D.U. 84
1. Jézus világ Megváltója, üdvözlégy élet adója, megfeszítet Istenfia szent kereszted
szívem hívja. R.) Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled haljak, veled éljek.
2. Általszegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad, mezítelen tépett
melled! Ó siratlak, ó ölellek! R.) 3. Virágoknak szép virága, honnét orcád sárgasága?
Hegyes tövis koronázott, édes orcád vérrel ázott. R.) 4. Asszú földet harmatozván
vérzel, vérzel a keresztfán, úgy piroslik tested róla, mint a most nyílt piros rózsa. R. )
5. Szent karjaid széjjel tárod, mert az embereket várod, kiken vérrel könyörültél,
betegekért betegültél. R.) 6. Jézusom ha jön a végnap, ismerj engem magadénak,
homlokomon piros véred: tiéd vagyok, úgy ítélj meg! R.)
D.U. 68
1. Jézus Krisztus, az Atya Igéje, Fényessége, örök Bölcsessége; világba jött bűnösöket
hívni megtérésre, életre vezetni. 2. Negyven napig Jézus a pusztában böjtölt értünk
állhatatosságban, a kísértő Sátánt, hogy legyőzte, minekünk is példát adott erre.
3. Keresztségben tudjuk mit fogadtunk, a Sátánnak, hogy ellene mondunk, testünket is
fegyelemben tartjuk, a léleknek szolgálatra adjuk. 4. Keresztségben meghaltunk a
bűnnek, Krisztus által éljünk az Istennek, kérve kérjük mennyei Atyánkat, igazgassa
jóra szándékunkat. 5. Jézus Krisztus, ki értünk szenvedtél, példát adva negyven nap
böjtöltél, kérünk téged, hallgass meg most minket, életedbe vedd föl életünket !

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!

ZÁRÓÉNEK : D.U. 71
1. Könyörülj istenem, én bűnös lelkemen, szánakozz immáron szomorú
szívemen, haragodnak mennykövét, éles hegyes tőrét,vedd vissza vétkeim büntető
vesszőjét. 2. Továbbá mosogasd bűnöktől lelkemet, tisztítsd meg gyógyítsd meg
sebektől szívemet, bűneimet megvallom, nyilván tapasztalom, miattok nem lehet
nyugságom vígságom. 3. Vétkeim lelkemet, mint a kígyók, úgy marják, mint éles
tövisek, szívemet átjárják: hová fussak színedtől, fegyveres kezedtől?Félek és rettegek
nagy ítéletedtől. 4. Istenem, egyedül ellened, vétkeztem, előtted, ellened, gonoszt
cselekedtem: kegyelmes Úristenem! mi hasznod vesztemen? Irgalmazz, s könyörülj én
bűnös lelkemen. 5. El ne vess engemet isteni színedtől, meg ne fossz, könyörgök,
a te szent Lelkedtől, tiszta szívet énbennem teremts, én Istenem, ne tartsd föl már
tovább haragod ellenem 6. Szabadíts ki immár a halál torkából, ments ki már bűneim
kemény rabságából. Hogy csak neked élhessek, hozzád siethessek, téged
magasztalván, benned örvendhessek. 7. Nyisd meg, ó ajakamat szent dicséretedre,
Ébreszd föl szívemet hő szeretetedre: csak téged akarjalak, téged óhajtsalak,
Téged szeresselek, téged kiáltsalak. 8. Tudom, hogy bűnbánó szíveket látogatsz, és
kiket ostorral gyakorta sújtogatsz, azok néked kedvesek, jóra érdemesek, Add, Uram
Istenem, közülök lehessek.

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
A liturgia révén a kísértést visszaverő Krisztus ( Nagyböjt I. Vasárnapjának evangéliuma) ereje
száll belénk, tehát végső soron Krisztus vívja e harcot Egyházáért. Kikben vívja Krisztus e
harcot? 1. A keresztelendőkben. Az ősegyház általában húsvét éjszakáján keresztelt. Nagyböjt
folyamán előkészítette őket a szentség felvételére, fokozatos vizsgákra bocsátotta őket ( 3.és 4.
hét szerdáján), s e vizsgákhoz, scrutiniumokhoz mély értelmű beavató szertartásokat kapcsolt.
( Azok egy része ma a keresztelés bevezető szertartásában szerepel.) A hittanulók lelkéért
folytatott harc Krisztus húsvéti győzelmében végződik.
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A év: Kiv 17, 3-7 / Róm 5, 1-2. 5-8 / Jn 4, 5- 42
B év: Kiv 20, 1-17 / 1Kor 1, 22-25 / Jn 2, 13-25
C év: Kiv 3, 1-8a 13-15 / 1 Kor 10, 1-6. 10-12 / Lk 13, 1-9

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 65
1. Bűnbánóknak menedéke, trónusodhoz eljövünk, ah, mert máshol nincs üdv s béke:
Jézus, irgalmazz nekünk! 2. Szenvedésed drága árán váltottad meg életünk, ó, ne hagyj
el minket árván: Jézus, kegyelmezz nekünk! 3. Kenyeret s bort áldozatul felajánlván
teneked, kérünk, add meg bő jutalmul megtérésre szent kegyed. 4. Jótettekkel,
imádsággal oltárodhoz járulunk, bűnbánatban élni, halni, add meg nekünk Jézusunk!
D.U. 72
1. Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben, Te szent nevedért légy
segítséggel, ne essem kétségbe, mert mindenfelől, látod, Úristen, vagyok kísértésben.
2. Gyermekségemtől, felséges Isten, mind ezideiglen, Téged hívtalak én segítségül
minden ínségemben: mostan sem lehet más bizodalmam, sem földön, sem mennyben.
3. Nincs is énnékem más bizodalmam, Úristen, náladnál, akármiképpen cselekedj
vélem, csak ne haragudjál! Mint kegyes Atya, fiadat dorgáld, ó csak meg ne utálj!
4. Dicséret neked, Atya Úristen, a te szent Fiaddal! Áldassál tőlünk a Szentlélekkel, mi
Vigasztalónkkal! Most és örökké imádunk Téged zengő énekszókkal.

INTROITUS: D.U. 64 d OCULI MEI 24. zs. 15-16. 1-2
A Sátán az emberiségnek kelepcét, tőrt állított, s az ember fönnakadt e csapdában. Tehetetlenül, magára hagyva
( 2. zsoltárvers) vergődött az ember, szemeivel esengve nézett föl a mindent látó Istenre, mert csak Ő szabadíthatta ki
szent Fia által az embert. Át kell élnünk egyenként is ezt az Istenre utaltságot, ha a szabadulásban, az üdvösségben mi
is részesülni szeretnénk.

Sze-me-im mindenkor az Úrra néz-nek mert Ő vonja ki a tőrből lábamat.

Tekints reám, Is-ten, és könyörülj én rajtam. ( 7.t.)

*

Hozzád emelem az én lelkemet, /Uram, * én Istenem, tebenned bízom, pirulnom /ne
kelljen! Tekints reám és könyörülj /rajtam, * mert egyedül vagyok és igen /szegény.
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. 64d / 1

EXURGE, DOMINE 9.zs. 20. 4.

Isten országának, a lélek üdvösségének legnagyobb ellensége, a legördögibb bűn: a kevélység. Aki magabiztos saját
erejében, azt elhagyja Isten ereje. Aki pedig ,, gyengeségeivel dicsekszik, azt eltölti Isten ereje,,. Az ének Istent kéri,
hogy törje meg ezt a kevélységet a mi szívünkben, és ,, ellenségeinkben ,, is , tehát a bűnösökben. Krisztus
engedelmessége, alázata volt a fegyver a Sátán kevélysége ellen, s így ,,vette föl Urunk az embert a halál kapuitól,, , az
örök halál hatalmából, hogy már ,, Sion kapuiban,, , vagyis Egyházunk drága csarnokában dicsérhessük Szent Nevét.

R.) Kelj fel Uram, ne hatalmaskodjék az ember, *
állítsd ítéletre a nemzeteket színed elé!
V.1) Az én ellenségeim † visszafordulván * meggyengültek és elvesztek a te or/cád
előtt. Állítsd ítéletre…
V.1)Ki körülveszel engem † a halál kapuitól, * hogy hirdessem dicséretedet Sion
ka/pujában. Állítsd ítéletre… Kelj fel Uram…

V.1) Az Úr parancsolata fénylő, - megvilágosítja a szemeket, +
az Úr félelme szent, megmarad örökkön örökké, † az Úr ítéletei i/gazak. R.)
V.2) Legyen kedves előtted az én számnak beszéde, + és szíven gondolata a te színed
e/lőtt mindenkor, † az Úr igazságai e/gyenesek. R.)

COMMUNIO: D.U. 83c REDIME ME 24. zs. 22. 24.zs.
,, Izráel Istene” - Ő maga nevezte így magát, aki ugyanaz tegnap, ma és
mindörökké. Ugyanaz, aki a szabadulást megígérte Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak (= Izráelnek), aki Izráel népét
századokon át vezette és őrizte, aki az új Izráelnek, az Egyháznak Istene. Ő maga lett Krisztusban megváltásunkká, s
éppen most, míg a szentáldozásban esszük őt, megvált minket szorongatásunkból.

Válts meg en--gem,

(3.t.)

†

Iz- ra- el Is- te- ne min-den szorongatásomból.

*

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Bár hallgatnátok ma Isten szavára: Népem ne légy keményszívű. 94. zs. 8.
B Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. Jn 6,69
C Irgalmas a mi Urunk Istenünk: * könyörületre hajlik szíve 102.zs. 8av.

Hozzád emelem az én lelkemet, Uram, * én Istenem, tebenned bízom, pirulnom /ne
kelljen! Emlékezzél meg irgalmadról, Uram * és könyörületedről, mely öröktől /való.
Ant. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, * mert ő vonja ki a tőrből /lábamat. Tekints
reám, és könyörülj rajtam * mert egyedül vagyok, és igen /szegény. Ant. Lássad
megalázottságomat és számtalan bajomat, * és bocsásd meg minden /vétkemet. Ant.

TRAKTUS: ( Mellékelve) 64d / 2 AD TE LEVAVI 122. zs. 1-3
Vagy : EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Vagy: COMMUNIO: D.U. 64d / 3 PASSER INVENIT 83.zs. 4. 83.zs.

A Valóban te vagy a világ Megváltója, Uram. * Adj innom az élő vízből, hogy ne
szomjazzam soha többé! Jn 4, 42. 15.
B Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen
minden őbenne hívő. Jn 3,16
C Az Úr mondja: † ,, Tartsatok bűnbánatot, * mert közel van a mennyek országa.” Mt 4,17

CREDO
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. 98 IUSTITIÆ DOMINI 18.zs. 9.11. 12. 9. 10. 15.
A nagyböjt kemény fegyelmét megédesíti, hogy az Úr éppen ezáltal ad teljesebb bepillantást nekünk az Ő mindennél
édesebb titkaiba.

Az Úr igazságai egyenesek, - megvidámítják a szíveket, +
R.) édesebb a méznél, a csor/gatott méznél, *
bizony meg is tartja azokat a /te szolgád.

A hittanuló és a megkeresztelt, az áldozó házat talál magának az Úr csarnokaiban, az Ő oltáránál, s most egész
vágyakozásával, szíve örömével itt akar lakni mindörökké.

A ve-réb házat talál magának, s a gerlice is fészket, hová fiait helyezze.

én a te ol-tá- rod- nál, seregek U- ra, én ki-rályom, én Is- te- nem. 3.t.
Mily kedvesek a Te hajlékaid, seregeknek Ura! * kívánkozik és sóvárog az én lelkem az Úr
csarnokai /után. Boldogok, akik a te házadban laknak, Uram, * örökkön örökké dicsérhetnek
téged. Ant. Seregek Ura, Istene, hallgasd meg imádságomat, * vedd füleidbe, Jákobnak /Istene.
Oltalmazó Istenünk, tekints le, * és nézz Fölkented /arcára! Ant. Mert jobb a Te házadban egy
nap, * mint másutt ezer. Inkább választom, hogy csak küszöbén legyek Istenem házának, *
mintsem ott lakjam a bűnösök hajlékában. Ant. Mert nap és védőpajzs az Úr, az Isten, *
kegyelmet és dicsőséget /ád az Úr. Nem vonja meg javait azoktól, kik ártatlanságban járnak, *
seregek Ura, boldog az az ember, ki benned bízik. Ant.

