
_______________________________     VESPER[S AZ ÉVKÖZI IDŐBEN     _______________________________ 

 

I. BEVEZETÉS Latinul: 

Pap: + Deus, in adjutorium meum intende!  

Nép: Domine, ad adjuvandum me festina! (Meghajolva:) GLORIA PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO –  

Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amen, alleluja. 

 

Vagy magyarul: 

Pap: + Isten, figyelmezz az én segítségemre!  

Nép: Uram, siess megsegíteni engem! (Meghajolva:) DICSŐSÉG AZ ATY[NAK ÉS FIÚNAK ÉS SZENTLÉLEK ISTENNEK – 

miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké, {men, alleluja. 

 

II. ZSOLT[ROZ[S 

 

 
 

144/1. ZSOLT[R  

Magasztallak téged, én Istenem, Kir{lyom, + és {ldom a te /nevedet * mindenkoron és örökkön /örökké. 2 Minden 

napokon {ldalak téged, + és dicsérem a te /nevedet * mindenkoron és örökkön /örökké. 3 Nagy az Úr és igen dicséretre 

/méltó, * az ő nagyvolt{nak nincsen /hat{ra. 4 Nemzedék a nemzedéknek dicséri a te /művedet, * és hatalmass{godat 

/megvallj{k. 5 A te méltós{godnak dicsőséges fényét /hirdetik, * és csodatetteidet /elmondj{k. 6 Félelmetes dolgaidnak 

erejéről /szólnak, * és nagys{godat hírül /adj{k. 7 Jóvoltod gazdags{g{nak emlékezetét /zengik, * és igazs{godon 

ujjon/ganak. 8 Könyörülő az Úr és /irgalmas, * hosszantűrő és nagyir/galmú. 9 Édes az Úr minden/kihez, ‘*’ irgalmass{ga 

ott van minden műve /fölött. (Meghajolva:) DICSŐSÉG AZ ATY[NAK ÉS /FIÚNAK * ÉS SZENTLÉLEK /ISTENNEK. 

Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /{men. ANTIFONA. 

 

144 /II. ZSOLT[R 

10 Uram, minden alkot{sod h{l{t adjon /néked, * és szentjeid {ldjanak /téged. 11 Orsz{godnak dicsőségét /hirdessék, * és 

hatalmadat /ki{lts{k. 12 Hogy megjelentsék az embereknek hatalmad /erejét, * orsz{godnak dicsőségét és /nagys{g{t. 13 Mert a te 

orsz{god örökkévaló /orsz{g, ‘*’ és nemzedékről nemzedékre a te /uralmad. (Meghajolva:) DICSŐSÉG AZ ATY[NAK ÉS 

/FIÚNAK * ÉS SZENTLÉLEK /ISTENNEK. Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké, 

/{men. ANTIFONA. 

 

144/III. ZSOLT[R 

14 Hűséges az Úr minden /szav{ban, * és minden cselekedetében /szentséges. 15 Fölsegíti az Úr mind, akik /elestek, * és az 

elnyomottat föle/meli. 16 Mindeneknek szemei tebenned bíznak, /Uram, * mert te adsz nekik eledelt alkalmas /időben. 17 Föl-

t{rod a te szent /kezedet, * és betöltesz minden élőket {ld{/soddal. 18 Igaz az Úr minden /útj{ban, * és minden 

cselekedetében /szentséges. 19 Közel van az Úr mindazokhoz, kik segítségül /hívj{k, * mindazokhoz, kik őt segítségül 

hívj{k igaz/s{gban. 20 Az őt félők akarat{t /megteszi, * könyörgésüket meghallgatja és megszabadítja /őket. 21 Megőrzi az 

Úr mindazokat, kik őt /szeretik, * de elveszti mind a bűnö/söket. 22 Az Úr dicséretét hirdesse az én sz{m, + és {ldja 

minden test az ő szent /nevét, ‘*’ mindenkoron és örökkön /örökké. (Meghajolva:) DICSŐSÉG AZ ATY[NAK ÉS /FIÚNAK * ÉS 

SZENTLÉLEK /ISTENNEK. Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké, /{men. ANTIFONA. 

 

III. OLVASM[NY (Capitulum) és RESPONZÓRIUM 

 

Olvasm{ny: … (V{lasz: - ISTENNEK LEGYEN H[LA!) 

 

Responzórium 

 



IV. HIMNUSZ ÉS VERZIKULUS 

 

 
 

2. Ki egy napp{ avattad azt, – mi reggelt s estet összeköt: – sötét k{osz csúszik re{nk, – halljad sír{sunk és im{nk! 

3. Ne kelljen bűnök terhivel – az életet így hagyni el, – hiú gondolattal teli, – s vétek-bilinccsel küzdeni!  

4. Lelkünk egeket ostoroz, – jutalmul élet-kincset ossz, – kerüljük, ami k{rt okoz, – tisztuljon minden, ami rossz! 

5. (Meghajolva:) Ezt teljesítse az Atya, – s vele egylényű Egy Fia, – aki Veled uralkodik, – ó Lélek, minden sz{zadig. [men. 

 

Verzikulus:  

V) Sz{lljon fel, Uram, az én im{ds{gom! – R) Miként a tömjénfüst a te színed elé ! 

 

 

V. MAGNIFICAT (Szűz M{ria h{laéneke) 

 
 

+   MAGASZTALJA *az én lelkem az /Urat.  

2.   És örvendezik az én /lelkem * az én üdvözítő Iste/nemben,  

3.   Mert megl{tta az ő szolg{lój{nak al{zatos/s{g{t, * és  íme, mostantól fogva boldognak mondanak engem minden /nemzetek.  

4.   Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a /Hatalmas, * és szent az ő /neve. 

5.   És az ő irgalmass{ga nemzetségről nemzet/ségre * azokon, kik őt /félik.  

6.   Hatalmass{got cselekedett az ő /karj{val, * szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízotts{ga /{ltal.  

7.   Letette a hatalmasokat a /székről, * és fölmagasztalta az al{zato/sakat.  

8.   Az éhezőket betöltötte /jókkal, * és a gazdagokat üresen /küldte el.  

9.   Fölvette Izraelt, az ő /szolg{j{t, * hogy ne felejtse irgalmas/s{g{t.  

10. Miképpen megmondotta vala aty{/inknak, * [brah{mnak és az ő maradék{nak mindö/rökké.  

11. (Meghajolva:) Dicsőség az Aty{nak és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.  

12. Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké, /{men.  

ANTIFONA. 

 

 

VL KÖNYÖRGÉS és BEFEJEZÉS 

 

Pap: Az Úr legyen veletek! - Nép: És a te lelkeddel.  

(Ha nem pap vezeti: Uram, hallgasd meg könyörgésemet! - És az én ki{lt{som jusson eléd!) 

 

P: Könyörögjünk! Magasztaljon téged, Uram, ez az esti zsolozsma, melyben megvalljuk, hogy szolg{id vagyunk; kérjük, 

hogy aki üdvösségünkért letekintettél Szűz M{ri{nak al{zatoss{g{ra, magasztalj föl minket a megv{lt{s teljességére. A mi 

Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad {ltal, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. 

[men 

 

Befejezés magyarul: 

Pap: Az Úr legyen veletek! – Nép: És a te lelkeddel!  

(Ha nem pap vezeti: Uram, hallgasd meg könyörgésemet! – És az én ki{lt{som jusson eléd!) 

 

Előénekesek: Mondjunk {ld{st az /Úrnak!  

Együtt: Istennek legyen /h{la!  

 

Pap: A meghalt hívek lelkei Isten irgalm{ból békességben nyugodjanak. [men. 


