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

akkor Bevonulási ének és a szentmise menete a szokott rendben.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

℟. hogy megláthassátok…

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


