ADVENT 4. VASÁRNAPJA: december 18−19.
Bevonulásra: Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő! Beteljesült már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóvárgva rád.

Megnyílt az ég harmatozva, Megváltónkat, hogy lehozza;
ég felhői nyíljatok szét, hozva Jákob fejedelmét! (ÉE 6)

Harmatozzatok, egek onnan felülről, és a felhők essék az Igazat.
Nyíljék meg immár a föld, s teremje az Üdvözítőt. (ÉE 504)
Zsoltár: Ki trónolsz, Uram, a kerubok fölött,
ébreszd föl a te hatalmadat és jöjj el! (ÉE 510)

Felajánlásra: Magasztalja lelkem az én Uramat, örvendezve élek szárnyai alatt,
szolgálója lettem, lepillantott rám, alázattal zengi dicséretét szám.

Ami velem történt, nem volt soha még, boldognak mond engem minden nemzedék,
nagyot művelt rajtam hatalmas keze, jóságában százszor szent az ő neve.

Irgalma leárad, népünkre borul, félelmünkre válasz, és szívünkre hull,
mindenható karja csak egyet suhint, s a kevélykedőket széjjelszórja mind.
Letöri a gőgöst képzelt magasán, alázatos hívét áldja trónusán,
éhezőknek étket tele kézzel ád, de a gazdagoktól zárja kapuját.

Igazak dolgára örök gondja van, szívén hordja népét nagy irgalmasan,
atyáinkhoz szólott évezreken át, benne bízó népe ismerte szavát.

Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát, Fiút és a Lelket századokon át,
tudom, hogy mit adtál: töviskoronát, áldott légy ma érte, s minden koron át! (ÉE 251)

Áldozásra: Íme, a Szűz méhében fogan és Fiat szül, s neve lészen:
Emmánuel: velünk az Isten. (ÉE 506)
Zárásra: Ó fényességes, szép hajnal, kit így köszöntött az angyal:
üdvözlégy, teljes malaszttal!

Dicsőséges Szűz Mária, Atyaistennek szép lánya,
és Szentléleknek mátkája!

Ó boldogságos Szűzanya, kérünk nagy méltóságodra,
végy minket pártfogásodba! (Ho 11 / ÉE 16)

Adventi énekek, 2021
Gyertyagyújtásra: Harmatozzatok, magasságos egek,
s a felhők hozzák az Igazat. (ÉE 14)

Uram, irgalmazz: Kyrie eleison. Szentek fényessége, mennynek ékessége:
Uram, irgalmazz minekünk!
Christe eleison. Istennek szent Fia, Mária magzatja:
Krisztus, kegyelmezz minekünk!

Kyrie eleison. Jöjj el hát, látogass minket, tisztítsd meg bűntől lelkünket:
Uram, irgalmazz minekünk! (ÉE 413)
***

ADVENT 1. VASÁRNAPJA: november 27−28.
Bevonulásra: Ó, bezárult Édenünk, rosszra fordult kezdetünk!
Megtaláltuk a halált, üdvünk kincse zárra zárt.

Fel-felnyögött bár imánk: égi harmat, hullj miránk!
De bilincsben a kezek, mert a lélek vétkezett! (Ho 3)

Hozzád emelem az én lelkemet, Uram,
mert kik Téged várnak, meg nem szégyenülnek. (ÉE 501)

Zsoltár: Mindazok, kik Téged várnak, meg nem szégyenülnek, Uram. (ÉE 502)
Felajánlásra: Az Úristen Ádám atyánknak... (Advent 2. vasárnapja, zárásra)
Áldozásra: Az Úr megadja kegyelmét, és földünk megtermi gyümölcsét.
(ÉE 503)
Zárásra: Csillagoknak Teremtője, és híveknek Fényessége:
Krisztus, minden Megváltója, légy kérésünk hallgatója!
Szentséges Úr, téged kérünk, jövő Bíránk és Életünk!
E napokban őrizz minket, védd Sátántól híveidet!

Hálát adjunk az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek,
három személy fölségének, egymivoltú Istenségnek. (ÉE 9)

ADVENT 2. VASÁRNAPJA: december 4−5.

ADVENT 3. VASÁRNAPJA: december 11−12.

Bevonulásra: Harmatozzatok, égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke: jöjj el, édes Üdvözítőnk!

Bevonulásra: A kereszténységben hisszük, valljuk régen,
hogy az Isten minekünk véghetetlen kegyességében
ígérte a Megváltót vigasztalásképpen. (Ho 1)

Mert az emberek ott tévelygenek,
hol te égi fényed nem vezérli őket: jöjj el, édes Üdvözítőnk! (Ho 2 / ÉE 3)
Sion népe! Íme, jő az Úr a népek váltságára;
s hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. (ÉE 507)

Zsoltár: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, azért szívből ujjongunk.
Felajánlásra: Hív minket most egy tiszta szó, szívek homályán átható:
Hagyjátok el már álmotok, az égből Krisztus ránk ragyog.
Te kábult elme, ébredezz, te bűntől sebzett, éledett,
új napnak fénye tündököl, fusson az árny e fény elől!
Az égi Bárány, íme, jő, a bűneinket elvevő,
azért most, hívek, jöjjetek, bocsánatáért esdjetek!

Hogy majd ha újra itt az Úr, s a földre félelem borul,
ne légyen akkor büntetőnk, de őrizőnk és jótevőnk.

Dicséret, áldás illeti Istent: Atyát és egy-Fiút,
s a Lelket is, ki vigaszunk örökké zengje himnuszunk! (ÉE 8)
Áldozásra: Jeruzsálem, kelj fel, s állj a magaslatra,
lásd a gyönyörűséget, mely jön már Uradtól néked. (GH 16)
Zárásra: Az Úristen Ádám atyánknak, kegyes vigasztalásnak
megígérte jövetelét a Messiásnak.

Izajás is így jövendöle: íme, Jessze gyökere
vesszőt terem új világnak nevelésére.

A vesszőnek drága virága, csillag tiszta világa,
Dávid magva: Máriától jött e világra.

Ám arról is megemlékezünk, bízó szívvel készülünk:
eljön újra világ végén s megítéltetünk.

Kérjük azért mindnyájunk Urát, lelkünk kegyes Bíráját,
állítsa majd jobbja felől hívei nyáját. (Ho 6 / ÉE 10)

Örvendjetek mindig az Úrban! Ismét mondom: örvendjetek!
Mert az Úr immár közel van hozzánk! (ÉE 509)

Zsoltár: Ujjongj és zengjél háladalt, mert nagy és szent a te Megváltód.
Felajánlásra: Kiáltsunk, Krisztus hívei: világ Szülője, add kegyed,
mely érezzük, hogy közeleg, s fogadd legszebb dicséretünk!
Régi próféták jóslata beteljesült, mint mondatott,
midőn eljött megváltani Teremtőnk egyszülött Fia.
Jöttét a vágyak hirdetik, melyekkel minden eltelik,
ily dicsőséges nagy napot illik fogadni tisztesen!

Hogy midőn újra érkezik, s a földet félelmek verik,
legyen méltó várakozás ez alázatos fogadás.

Dicséret, áldás, tisztelet Atya és Fiú, teneked,
s a Szentléleknek is velük, dicsőség minden századon. Ámen. (ÉE 1)
Áldozásra: Mondjátok: kicsinyhitűek, erősödjetek meg és ne féljetek!
Íme, a mi Istenünk eljő, s megszabadít minket. (GH 21)

Zárásra: Ave Maria, Istennek Anyja, tebenned virágzik váltságunk aranyja,
áldásod nyelvünk nem unja.

Mária, újul világ nevedben, a föld kereksége megépül nemedben,
mert a nagy Isten méhedben.

Ó, drága Jézus, Szűznek gyümölcse, teáltalad szűnjék világ rossz erkölcse,
malasztod szívünk eltöltse.
Esedezz értünk, Isten Szülője, régi magyarságnak te valál őrzője,
légy minden jónknak szerzője! (Ho 5 / ÉE 21)

