
Advent 1. vasárnapja 
Bevonulási antifóna (Zsolt 142,8.9) 
IV. módus                                                                                                                Hartker 39 
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vagy	

�1



IV. módus 

       VvbbfvvvbbbbbhvvvbbbvHUvvbbvjvvv[vbbbbjvvvbbbbjvbbbbvbvjvvvvbbhvbbbvbbbJIvvvbbbJIvvbvvjvvvvbbbbjvbbbvb{vbbbbbbbbbfvvbbbbvbbjvvvvvbbvÓ H   ozzád, U-ram,  e-me-lem az én lel-ke-met.   Jöjj, és  

Vvvvvhvvvvvbvvvbgvvbvvbbrdvvvb≥r≥dvvv[bbvbbsvvvbbbdvvvvvvfvvbbbbbbgvvvvhvvvvvhvvbbbbbbbbbgbvvvbbbGYvvvvbfvvv}ccvvvvvvbbbbbbb 
   ments meg engem!   U-ram, tehozzád me-ne-kü-lök. 

VvvjvvHUvvjbbjbbjvvùvvhvv[vvjbbjbbjbbvvhvvjvvÙkvvãvvjvvv{vvbbbbjbbjbbjvvhvvjvvijvvùvvÙygvvfvv}bbvvvbbbbbbbccvvvvvbbbbb 
	 																						†                             *  

Zsolt 24 
℣. 1. Hozzád emelem az én lelkemet, Uram, * 
 én Istenem, tebenned bízom, pirulnom ne kelljen! 
     Ant.	Ad te levavi 
2. És ne nevessenek rajtam az én ellenségeim * 
 mert mindazok, akik téged várnak, 
  meg	nem szégyenülnek. Ant.	Ad te levavi 
3. De szégyenüljenek meg mindnyájan, * 
 kik hiábavalóságért gonoszat tesznek. Ant.	Ad te levavi 
4. A te utaidat, Uram, mutasd meg nekem, * 
 és a te ösvényeidre taníts meg	engem. Ant.	Ad te levavi 
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Alleluja (Zsolt 84,8) 
VIII. módus                                                                                                     Cantatorium26 

       Vbbb@#brdvvbvbbbbrdbbf©vhgvvbFYbbÓÓvvHUbb^bb$vƒb#v[vvGYvdf3bbsvf©Yvygvdtfbbbbgbbfv®ƒb#vv}ccccccvvvbbbbbb 
A         l-le-      lu-  ja. 

VvdvvfvvhbbhbbhvvÙhvvìvvfvv[bbbbbbbbhbbhbbbhbbvvÙjvvùvvhvv{vvbhbbhbbhvvgvvhvvÙfvvèvvdvb}cccccccccvbbb 
	 																									†                     *               	
℣. A	te irgalmasságodat, Uram, mutasd meg nekünk, * 
 és Üdvösségedet add meg nekünk! ℟. Alleluja 

Felajánlási antifóna 
I. módus                                                                                                                           PsMon 

       BvvsvvvsvbbbbbbbbbbbavvbbbbbbfvvbbbbbbbgvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbfvvbbbbbbbbbGYvvbbbvhvv[vbvtdvvvvvbbvG^vvbbbbv rdvvbbbbbbbbbbbbbbbbsvvvvbvsvvv}vvvvvvbvvbb Q    ui te  expéctant, Dó-mi-ne, non confundén-tur. 
vagy	

       BvsvvbbbavvbbbbbvavvvbbbfvvvbbbbvgvvvvfvvvvvGYvvvvvhvbv[vvbbbbbbgvbbbbbbbbbbbbbvt†dvvbbbbbbbbbbbbbbvGYvbbbbbbbbbbrdvvbbbbbvbsvbbbbbbbbbbbbvsvbbbbb} A      kik té-ged várnak, U-ram, meg nem szégye-nül-nek. 

BvvfvvGYvvhbbhbbhvvÙhvvòvvgvv[vhbbhbbhbbbbbbbb\vÙjvvùvvhvvgvvùvvhvvbb{vvhbbhbbhvvgvvfvvòvvÙtfvvsvv}ccccbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
	 	 						†            *                        ︸	

Zsolt 24 
℣. 1. Hozzád emelem az én lelkemet, Uram, * 
 én Istenem, tebenned bízom, pirulnom ne kelljen! 
     Ant.	Qui te 
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2. És ne nevessenek rajtam az én ellenségeim * 
 mert mindazok, akik téged várnak, 
  meg nem szégyenülnek. Ant.	Qui te 
3. De szégyenüljenek meg mindnyájan, * 
 kik hiábavalóságért gonoszat tesznek. Ant.	Qui te 

Áldozási antifóna (Zsolt 84,13) 
VIII. módus                                                                                                                     PsMon 

       Bbbbbgvvvfvvvbbhvvvkvvvbbb¨ugvvvvJIcbygvvvhvvvbbbvgvvvvbbbfvvbbbb[vbbbbgvvvbbbbfvvvvhvvvvbbbkvvvvbbb¨ugcbbbbbvbbbÔ B   e-nigni-tá-tem fe-cit Dó-mi-nus,   et ter-ra nost-ra 

BvbbJIvvvvbbbhvvvvbbjvvvvbbygvvvvvvbbgvvvvgvvv}cccccccccccccccccccvbbbbb 
   de-dit fructum su-um. 
vagy	

       Bvbgvvvfvvvbbhvvvvkvvvvhvvvvbbbgvvvvvbbbhvvvvygvvbvfvv{vbbbgvvvbbfvvvvvhvvvvvvvkvvbbbbbbvbbjvvvbbbhvbbbbvÔ B   ő-ke-zű-en cse-lek-szik az  Úr  és földünk meg-ad-ja  

Bvvvjvvvvvbbbuhvvvvbbbbbgvvv}cccccccccccccccccccccccvvbbbb 
   gyü-möl-csét. 

VvdvvfvvhbbhbbhvvÙhvvìvvfvv[bbbbbbbbhbbhbbbhbbvvÙjvvùvvhvv{vvbhbbhbbhvvgvvhvvÙfvvèvvdvb}cccccccccvbbb 
	 																									†                     *	

Zsolt 84 
℣. 1. Megáldottad, a te földedet, Uram, * 
 jóra fordítottad Jákobnak fogságát. Ant.	Benignitatem 
2. Megbocsátottad a te néped gonosz voltát, * 
 befödted minden bűnüket. Ant.	Benignitatem 
3. Megenyhítetted minden haragodat, * 
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 lecsillapítottad felindulásod tüzét. Ant.	Benignitatem 
4. Téríts meg minket, szabadító Istenünk, * 
 és fordítsd el haragodat rólunk. Ant.	Benignitatem 

5.	Vajon örökké haragszol-e reánk? * 
 és nemzedékről nemzedékre terjeszted-e haragodat? 
     Ant.	Benignitatem 
6. Isten, ha felénk fordulsz, újjáéledünk, * 
 és a te néped örvendezik benned. Ant.	Benignitatem 
7. A	te irgalmasságodat, Uram, mutasd meg nekünk, * 
 és Üdvösségedet add meg nekünk! Ant.	Benignitatem 
8. Hallgatom, mit szól hozzám az Úristen, * 
 mert békességet szól az ő népének. Ant.	Benignitatem 
9. Békességet az ő szentjeinek, * 
 és azoknak, kik megtérnek szívükben. Ant.	Benignitatem 
10. Bizony, közel az istenfélőkhöz az ő üdvössége, * 
 hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Ant.	Benignitatem 
11. Az	irgalmasság és a hűség megtalálják egymást, * 
 az igazság és a békesség megcsókolják egymást. 
     Ant.	Benignitatem 
12. Felnövekszik a hűség a földből, * 
 és alátekint az igazság a mennyből. Ant.	Benignitatem 
13. Előtte jár az igazság * 
 és követi az úton lépteit. Ant.	Benignitatem
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