
Adventi e"nekek 



(H 2) Adventi MISEKEZDO és FELAJANLASI 
3 

	

	ének. Az A/ jelzésü versszakok az 501. sz. Introitus- 
nak, a B/ jelzésüek a Rorate-Introitusnak (504) ver-
ses feldolgozásai. Mindkettô énekelhetô a 4. sz. dal-
lammal is. - Sz: Tárkányi—ZsasskOvSZkY. D: Sze-
pesi I. 

OR "fe 0 OP 

A) 1-Iozzád e -me - lem szó-mat, Is - te - nem! 
B )Harma- toz-za - tok, é-gi ma-ga - sok! 

IJ 	( 
T&ged var a lel- kem,hogyol- tal-mat nyer - jen: 
T&-ged var e- ped - ve a ha - IandOk Eel - ke: 

IJJ 
Jöjj el, 	é - des 	lid- vö - zi - 	tönk! 

2/A. Mutasd meg magad, - a te utadat, - irgalmad 
bösége - vigyen udvosségre: - Jöjj el, édes UdvözI-
tönk! 

.2/B. Mert az emberek - csak tevelyegnek, - ha te 
égi fényed - nem vezérli öket: - Jöjj el, édes UdvözI- 
tönk! 

3. Aldás, dicséret - s hála tenéked, - mert fényes 
világunk - s legföbb boldogságunk - te vagy, édes 
Udvözitönk! 

FELAJANLASRA: 4. Im az áldozat, - melyet 
bemutat - szolgád Fölségednek, - jOjj el és szenteld 
meg: - Jöjj el, édes UdvözItönk! 

5. Nyiijtsd malasztodat, - hogy az áldozat - bána-
tot gerjesszen - bünös szIveinkben: - Jöjj el, édes 
Udvözitönk! 

Parlando 
M 

- 

6 

zárt aj-ta - ját, 	var a vi- lag s6-várgva rád. 



2. MegnyIlt az ég harmatozva, - Megváltónkat hogy 
lehozza; - ég felhöi, nylijatok szét, - hozva Jákob 
fejedelmét! 

3. Fold, virulj ki, vOlgyOn-halmon - viruló zöld 
hadd fakadjon; - nyIlj ki, fOldnek szép Virága: - David 
házának Királya! 

4. 0 fényes Nap, O szep Csillag, - téged vágyunk mi 
látni csak: 	kelj fel Napunk, fényesseged - üzze el a 
sOtétséget! 

7 	(H 9) Felajánlásra, kimenetre. ,,Mãr itt az idO, hogy 
fOlkeljunk az álomból; az éjszaka elOre haladt, a nap-
pal pedig elkozelgett. Vessük el tehát a sOtétség cse-
lekedetejt!" (Róm 13,11-14) - Sz: Simon Jukun-
dián. D: Tárkányi–_Zsasskovszky. 

Eb- redj, em - ber, 	mély ál- mod- ból, 

do 	 ip 

4*w~  

megszaba-dulsz rab-sá-god-ból; kb-ze- lit mar 

10 
1 

	

Ij 1 	iJ4 
üd-vös-s6- ged, el- tOr- uk mar mindenvétked. 

2. E!küldé az Or angyalát, - hogy kOszOntse Szüz 
Máriát, - kinek tiszta, szüz méhébe - alászállt az 
örOk Ige. 

3. A SzOzhöz Igy szólt az angyal: - UdvOzlégy, 
teljes malaszttal! - a Sznt161ek megárnyékoz, - s 
áldott méhed gyUmOlcsOt hoz. 

4. Fiad Jézus néven hIvod, - ô váltja meg a világot. 
- melyet oly rég tart a Sátán - fogságban a bünnek 
Iáncán. 

8 	KeresztelO Jánosnak, a ,,Kiáltónak szava a pusztában: 
KészItsétek el az Urnak Otját..." VO. Róm 13,11-14. 
- Sz: SIk S. alapján üj. D: Cantus Catholici, 1651. 

J 	H- r l 	J ii. 
Hiv min-ket most egy tisz - ta 	szó, 

	

J1 42 4r1-J 	i• 
szivekho- má-lyán at- ha - to: 1-iagyjátok el mar 

JI 	IJ 
at- mo- tok, az égbOlKrisztus rank ra - gyog. 



2. Te kábult elme, ébredezz, - te büntôl sebzett, 
éledezz, - üj napnak fénye tündököl, - fusson az 
amy e fény elöI! 

3. Az égi Bárány, ime, jô, - a büneinket elvevô, - 
azért most, hIvek, jöjjetek, - bocsánatáért esdjetek! 

4. Hogy majd ha éjra itt az Ur, - s a földre félelem 
borul, - ne légyen akkor büntet6nk, - de ôrizônk 
és jótevönk. 

5. Dicséret, áldás illeti - Istent: Atyát és egy-Fiüt, - 
S a Lelket is, ki vigaszunk - örökké zengje himnu-
szunk! 

Enek az eredeti bun orvoslásáról. Felajánlásra, misc 
végére, Szentcsalád-járásra. Adam büne miatt a Béke 
elveszett - Ime, a gonoszság titka. Maria szülte 
meg számunkra a Békét, a ,,nagyszerü Eletet, hogy 
általa távozzék tólünk a halál" (ôskeresztény imád-
sag) - Ime, a kegyelem titka. - Sz: Kájoni Kancio-
nálé alapján. D: XVII. sz., népi gyüjtés szerint. 

4i 	iJ7 
E vi - lá- got 	Os- a-tyánk el-vesz-té, 

fJ) iJT fl 
mi-kor Is-ten 	pa-rancsátmegsze-g, 

J-;J)J IJJr 
de az Is - ten 	ir-gal-ma megmenté. 

2. Elbocsátá az Or 6 angyalát, - hogy köszöntse 
a szép Szüz Máriát, - s az méhébe fogadja szent Fiat. 

3. Ez a Gyermek a bekét jelenti, - a Sátánnak or-
szágát megtöri, - nagy irgalmát Istennek hirdeti. 

4. Hálát adjunk azért az Atyának, -6 Fiának, Or Je-
zus Krisztusnak, - Szentléleknek, mi Vigasztalónknak. 

5. Máriát is mindnyájan tiszteljük, - kegyes anyánk, 
mi bátran kérhetjük: - Gonosz ellen oltalmAt vehetjük. 



17 	A Hajnal-ének, erdélyi dallammal. Népi gyüjtés. 

Parlando 

pIn 
O fényes-só-ges szépHajnal, 	Kit igy köszöntött 

az Angyal: 	"Udvöz-légytel - jes malaszttal! 

2. Dicsôséges SzuIz Maria, - Atyaistennek szep 
lánya, - Szentlélek áldott mátkája! 

3. Fiat fogansz majd méhedben, - ki Isten s ember 
lesz egyben, - megmaradsz szüzességedben." 

4. O boldogságos Szüzanya, - kérünk nagy méltó-
ságodra, - Végy minket pártfogásodba! 

18 A Hajnal-ének, legelterjedtebh dallamával (vO. 
Zsasskovszky Enektáñ 

Rubato 
 

• .rpw 
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2. Dicsöséges Szüz Maria, - Atyaistennek szép 
lánya, - Szentlélek áldott mátkája! 

3. Fiat fogansz majd méhedben, - ki Isten s ember 
lesz egyben, - megmaradsz szüzességedben." 

4. 0 boldogságos Szüzanya, - kérünk nagy méltó-
ságodra, - Végy minket pártfogásodba! 



221 (H 201) 1. idôszaki Mária-antifóna (szertartások ye-
géhez csatolt megemlekezes a Boldogságos Szüzrôl, 
melyet régi id3t61 fogva magyar verses feldolgozas-
ban is énekelnek). Fôként az ádvent-karácsonyi idô-
ben (febr. 2-ig). - Sz: Szentmihályi M., 1798. D: 
Bozóki M., 1797. 

Poco parlando 
S 	 ft 

Ud -vö - zi - tönI( 	é - des- any - ja, 

JJjJ IJJjjJ1 
mennyeknek meg-nyilt ka- Pu - ja, 	ten-ger- já -rók 

r NO  I 	r r H J J 
szép esil-la- ga, boldog- sá- gos 	szüz Ma-ri- a! 

2. Légy segItség hü népednek, - az elesett bünösök-
nek, - ki szülöje Istenednek, —anyja lettél Terem-
tôdnek. 

3. Mert angyali köszöntésre - rád szállott az Or 
Szent Lelke, - ekkor lett az örök Ige - szüz méhed-
nek szüz gyumölcse. 

4. Azért édes Istenanyja, - légy bflnösök szószólója, 
- botló lábunk támasztója, - üdvösségunk nyIlt kapuja. 

5. Adjunk hálát az Istennek, - Atya, Fiü, Szentlé-
leknek, - három személy felsegenek, - egymivoltü 
Istenségnek! 

Verzikulus és Könyorges Adventben: 
V) Az Or angyala köszönté Szüz Máriát. R) Es ô 

méhébe fogadá Szentlélektôt szent Fiat. 

Könyorögjunk! Kérünk téged, Uristen, öntsd lel-
kUnkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet 
által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesulését 
megismertuk, az 6 kInszenvedése es keresztje által a 
feltámadás dicsöségébe vitessünk. Ugyanazon a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által. - Amen. 

Verzikulus és Konyorgés Karácsonytol: 
V) Szülésed után sértetlen szüz maradtál. R) Istennek 

Anyja, esedezzél érettünk! 
Könyörögjunk! Isten, ki a boldogsagos Szüz Maria 

termékeny szüzessége által az emberi nemnek az örök 
Udvösség ajándékát megadtad, kérUnk, add, hogy érez-
zük annak közbenjárását, ki által méltOk Iettünk befo-
gadni az élet Szerzôjét, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, 
ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. - Amen. 
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M agy ar or s za,'g n ak 
a Boldogsa"gos 
Szflz oltalmába 

való f6laja"nla"sa"nak 
megüj Itása 

Boldogságos Szüz Maria, Isten anyja, / a Szentháromság szIne elôtt, / az ég angyalai 
és szentjei szIne el6tt, / valamint a kiizdô Egyház szIne elôtt / megüjItjuk ma 
hazánknak / a Te szeplôtelen, / kegyelemteljes / és anyai SzIvednek való ünnepé-
lyes fölajánlását. I Csaknem ezer eve / elsó István, a szent király / a keresztény 
Magyarország államalapItója, / ezt a fölajánlást Unnepélyesen teijesitette, / amivel 
6 5  Neked ajándékozta, / fölajánlotta / és átadta hazánkat, mint Maria országát. / Te 
vedd anyai kezedbe mindenkorra Magyarország sorsát, / azok után a sülyos csapá-
sok után, / amelyeket az istentelen uralkodás hozott hazánkra! / 

Légy Te a kormányzók és kormányzottak valódi királynóje! / Vésd minden szel-
lembe és szIvbe / Krisztus kegyes törvényét, / hogy Fiad királysága I az egész tar-
sadalomban folragyogjon / és Krisztus békéje Krisztus országában megkezdódjék! I 
Akarjuk, hogy O uralkodjék korlátlanul rajtunk! / Vedd hathatós védelmed ala 
népunket, / országunkat és családjainkat; / légy és maradj szent katolikus hitünk 
vedógatja! / Ajándékozz nekünk az igazi és szent miseáldozatra / katolikus szent 
helyeket és templomokat, / alkalmas rendi utánpótlást / és szentéletiI papokat; / esz-
közölj ki gyermekeink számára katolikus isktolákat! / Tartóztasd fel az üj pogány-
sag áradatát / és áldd meg a Szent tizedik Piusz Papi Testvériség müködését orszá-
gunkban! I 
Légy az ártatlanság védóje, I a bIinösök menedéke, I a betegek udvossége! I Neked 
ajánljuk egész életUnket, / munkánkat és szenvedésUnkei, I kulönös képpen azonban 
halálunk órájat. I 
Fogadd el kegyesen ezt a folajanlast; / segIts minket annak megfelelôen élni, / és 
halalunk oraja.n / mutasd nekünk méhednek gytimolcsét, Jézust. I Amen. 

Magyarország Kir6lyn3je - kanyorogj éretrünk! (3-szor) 


