
Advent 3. vasárnapja 
Bevonulási antifóna (Fil 4,4) 
I. módus                                                                                                                      Bv 19, 21 

       BbbbbbbbbsvvvbAWvvbb4bb#@vfgfvGYbb$#@!bbsvvsvvvvbsvvvsvbbbbbbbsrdbbbbbbbbbbbbbbbbSEvvvvvwabbbbbbbbbbb{vbfvbbvGYvvvbhvvvvtfvvbbbsvbbvbÌ G   audé-te                  in Dómi-no  semper:   í-terum di-co  

BvvtfbbfvvbSEvvvwavv{vbbbhbbhvvbvGYvbbvbbbijvvvhvvvbhvvvvvv˙bb%$vGYvvrdvvvsvvvvF%vvbbbesrd4sdsbbbvbbA@bbbbbbvbbbsvv}vvvvbbbbbbvvbbbbbbbb 
   gaudé-te:   Dó-minus e-nim pro-  pe est, al-le-       lui-a. 

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

Zsolt 84 
℣. 1. Megáldottad, a te	földedet, Uram, * 
 jóra fordítottad Jákobnak fogságát. Ant.	Gaudete 
  
vagy	(Fil 4,1)	

       BvsvvvfvvvvbbfvvvvDRvvvsvvvbbavvvvsvvvbfvbbbbbbvvbbbbfvvvvbbbrdcbbbbbsvvv}ccccccvvvvvvbbb O    rvendezzetek az Úrban mindenkor! 

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

Fil 4,4-7 & Zsolt 84,1 
℣. 1. Ismét mondom: * 
 Örvendezzetek! Ant.	Örvendezzetek 
2. Ismerje meg mindenki a ti szelídségeteket! * 
 Az Úr közel van! Ant.	Örvendezzetek 
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3. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, † 
 hanem minden helyeztben hálaadó imádságban * 
 és könyörgésben terjesszétek kéréseiteket Isten elé! 
     Ant.	Örvendezzetek 
4. Isten békéje pedig, † 
 amely meghalad minden értelmet, * 
 megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. 
     Ant.	Örvendezzetek 
5. Megáldottad,	földedet, Uram, * 
 jóra fordítottad Jákobnak fogságát. Ant.	Örvendezzetek               

℣. 1. Ébreszd föl, Urunk, a te hatalmadat és jöjj, * 
	 hogy megszabadíts minket! ℟. Alleluja 
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vagy	

       BbbbbfvvvfvvvbgvvvbbhvvvvgvvvrdvvvsvvvvFTvvvfvvvv}ccccccccccvvvvvvvvbbb M   egáldottad földedet, Uram. 

BvfvvGYvvhbbhbbhvvòvvgvv[vvhbbhbbhbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbÙhvvìvvfvv{bvhbbhbbhvvÙfvvgvvhvvÙgvvìvvfv}bbbbccccccccvv 
	 																				†                     *                                          	

Zsolt 84 
℣. 1. Jóra fordítottad * 
 Jákobnak fogságát. Ant. Bendixisti 
2. Megbocsátottad néped gonosz voltát, * 
 befödted minden bűnüket. Ant. Bendixisti 
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vagy	

       BbbbbfvvvvvbbGYvvvbbhvvvbbhvvvbbbbbbbgvvvbbbbbbfvvvbbbbDRvvvvbbbgvbbbb[vbvhvvvbbfvvvgvvbbrdvvvsvvbbbbbb{bbbbbbbbbbgvvvbbdvvbbbbvvvbÏ M   ondjá-tok a csüggedteknek:  e-rősödje-tek.     Í-me, 

BvbFTvvvvgvvv[vvbbgvvbbbbbdvvvrdvvvvbbsvvbvAWvvbbvsvvv}ccccccccccccccvvvvvvvvvbbb 
   Urunk,  Is-tenünk érke-zik. 

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

Iz 35 
℣. 1. Örvendjen a puszta és a kiaszott vidék, * 
 ujjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom! Ant.	Dicite 
2. Virulva viruljon és ujjongjon, * 
 ujjongva vigadjon! Ant.	Dicite 
3. Erősítsétek meg a lankadt kezeket, * 
 és szilárdítsátok meg a roskadozó térdeket! Ant.	Dicite 
4. Akkor majd kinyílik a vakok szeme, * 
 és a süketek füle megnyílik. Ant.	Dicite 
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5. Akkor majd ugrándozik a sánta, mint a szarvas, * 
 és ujjong a néma nyelve; Ant.	Dicite 
6. mert vizek fakadnak a pusztában, * 
 és patakok a sivatagban. Ant.	Dicite 
7. A száraz vidék tóvá lesz, * 
 és a szomjas föld vizek forrásává. Ant.	Dicite 
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