
VESPERÁS SZENT ISTVÁN KIRÁLY TISZTELETÉRE 

 

BEVEZETÉS (Kezdő fohász): 

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. 
 

 

ZSOLTÁROZÁS 
 

ANTIFONA: 

 

 

 

 

 

 

110. ZSOLTÁR 

Hálát adok néked, Uram, teljes /szívemből * az igazak tanácsában és gyülekeze/tében.  2 Nagyok az Úrnak /művei, * ismerjék meg 

őket mind, akik /szeretik.  3 Fönség és ékesség az ő /művében, * és igazsága megmarad örökkön/örökké.  4 Emlékezetet szerzett 

csodatetteinek az irgalmas és könyörülő /Isten, * eledelt adott az őt fé/lőknek.  5 Megemlékezik az ő szövetségéről /örökké, * 

cselekedeteinek erősségét hirdeti az ő /népének.  6 Hogy nekik adja a hitetlenek örök/részét, * az ő kezének műve: igazmondás  

és igaz /ítélet.  7 Erősek mind az ő végzései, + szilárdan állnak minden /időkre, * hűségben és igazságban hajtja végre /őket.   

8 Váltságot küldött az ő /népének, * megparancsolta örökké az ő szövet/ségét.  9 Szent és rettenetes az ő /neve, * a bölcsesség kezdete  

az Úr fé/lelme.  10 Jól gondolkodnak mind, akik eszerint csele/kednek, '*' az ő dicsérete pedig megmarad örökkön /örökké.   

(Meghajolva:) DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK * ÉS SZENTLÉLEK /ISTENNEK. Miképpen kezdetben vala, most és 

/mindenkor * és mindörökkön örökké, /ámen. ANTIFONA. 

111. ZSOLTÁR 

Boldog ember az, ki az Urat /féli, * az ő parancsolatait igen /kedveli.  2 Hatalmas lészen magva a /földön, * az igazak nemzetsége 

megál/datik.  3 Dicsőség és gazdagság az ő /házában, * és az ő igazsága megmarad örökkön /örökké.  4 Az igazaknak a sötétségben 

világosság /támad: * Ő, az Irgalmas, Könyörülő és /Igaz.  5 Jól lészen annak, ki könyörül és szívesen ád, + az ő dolgait igazul /rendezi: * 

meg nem inog az mindö/rökké.  6 Örök emlékezetben lészen az /igaz, * nem fél a gonosz-hír hal/lástól.  7 Erős a szíve, mivelhogy az 

Úrban bízik, + bátor az ő /szíve, * azért nem retteg, mígnem meglátja ellenségeinek /bukását.  8 Osztogat, adakozik a szegényeknek, +  

az ő igazsága megmarad örökkön /örökké, * fölemeltetik a feje dicső/séggel.  9 A bűnös látja ezt, és harag fogja el, + fogait csikorgatja  

és irigységben emészti /magát, '*' a gonoszok kívánsága semmivé /leszen.   

(Meghajolva:) DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK * ÉS SZENTLÉLEK /ISTENNEK. Miképpen kezdetben vala, most és 

/mindenkor * és mindörökkön örökké, /ámen. ANTIFONA. 
 

116. ZSOLTÁR 

Dicsérjétek az Urat, minden /népek, * dicsérjétek őt, minden /nemzetek!  2 Mert megerősödött rajtunk az Ő irgalmass/sága, * és az Úr 

igaz-volta örökké /megmarad.   

(Meghajolva:) DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK * ÉS SZENTLÉLEK /ISTENNEK. Miképpen kezdetben vala, most és 

/mindenkor * és mindörökkön örökké /ámen. ANTIFONA. 

 

 

OLVASMÁNY (Capitulum): Bölcsességek Könyve 31.  
Boldog az az ember, aki megállta a próbát és feddhetetlen maradt, / mert véthetett volna, de nem vétett, //  

biztonságban vannak javai az Úrnál. – ISTENNEK LEGYEN HÁLA. 

 

 

RESPONZÓRIUM 



HIMNUSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ő néked igaz fényt hozott, hit fényét adta át neked, istenes törvényt alkotott, mely üdvösségre elvezet. 

3. Mint libanoni cédrusok, olyan sudár, mint kisgyerek, s miként előre mondatott, a Vértanúról kap nevet. 

4. Már életének hajnalán az üdv igéit hirdeti, s a magyar nemzet, a pogány, a keresztséget elnyeri. 

5. Ragyogva kél az égi fény, s ki tévely rabja volt, a nép, elhagyva sűrű éjjelét megvallja Krisztus szent hitét. 

6. Imádás légyen, tisztelet néked, Hármas-Egy Istenünk, segíts elérnünk mennyeket, mit szent királyunk kér nekünk. Ámen. 

 

 

VERZIKULUS 

V) Imádkozzál érettünk, szent István király! R) Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.  

 

MAGNIFICAT (Szűz Mária hálaéneke)  

ANTIFONA 

 

 

 

 

1. + MAGASZTALJA * az én lelkem az /Urat. 

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

3. Mert meglátta az ő szolgálójának alázatos/ságát, * 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 irgalmassága nemzetségről nemzet/ségre * azokon, kik őt /félik. 

6. Hatalmasságot cselekedett az ő /karjával, * szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága /által. 

7. Letette a hatalmasokat a /székről, * és fölmagasztalta az alázato/sakat. 

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

9. Fölvette Izraelt, az ő /szolgáját, * hogy ne felejtse irgalmas/ságát. 

10. Miképpen megmondotta vala atyá/inknak, * Ábrahámnak és az ő maradékának mindö/rökké. 

11. (Meghajolva:) Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. 

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

 

ANTIFONA. 

 

KÖNYÖRGÉS és BEFEJEZÉS 

P: Az Úr legyen veletek! - N: És a te lelkeddel !  

(Ha nem pap vezeti: Uram, hallgasd meg könyörgésemet! - És az én kiáltásom jusson eléd!) 

 

P: Könyörögjünk! Isten, ki boldogságos István királyunkat, a te hitvallódat az országlás dicsőségével és tisztességével koronáztad,  

majd a szentek társaságába fölemelted, add meg, kérünk, hogy akit Magyarország a hit tanítójául kapott meg a földön, azt Egyházad 

védelmezőjeként bírhassa a mennyben!  A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten, mindörökkön örökké. - Ámen.  

 

Befejezés: 

P: Az Úr legyen veletek! - N: És a te lelkeddel!  

(Ha nem pap vezeti: Uram, hallgasd meg könyörgésemet! - És az én kiáltásom jusson eléd!) 
 
Előénekesek: Mondjunk áldást az Úrnak!  
Nép: Istennek legyen hála! 
 
P: A meghalt hívek lelkei Isten irgalmából békességben nyugodjanak. - ÁMEN. 

 
 
ANTIFONA: Ave Beate Rex Stephane – Üdvözlégy, boldog Szent István Király 
 

Szent István Énekes Iskola – Schola Cantorum Sancti Stephani - 2012 


