NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Mi történik az Egyházban évről évre a nagyböjti időszakban?

( 1.t.)

†

*

(Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, * őt hallgassátok! Mt 17,5 / 2Pét 1,17)

Az Úr országol, örvendezzen /a föld, * vigadjon a szigetek soka/sága. Körülötte felhő
és /homály, * jog és igazság az ő trónjának /alapja. Ant. Előtte /tűz jár, * és megégeti
körös-körül az ő ellensé/geit. Fénylenek villámai a föld kerek/ségén, * látta a föld, és
megresz/ketett. Ant. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr színe /előtt, * az Úr
színe előtt az /egész föld. Hirdették az egek az ő igaz/ságát, * és látták minden népek
az ő dicső/ségét. Ant. Világosság támadott az iga/zaknak, * és az igaz - szívűeknek
/vigasság. Vigadjatok, igazak, az Úrban, * és dicsérjétek az ő szentségének
emléke/zetét! Ant.

D.U. 67
1.Térj meg keresztény, - hagyd el vétkedet, - jöjj és sirasd meg hűtlenségedet, Húsvét közeleg, készítsd föl szívedet! 2. Penitenciát siess tartani, - üdvösségedre
gondot viselni, - Krisztus titkait szívedbe fogadni. 3. Mutasd meg immár szeretetedet,
- minden emberhez kedvességedet, - hogy betakarjad sok gonosz tettedet!

D.U. 83
1. A megváltó szent kínhalál, - melyben a föld üdvöt talál, adjon, Urunk, most békülést, - szívünk vágyának enyhülést.
2. Tápláljanak szent titkaid, - ihlessenek vércseppjeid, lelkünknek mélye teljen el - szenvedésed emlékivel.
3. Éljen szívünkben szüntelen - e gyalázat, e gyötrelem, keresztfa, lándzsa, vasszögek, - tövisszúrások, sebhelyek!
4. Ó megfeszített Jézusunk, - egész szívvel fohászkodunk. Kit eladott a gyűlölet: - Tenéked áldás, tisztelet!

ZÁRÓÉNEK: D.U. 70
1. Ne szállj perbe énvelem, - én fölséges Istenem, - mert nem igazul meg
akkor az én lelkem, - s méltán elvethetsz engem.
2. Mert én anyám méhében - fogantattam vétekben, - e világra jöttem
eredendő bűnben, - s elestem sok vétekben.
3. Néked bűnöm megvallom, - mert én azzal tartozom, - te bocsáthatod meg,
bizonnyal jól tudom, - segítségedet várom.
4. Szent Fiad haláláért, - keserves nagy kínjáért, - áldott szent vérének
drága nagy áráért: - kegyelmezz meg mindezért.
5. A te áldott Szent Lelked kérlek, - tőlem el ne vedd, - sőt újítsd meg bennem,
hogy dicsérjem neved, - szolgálhassak tenéked.
6. Reád bízom magamat, - te viseljed gondomat, - igazgasd jó útra az én lábaimat és minden szándékomat!

Az Egyház nemcsak megemlékezik Krisztus húsvéti misztériumáról, hanem a liturgiában megújítja azt,
hogy a hívők egyesülhessenek Megváltójukkal és felfoghassák az ő kegyelmeit. A nagyböjt évenkénti
tavaszi tisztulás és lélekújulás ideje az Egyházban. De kemény szellemi harcé is. Krisztus harcba szállt a
Sátánnal:böjtölése által, legfőképpen pedig önként vállalt szenvedése és halála által. A kereszten látszólag
vereséget szenvedett, de valójában halálának percében rontotta le a Sátán birodalmát. Krisztus évről évre
megvívja harcát híveiért a nagyböjtben. ,, Nektek nem a test és a vér ellen kell harcolnotok, hanem evilág
Fejedelme - vagyis a Sátán - ellen.,, ( Ef 6, 12) A tapasztalat megerősíti az egyházatyák véleményét: a
Sátánt ingerli a húsvéti kegyelemáradat, s ilyenkor erősebben ostromolja a lelkeket. Ők azonban Krisztus
erejére támaszkodnak, és megerősödve, lelkileg fejlettebben kerülnek ki az összecsapásból.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A év: Ter 12,1-4a / 2Tim 1, 8b-10 / Mt 17,1-9
B év: Ter 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 / Róm 8, 31b-34 / Mk 9, 2-10
C év: Ter 15, 5-12. 17-18 / Fil 3, 17- 21. 4,1 / Lk 9, 28b-36

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 66
1. Bűnös lelkek, tisztulásra, Szentmisére jöjjetek, - Keresztúton elkísérni azt,
ki meghalt értetek. E nagyböjti szent időben bánat könnye hulljon bőven, hogy megmossa lelketek. 2. Ezredeken harsog által a próféták szózata:Bízzatok, mert el fog jönni a fájdalmak Férfia. Ő hordozza terheinket, átvállalja
bűneinket, - meggyógyultok általa. 3. Krisztus vérén tört meg a bűn és megtört
a kárhozat, - Krisztus vére az oltárról újra most az égbe hat. Ő az Újszövetség
papja, önmagát itt bemutatja, - ó, egyetlen Áldozat!
D.U. 62
1. Itt az alkalmas szent idő, az üdvösségnek napjai, hogy megtisztítsuk
a szívünk, lemosva vétkek szennyeit.
2. Jelezte ezt már Mózes is, ki vad vidékre elvonult, vállalva népe bűneit,
hogy sírva, könnyel mossa le.
3. Illés is így tett egykoron, kit elragadt a tűzszekér, s világteremtő Istenünk,
ki testet öltve jött közénk.
4. Ezért imánk míg esdekel, alázkodjék az értelem, hajoljon földre térd s a váll,
arcunkat mossák könnyeink.
5. Vágyunkat űzzük messzire, törjük meg testünk ösztönét, így leszünk
élő áldozat, és bőkezűen adhatunk.
6. Szolgálván hogyha böjtölünk, elszáll a belső lustaság, elfut a lelki zsibbadás,
világosságra vált a köd.
7. Legyen bár vétkek temploma, és bűnfekéllyel telt a szív, a böjt lesz
legjobb gyógyszere, ha kegyelmével jő Atyánk.
8. Jézus könyörgünk, irgalom! Bánkódva hozzád száll szavunk: hogy bűn
világát rontva szét irgalmad hozzon békülést!
9. Fiaddal add meg, jó Atyánk, örök Lelkeddel add meg ezt, kit háromságos
névvel is vallunk, hogy egy vagy, Istenünk. Ámen.

INTROITUS: D.U. 64c REMINISCERE 24.zs. 6. 1-3

Vagy : EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Énekünk Isten kegyelméért kiált a mélységből. Tőle várjuk az irgalmat, Tőle várjuk az Ellenségtől, a Sátántól való
megszabadítást is.

A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: *,, Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”
Mt 17,5 / 2Pét 1,17

CREDO
Emlékezz meg, Is- ten, ir- gal- massá-god-ról s könyö- rü-le- ted- ről,

mely ö-rök-től va-ló. (2.t.)

†

⃰

( Szívem rólad mondta: ,, Keressétek az ő arcát! ’’ † A te arcodat keresem / Uram. *
Ne rejtsd el előlem arcodat!)
Hozzád emelem az én lelkemet, /Uram, * én Istenem, tebenned bízom, pirulnom ne
kelljen! Ne uralkodjék rajtunk az /Ellenség, * és nyomorúságunkból szabadíts meg
minket! Ant. Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké amen. Ant.

NAGYBÖJTI KYRIE: D.U. 414
Kyrie eleison! N: Nagyhatalmú Isten, könyörülj e népen! Uram, irgalmazz minekünk
Christe eleison! N: Ádám atyánk vétkét, Te mostad le szennyét!
Krisztus kegyelmezz minekünk!
Kyrie eleison! N: Mit a bűn hajdan elveszte, Szent Fiad nékünk megnyerte!
Uram, irgalmazz minekünk!

GRADUALE: D.U. 64c / 1 TRIBULATIONES CORDIS 24.zs. 17-18
A keresztény ember kettős időben él: a megváltást már megszerezte számunkra Krisztus húsvéti áldozata, ugyanakkor
e megváltás beteljesedését még mindnyájan külön-külön és együttesen várjuk. A graduale a bűn, bizonytalanság,
emberi zűrzavar nyomorúságából kiált fel az Úrhoz.

R. Szívem háborúságai megsokasodtak, *
az én nyomorúságomból ments ki engem, Uram!
V.1) Lássad megalázottságomat és számtalan bajomat, * és bocsásd meg minden
/vétkemet! Az én nyomorúságomból…
V.2) Szemeim mindenkor az Úrra néznek, * mert ő vonja ki a tőrből /lábamat.
Az én nyomorúságomból… Szívem háborúságai…

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt;megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a
mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test
feltámadását és az örök életet. Ámen.

OFFERTORIUM: G.H. 92 MEDITABOR IN MANDATIS 118.zs. 47-48, 57-58
Az áldozati adományokhoz csatolt szándékunk: nem csak kényszerből tartjuk meg az Úr parancsait, de szeretjük őket,
elmélkedünk rajtuk, keressük őket, egyesülünk velük.

Elmélkedem parancsolataidon, mert megszerettem őket, +
R.) és kitárom kezemet parancsola/taid felé, * miket /szeretek.
V.1) Az én osztályrészem, Uram, kimondtam, - hogy törvényedet meg/őrizzem:†
könyörgök a te orcád előtt teljes szí/vemből. R.)
V.2) Könyörülj rajtam beszéded szerint, - mert csak a te utaid/ra gondolok, †
és lábaimat a te bizonyságaid felé /térítem. R.)

SANCTUS: D.U. 448
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban.
Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.

AGNUS DEI: D.U. 461
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

COMMUNIO: D.U. 64c / 3 VISIONEM QUAM VIDISTIS Mt 17, 9 / 96. zs.
A szentmisében és a szentáldozásban mi is a Tábor-hegyi látomás részesei lettünk, s most, hogy a halálból már
föltámadt az Emberfia, hirdetjük az Úrnak e látomásában megmutatkozó Istenségét.

Vagy:VÁLASZOS ZSOLTÁR:
A Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. 32. zs. 22.v
B Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén. 115.zs. 9. v
C Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem. 26. zs. 1a v.

A lá- to- mást, melyet látta-tok,

TRAKTUS: ( Mellékelve) D.U. 64c / 2 CHRISTUS IESUS

míg-nem a ha- lál- ból föl- tá- mad az Em-ber-fi- a.

Mt 17, 1-2,5

senki-nek ne mond-já- tok,

