem az Úr,*
 s éjjel neki szól énekem:
imádkozom éltem Istenéhez.* 
 Ezt mondom Istennek:
„Oltalmazóm, miért feledkezel meg rólam?* 
 Miért kell szomorúan járnom-kelnem,
miközben sanyargat engem ellenségem?”* 
 Amíg csontjaimat törve, gyaláznak elnyomóim,
és napról-napra azt mondják nekem: „Hol van a te Istened?”*
 Miért vagy szomorú, lelkem,
miért háborogsz bennem?*
 Bízzál Istenben,
mert fogom még áldani őt,*
 arcom üdvösségét, az én Istenemet!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Tonus I., 1009.

 Krisz-tus meghalt   és   föltá - madt,*

hogy uralkodjék mindenek fölött,
     holtakon s élőkőn, al  -  le - lu  -  ja.
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Regula
(RBen 68.1-5)

Ha valamelyik testvérre esetleg nehéz vagy éppen lehetetlen dolgot 
bíznak, fogadja csak el teljes szelídséggel és engedelmességgel a 
parancsoló meghagyását. Ha azonban úgy látja, hogy a teher súlya 
mindenképpen felülmúlja erejének nagyságát, képtelenségének okát 
elöljárója előtt türelmesen és illő módon tárja fel, de ne kevélyen vagy 
nyakasan vagy ellentmondó hangon. Ha pedig az elöljáró ezután 
az előterjesztés után is megmarad parancsa mellett, tudja meg az 
alárendelt testvér, hogy így lesz javára, és az Isten segítségében bízva, 
engedelmeskedjék szeretetből.

V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(dil. c. 1. n. 1. – PL 182, 584.)

Isten szeretésére Isten maga az ok. Az Isten iránti 
szeretetnek az a mértéke, hogy nincs mértéke. Nem elég 
ennyit mondani?
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Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
A reménység Istene pedig töltsön el titeket a hitben 
teljesen örömmel és békével, hogy a Szentlélek ereje által 
bővelkedjetek a reményben! (Róm 15,13)
     Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(dil. c. 1. n. 1. – PL 182, 584.)

Mérték nélkül való szeretetet érdemelt Ő tőlünk, ki minden 
érdemünk nélkül adta nekünk önmagát.
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Húsvét vasárnap
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Sanctus Gregorius Magnus: Telluris ingens Conditor)

 Is - ten,     ki     föl  -  det   al - ko - tál,
 te - rem    ma - got       a   sok  nö - vény,
 A    vét  -  kes  ész      se - bét   o  -  laj

s a víz      a  -  lól       e   -   lő  -   ho-zál,
vi - rág    fa - kad      me -   ző       ö - lén,
gyó-gyít-ja, nincs    már     sem - mi  baj,

szét - vá - lasz-tot  -  tál    ví  -  ze  -  ket,
gyü-mölcs-te-her -   től   ros  -  ka  -  doz
bő könny mo - sá      a    sok     hi-bát,

na  -  pot,   az   éjt,   föl - det,    e  -  get:
 a     fa s  te  -  né  -  ked   il  -  la  -  toz.
tisz-tít - va    rosz - szat,  int  -  ri  -  kát.

Parancsaid nekünk utunk,  Te add nekünk, kegyes Atyánk,
a bűn felől elfordulunk,  Fiú, ki lett váltság gyanánt,
öröm tetézi mind a jót,  Lélek, ki osztja vígaszát,
halál kerül rád hallgatót.  most s örök időkön át. Ámen.

Mel. 52/1, ciszterci dallam
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(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

Megjön az ítélet napja, amikor majd többet számít a szív 
tisztasága, mint a ravasz szavak, többet ér a jó lelkiismeret, 
mint a tele erszény; mert a bíró szép szavakra nem hajlik, 
az ajándékra mit sem ad.  (e. 1. n. 7. – PL 182, 4.)
   Jöjj, ó Uram Jézus, jöjj el most is jóságos Jézusom! 
Mert csak akkor leszünk valóban szabadok most is, ha te 
szabadítasz meg minket. (div. 11. n. 3. – PL 183, 1108.)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa 
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.

Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

(Felállunk.)

V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Tonus I., 1009.

 Vár   ránk a          Bárány aszta - la,*

ölt-sünk hó-tisz     -    ta  gyolcs-ru-hát.
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In convertendo Dominus
(Zsolt 126)

Modus I.

Mi-kor az Úr megfordította
         Sion fogságának sor-sát,*

olyan volt,                    mint-ha ál-mod-nánk.

Akkor szánk vígsággal telt meg,*
 nyelvünk pedig ujjongással.
Azt mondták akkor a nemzetek között:*
 „Nagy dolgokat művelt velük az Úr!” 
Nagy dolgokat művelt velünk az Úr,*
 azért örvendezünk.
Fordíts fogságunkon, Uram,*
 mint ahogy megfordítod délen a patakokat! 
Akik könnyek között vetnek,*
 majd ujjongva aratnak.
Csak mentek és sírtak,*
 úgy vitték vetni vetőmagjukat;
de ujjongva jönnek vissza majd,*
 s úgy hozzák a kévéiket.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Iz 53,3-4a; 11b; 12b)

Megvetett volt, és utolsó az emberek között, fájdalmak férfia és 
betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat; megvetett volt, 
és nem becsültük őt. Pedig a mi betegségeinket ő viselte, és a mi 
fájdalmainkat ő hordozta. Tudásával szolgám igazzá tesz sokakat, 
és bűneiket ő hordozza. Halálra adta életét, és a bűnösök közé 
számították; pedig ő sokak vétkét viselte, és a bűnösökért közbenjár.



113

Laudate Dominum in sanctuario eius
(Zsolt 150)

   Di-csér-jétek    az   Urat szenté-lyé-ben,*

dicsérjétek őt az ég erős bol-to - za-tá - ban!

Modus VIII.

Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért,*
 dicsérjétek őt nagyságának teljességéért!
Dicsérjétek őt harsonaszóval,*
 dicsérjétek őt hárfával és lanttal!
Dicsérjétek őt dobbal és körtánccal,*
 dicsérjétek őt citerával és fuvolával!
Dicsérjétek őt zengő cintányérral,*
 dicsérjétek őt csengő muzsikával!
Minden lélek dicsérje az Urat!*
 Alleluja!

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(ApCsel 10,40-43)

De Isten harmadnapon feltámasztotta, s megadta neki, hogy 
megjelenjen, nem az egész népnek, hanem Isten által előre kijelölt 
tanúknak, minekünk, akik ettünk és ittunk vele, miután a halálból 
feltámadt. Meg is parancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és 
bizonyítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és a holtak bírájává rendelt. 
Róla tesz tanúságot az összes próféta, hogy az ő neve által mindenki 
elnyeri a bűnök bocsánatát, aki csak hisz benne.
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Dixit Dominus Domino meo
(Zsolt 110)

Modus II. D

Szólt az Úr        az          én  u-ram-nak,*

„Ülj        az      én                job - bom-ra,
amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem.”*
 Hatalmas jogarodat kinyújtja az Úr Sionból:
„uralkodj ellenségeid között!* 
 Tied lesz az uralom hatalmadnak napján
a szentek fényességében;*
 A hajnalcsillag előtt,
mint harmatot, nemzettelek téged.”*
 Megesküdött az Úr és nem bánja meg:
„Pap vagy te mindörökké*
 Melkizedek rendje szerint.” 
Jobbod felől az Úr áll,*
 királyokat tipor össze haragjának napján. 
Patakból iszik útközben,*
 azért emeli magasra fejét.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Tonus I., 1009.

 Vár   ránk a          Bárány aszta - la,*

ölt-sünk hó-tisz     -    ta  gyolcs-ru-hát.
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Regula
(RBen 63.11-17)

A megszólításnál senkinek sem szabad a másikat a puszta nevével 
szólítani; hanem az öregebbek a fiatalabbakat testvérnek szólítsák, a 
fiatalabbak az idősebbeket „nonnus”-nak, azaz: tisztelendő atyának. 
Az apátot pedig, mivel hiszik róla, hogy Krisztust helyettesíti, úrnak 
és apátnak hívják, hisz nem maga vette föl ezt a címet, de Krisztus 
iránti hódolatból és szeretetből. De ő maga is gondoljon erre, és úgy 
viselkedjék, hogy méltó legyen ekkora tiszteletre. Akárhol találkoznak 
egymással a testvérek, a fiatalabb kérjen áldást az idősebbtől. Ha 
idősebb megy el mellette, a fiatalabb álljon föl, adjon neki helyet a 
leülésre, és ne is merjen melléje leülni, hacsak az öregebb meg nem 
engedi neki. Így valósuljon meg az Írás szava: „Előzzétek meg egymást 
a tiszteletadásban” (Róm 12, 10).

V. Urunk, hallgasd meg könyörgésünket.
F. És kiáltásunk jusson eléd.
V. Imádkozzunk N. apátunkért.
F. Tartson ki hűségben, vezessen minket a te erődben.
V. Imádkozzunk távol levő testvéreinkért.
F. Akik kezdettől fogva tieid voltak.
V. Imádkozzunk ellenségeinkért.
F. Küldj nekik segítséget szentélyedből.
V. Imádkozzunk az elnyomottakért.
F. Tekints rájuk és hallgasd meg esedezésüket.
V. Imádkozzunk az elhunyt hívekért.
F. Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság 
fényeskedjék nekik.

Intelem
(dil. c. 10. n. 28. – PL 182, 596.)

Ó, szent szeretet! Ó, tiszta szeretet! Ó, édes, boldog érzés! 
Ó, a szív tiszta, salaktól mentes indulata! Nincs benne már 
semmi emberi, s azért olyan édes, kedves, mert egészen 
isteni. Így szeretni annnyit jelent, mint átistenülni.
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Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Béke és szeretet a testvéreknek hittel együtt az Atyaistentől 
és az Úr Jézus Krisztustól! Kegyelem legyen mindazokkal, 
akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus 
Krisztust. (Ef 6,23-24)
     Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(Dom. 5. p. Pent. 2. n. 3. – PL 183, 940.)

Elismerem és mindig megvallom, hogy az Úr segítsége 
nélkül lelkem minden bűnnek rabja lett volna.
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Karácsony
Prima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Aurelius Prudentius Clemens: In Epiphania Domini)

A kincs uralkodót jelez,  Dicső te légy, Krisztus Urunk,
kinek a síp dalt zengedez,  te megjelensz, hozzád futunk,
akit tömjén illat dicsér  Atyának és Lélek, neked,
s a sírba mirha, gyolcs kisér. zengünk örök dicséretet. Ámen.

a - kit  csil - lag,  leg - fé - nye - sebb,
A   má - gu - sok    e   fény  -  je - let

Vá - ros, leg - ked - ve - sebb  ne - kem,

a  pász - to - rok - nak   hir - de - tett,
kö - vet - ve   vit - tek   kin - cse - ket,

föl - det   ke - gyel - me,   lám,  be-tölt,
U - runk - nak   ád - va   nyá - ja -san,

Is - ten     I - gé - je     tes - tet   ölt.
a   mir-ha, töm - jén   és    a - rany.

Mel. 60, ciszterci dallam

a   leg - na - gyobb,  te,  Bet - le - hem,

ben-ned   tör-tént   a   nagy   cso-da:

vi - lág - ra   jött   vi - lág   U - ra,
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Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F.  És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Tonus I., 1009.

   Al - le - luja.
          Az Ige kezdetben Istennél volt.*

Ma meg-született a vi-lág  üd - vé - re.

Confitemini Domino I.
(Zsolt 118,1-13)

Modus I.

 Al - le -luja! Magasztaljátok
                                  az Urat, mert jó,*

mert      irgalma               ö - rök-ké-va-ló!
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Mondja hát Izrael, hogy jó,*
 hogy irgalma örökkévaló! 
Mondja hát Áron háza,*
 hogy irgalma örökkévaló! 
Mondják hát, akik félik az Urat,*
 hogy irgalma örökkévaló!
Szorongatásomban segítségül hívtam az Urat,*
 s az Úr meghallgatott és tágas térre vezetett. 
Az Úr velem van, nem félek,*
 ember mit árthatna nekem? 
Az Úr az én segítőm,*
 s én lenézhetem ellenségeimet.
Jobb az Úrhoz menekülni,*
 mint emberben reménykedni. 
Jobb az Úrhoz menekülni,*
 mint fejedelmekben reménykedni.
Mind körülvettek engem a nemzetek,*
 de én az Úr nevében diadalmaskodtam rajtuk! 
Körülvettek, bizony körülvettek engem,*
 de én az Úr nevében diadalmaskodtam rajtuk! 
Körülvettek engem, mint a méhek,*
 föllobbantak, mint a tűz a bozótban,
de az Úr nevében diadalmaskodtam rajtuk! *
 Meglöktek, bizony meglöktek, hogy elessem,
  de az Úr megsegített engem! 

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Dán 7,9-10. 13-14)

Néztem, és egyszer csak trónokat állítottak fel, s egy Ősöreg leült; 
a ruházata fehér volt, mint a hó, és fején a haj olyan, mint a tiszta 
gyapjú; trónja lángoló tűz, kerekei égő tűz. Tüzes és sebes folyó jött 
ki színe előtt; ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer százezren 
hódoltak neki; a bíróság leült és a könyveket felnyitották. Azt láttam 
az éjszakai látomásban, hogy íme, az ég felhőiben valaki jött, aki olyan 
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volt, mint az Emberfia, s amikor az Ősöregig eljutott, az ő színe elé 
vitték, és ő hatalmat, méltóságot és országot adott neki, hogy minden 
nép, törzs és nyelv neki szolgáljon, és hatalma örök hatalom legyen, 
amely meg nem szűnik, és országa olyan, amely el nem pusztul.

Domine, in virtute tua laetabitur rex
(Zsolt 21,2-8)

   U-ram, hatalmadon örvend a ki - rály,*

és mérhetetlenül ujjong se-gít-sé - ge-den.

Modus VIII.

Teljesítetted szívének kívánságát,*
 nem tagadtad meg tőle ajkának óhajtását.
Sőt elébe siettél boldogító áldással,*
 fejére színarany koronát helyeztél.
Életet kért tőled, s te megadtad neki,*
 hogy sokáig éljen, időtlen időkig.
Segítséged folytán nagy a dicsősége,*
 dicsőséggel és nagy ékességgel ruháztad fel őt.
Valóban, áldássá tetted őt mindörökre,*
 megörvendeztetted vidámsággal színed előtt.
Minthogy az Úrban bízik a király,*
 meg nem inog a Fölséges irgalmából.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Tit 2,11-13)

Megjelent ugyanis Üdvözítő Istenünk kegyelme minden embernek, és 
arra oktat minket, hogy tagadjuk meg az istentelenséget és a világi 
vágyakat. Éljünk józanul, igazként, istenfélelemmel ezen a világon, 
és várjuk a boldog reménységet, a nagy Isten és Üdvözítőnk, Jézus 
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Krisztus dicsőségének eljövetelét. Ő önmagát adta értünk, hogy 
megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket 
jótettekre törekvő, tulajdon népévé. Ezt hirdesd, erre buzdíts, és így 
figyelmeztess teljes határozottsággal. Senki meg ne vessen téged!

Omnes gentes
(Zsolt 47)

Modus II. D

Tap-solj-atok mindnyá - jan, nem-ze-tek,*

örvendezzetek Istennek
                 ujjon  -  gó   szó  -  val, 
mert az Úr felséges, rettenetes,*
 hatalmas királya ő az egész földnek.
Alánk vetette a népeket,* 
 lábunk alá a nemzeteket. 
Kiszemelte nekünk örökségünket,*
 Jákob ékességét, melyben kedvét leli. 
Ujjongás közepette felvonul az Isten,*
 harsonazengés között az Úr.
Zengjetek Istennek, zsoltárt zengjetek,*
 zengjetek királyunknak, zengedezzetek. 
Mert Isten az egész föld királya,*
 zengjetek bölcsességgel.
Isten uralkodik a nemzeteken,*
 s ül szent trónusán az Isten. 
Egybegyűlnek a népek fejedelmei*
 Ábrahám Istenének népével,
mert az Istené a föld pajzsa:*
 s igen fenséges ő.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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Antifona
Tonus I., 1009.

   Al - le - luja.
          Az Ige kezdetben Istennél volt.*

Ma meg-született a vi-lág  üd - vé - re.

Regula
(RBen 53.1-7)

Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust, mert 
ő maga mondja majd egykor: „Idegen voltam, és befogadtatok engem” 
(Mt 25, 35). Mindenkinek adják meg a megfelelő tiszteletet, de elsősorban 
a hitben testvéreinknek és a zarándokoknak. Mihelyt tehát vendéget 
jelentenek, szolgálatkész szeretettel siessenek elébe az elöljáró és a 
testvérek. Először együtt imádkozzanak, és csak azután váltsanak 
békecsókot. Ezt cselvetései miatt. Minden érkező vagy távozó vendéget 
teljes alázatossággal köszöntsenek: meghajtott fővel vagy egészen arcra 
borulva imádják benne Krisztust, akit csakugyan be is fogadtak.

V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
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V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(C. 20. n. 4. – PL 183, 1327.)

A szeretet gyújtsa lángra, a bölcsesség világosítsa meg, 
az állhatatosság acélozza buzgóságodat. Legyen lángoló, 
legyen körültekintő, legyen legyőzhetetlen. Ne lankadjon, 
ne legyen oktalan, ne legyen félénk.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
„Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, ami az 
egész nép öröme lesz. Ma Üdvözítő született néktek Dávid 
városában: az Úr Krisztus.” (Lk 2,10-11)
     Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(mor. c. 3. n. 11. – PL 182, 466.)

Helyesen halsz meg magadnak, ha már nem arra törekszel, 
hogy magadért élj, hanem Őérte, aki meghalt érted.
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Karácsony
Vecsernye

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Anonymi auctores: Jesu Redemptor omnium)

E nap, megtéve év körét,  Csillag, a föld s a nagy vizek,
nekünk bizonyság arra, hogy az ég alatt mi létezik,
Atyád kebléből lépsz elő,  új dalra gyúlva zengedez,
ki nagy világ egy üdve vagy.  világ üdvének tiszteleg.

Reánk szent véred harmatoz, Jézus, örökre légy dicső,
lemosva mind a bűnöket,  te Szűzanyának gyermeke,
e nap világrajöttödet   Atyánk, s te, Lélek egyaránt,
köszönti boldog himnuszunk. most és minden időkön át. Ámen.

Ra-gyosz, A - tyá - nak  fé  - nye - ként,
Vi- lág   vált - sá - ga,    Jé - zu - sunk,

Em-lé  -  kezz  ar - ra,   Al -  ko -  tónk,

 ö  -  rök  re - mény te vagy ne - künk,
mi - ként jöt - tél    vi - lág - ba  el,

te-kints  re -  ánk,  e     szol - ga - had
fel - vé - ve    em  -  ber  tes -  tet   és

e   -  léd   bo-rul,  s  e  - seng-ve  kér.
 a  Szűz    ö - lén    lel  -  tél    u - tat.

Mel. 32/2, ciszterci dallam

A - tyá - nak   fé - nye,   pár - ja   vagy,

Te  vagy,  mi - kor  a  fény  se  volt,

kit  szült  a  min - den - ség   e - lőtt.
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(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

Úgy nézzen mindenki magára, mint Isten lelki hajlékára. 
Gondoskodjatok tehát, testvéreim, e lelki szentélyről, mely 
ti vagytok! Meg ne inogjon, össze ne omoljék, midőn a 
magasba tör.  (C. 46. n. 8. – PL 183, 1428.)
   Jöjj, ó Uram Jézus, jöjj el most is jóságos Jézusom! 
Mert csak akkor leszünk valóban szabadok most is, ha te 
szabadítasz meg minket. (div. 11. n. 3. – PL 183, 1108.)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa 
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.

Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel 
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

(Felállunk.)

V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Tonus I., 1009.

   Is - ten   Igéje             testté     lett,*

és     -      -     köz    -     tünk la  -  ko - zott. 
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Confitemini Domino II.
(Zsolt 118)

Modus I.

 Az Úr  az én erőm és dicső  -  sé-gem,*

ő lett az én                            sza-ba-dí-tóm.
Ujjongás és diadal szava*
 hangzik az igazak sátraiban:
„Az Úr jobbja győzelmet szerzett,*
 az Úr jobbja fölmagasztalt engem,
az Úr jobbja győzelmet szerzett!”*
 Nem halok meg, hanem élek,
  és hirdetem az Úr tetteit. 
Az Úr nagyon megfenyített engem,*
 de nem engedett át a halálnak. 
Nyissátok meg előttem az igazság kapuit,*
 hadd lépjek be rajtuk, hogy dicsérjem az Urat.
Ez az Úr kapuja,*
 az igazak lépnek be rajta. 
Hálát adok neked, hogy meghallgattál engem,*
 és szabadítóm lettél.
A kő, amelyet az építők elvetettek,*
 szegletkővé lett. 
Az Úr műve ez,*
 csodálatos a mi szemünkben. 
Ezt a napot az Úr adta,*
 ujjongjunk és vigadjunk rajta!
Nyújts, ó Uram, segítséget,*
 adj, ó Uram, jó sikert!
Áldott, aki az Úr nevében jön!*
 Áldunk az Úr házából titeket.
Az Úr Isten világosított meg minket.*
 Álljatok sort az ünnepi lombokkal,
egészen az oltár szarváig.*
 Istenem vagy te, hálát adok neked,
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Istenem vagy te, magasztallak téged.*
 Áldjátok az Urat, mert jó,
  mert irgalma örökkévaló.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Iz 11,1-3)

Vessző kél majd Jessze törzsökéből, és hajtás sarjad gyökereiből. 
Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács 
és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének lelke; és kedve 
telik az Úr félelmében.

Confitebor tibi, quoniam exaudisti me
(Zsolt 118,21-29.)

Há-lát adok neked,
                      hogy meghallgattál en-gem,*

      és                       szaba - dí-tóm     let-tél.

Modus VIII.

A kő, amelyet az építők elvetettek,*
 szegletkővé lett.
Az Úr műve ez,*
 csodálatos a mi szemünkben.
Ezt a napot az Úr adta,*
 ujjongjunk és vigadjunk rajta!
Nyújts, ó Uram, segítséget,*
 adj, ó Uram, jó sikert!
Áldott, aki az Úr nevében jön!*
 Áldunk az Úr házából titeket.
Az Úr Isten világosított meg minket.*
 Álljatok sort az ünnepi lombokkal,
  egészen az oltár szarváig.
Istenem vagy te, hálát adok neked,*
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 Istenem vagy te, magasztallak téged.
Áldjátok az Urat, mert jó,*
 mert irgalma örökkévaló.

V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Lk 2,10b-14)

„Íme, nagy örömet hirdetek nektek, ami az egész nép öröme lesz. Ma 
Üdvözítő született néktek Dávid városában: az Úr Krisztus. Ez lesz 
számotokra a jel: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik 
a jászolban.” Hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az 
angyallal, és így dicsérték Istent: „Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség az embereknek, akiket szeret.”

Vivit Dominus
(Zsolt 18, 47-51)

Modus II. D

Él az      Úr, áldott le - gyen Se-gí-tőm,*

magasztalják
       az én megmentő Is - te - ne - met!
Isten, aki megengeded, hogy bosszút álljak,*
 és népeket vetsz alám,
aki megszabadítasz haragos ellenségeimtől,* 
 az ellenem támadók fölé juttatsz,
megszabadítasz az erőszak emberétől.*
 Dicsérlek érte, Uram, a nemzetek között,
és zsoltárt zengek nevednek,* 
 aki bőségesen segíti királyát,
aki irgalmat gyakorol Fölkentjével,*
 Dáviddal és utódaival mindörökké.
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V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Tonus I., 1009.

   Is - ten   Igéje             testté     lett,*

és     -      -     köz    -     tünk la  -  ko - zott. 

Regula
(RBen 0.4-7)

Bármi jóba kezdesz, igen állhatatos imádsággal kérjed, hogy ő vigye azt 
végbe, hogy ő, aki bennünket már fiai sorába méltóztatott számítani, ne 
legyen kénytelen valaha is szomorkodni rossz tetteink miatt. Úgy kell 
őt a bennünk levő adományaival mindenkor szolgálnunk, hogy mint 
haragvó atya örökségéből ki ne tagadjon minket, fiait, de úgy se mint 
félelmetes úr, bűneinktől felingerelve, gonosz szolgák gyanánt át ne adja 
az örök büntetésre azokat, akik nem akarták őt követni a dicsőségbe.

V. Urunk, hallgasd meg könyörgésünket.
F. És kiáltásunk jusson eléd.
V. Imádkozzunk N. apátunkért.
F. Tartson ki hűségben, vezessen minket a te erődben.
V. Imádkozzunk távol levő testvéreinkért.
F. Akik kezdettől fogva tieid voltak.
V. Imádkozzunk ellenségeinkért.
F. Küldj nekik segítséget szentélyedből.
V. Imádkozzunk az elnyomottakért.
F. Tekints rájuk és hallgasd meg esedezésüket.
V. Imádkozzunk az elhunyt hívekért.
F. Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság 
fényeskedjék nekik.
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Intelem
(div. 17. n. 8. – PL 183, 1142.)

Boldog az a lélek, aki önmagába fogadva a kegyelem 
ajándékát, fel tud emelkedni ahhoz, kiben a kegyelem 
teljessége lakozik. Ha Isten kegyelmével szemben, melyet 
tőle kapunk, nem vagyunk hálátlanok, lelkünkben további, 
még nagyobb kegyelmek számára készítünk helyet.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Alázzátok 
meg magatokat az Úr előtt, és ő majd felmagasztal titeket. 
(Jak 4,8. 10)
     Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a 
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Útravaló
(cons. 1. III. c. 4. n. 14. – PL 182, 431.)

Legyen erős a hited, légy szerény a dicsőség idején, és akkor 
igazán Krisztus követője vagy.
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SZENT BERNÁT INTELMEI
A Szentlélek életerő: aminek véghezvitele számodra a 
természetes erők birtokában lehetetlen, kegyelmével nem 
csak lehetséges, de könnyű lesz.

(Pent. 2 n. 6. – PL 183, 932.)

Az elmélkedés megmutatja nekünk azt, mi az, ami még 
hiányzik; az imádság kieszközli, hogy többé az se hiányozzék. 
Az mutatja az utat, ez vezet el bennünket az úton.

(Andr. 1. n. 10. – PL 183, 1097.)

Az önismeret istenfélelmet ébreszt, Isten ismerete pedig 
Isten szeretetét: (...) önmagad nem ismeréséből gőg 
származik, Isten nem ismeréséből pedig kétségbeesés.

(C. 37. n. 6. – PL 193, 1403.)

Mikor saját lelked üdvéről van szó, senki sincs közelebb 
hozzád, mint önmagad. Ne törődj semmi olyannal, ami 
lelked üdvössége ellen van.

(cons. 1. II. c. 3. n. 6. – PL 182, 418..)

A türelmes szeretet elnéző, várja a bűnöst és lehajol hozzá; a 
jóságos szeretet pedig magához vonzza, vezeti, visszatéríti a 
helytelen útról, végül is jóságával fedi be a bűnök sokaságát.

(Fer. IV. Hebd. S. n. 9. – PL 183, 888.)

Senki sem tud veszedelmesebben ártani nekünk, mint az 
olyan ellenség, aki otthonos nálunk.

(e. 330. – PL 182, 822)

Biztos élet az, ahol tiszta a lelkiismeret.
(laud. c. 1. n. 2. PL – 182, 544.)

Ahányszor csak látod, hogy valamelyik társad vétkezik, 
azonnal ébredjen lelkedben részvét iránta.

(Res. 2. n. 4. – PL 183, 900.)
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Igazi barátság csak akkor van, ha a szeretetszövetség 
igazságon alapszik.

(e. 78. n. 13. – PL 183, 1097.)

A szegénységnek, amit az emberek többsége 
szerencsétlenségnek tart, nincsenek irigyei és mivel 
önkéntes, ugyancsak nem irigyel senkitől semmit.

(div. 48. – PL 183, 1183.)

Egyedül a tisztaság erénye az,  mely e halandó életben 
valamelyest a halhatatlanságra és az örök életre melékeztet.

(mor. c. 3. n. 8. – PL 182, 465.)

Az elmélkedés megmutatja nekünk azt, mi az, ami még 
hiányzik; az imádság kieszközli, hogy többé az se hiányozzék. 
Az mutatja az utat, ez vezet el bennünket az úton.

(Andr. 1. n. 10. – PL 183, 1097.)

A tökéletes engedelmesség nem nézi a törvényt, nem 
ragaszkodik szűk határokhoz.

(praec. c. 6. n. 12. – PL 182, 505.)

Egyedül a szeretet által lesz az engedelmesség kedves és 
tetszetős Isten szemében.

(praec. c. 6. n. 16. – PL 182, 506.)

Az alázatosság az az erény, melynek segítségével a lélek, 
miután a legőszintébben megismerte önmagát, azonnal 
kisebb lesz saját maga előtt.

(grad. c. 1. n. 2. – PL 182, 560.)

Éberen fontold meg, mi vagy önmagad erejéből és mi vagy 
Isten ajándékából; ne legyen e téren téves ítélet lelkedben.

(cons. 1. c. 11. n. 20. – PL 182, 424.)

Az önvizsgálatnak három kérdésre kell választ adnia: mi, ki 
és milyen vagy? Milyen a természeted, ki vagy személyedet 
illetően, és milyenek az erkölcseid?

(cons. 1. II. c. 4. n. 7. – PL 182, 418.)






