COMMUNIO: POPULUS AQUISITIONIS 1 Pét 2,9: 104. zs.

CSÜTÖRTÖK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN

A megkeresztelt ember tudatában van annak, hogy a megváltásban őt Isten a bűn sötétségéből az ő csodálatos
világosságára hívta meg. Az áldozás pillanataiban ez a valóság különleges és bensőséges módon kap jelentőséget.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
ApCsel 3, 11-26 / Lk 24, 35-48

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 101
Ki-vá-lasz-tott nép, hir-des-sé-tek an-nak e- ré-nye-it, al- le-lu-ja,

al- le- lu-ja. A-ki a sö-tét-ség-ből hívott ti- te-ket csodálatos

világossá-gá-ra, al-le-lu-ja, al-le-lu-ja. ( 7.t.)

*

Hálát adjatok az Úrnak, és hívjátok segítségül az ő /nevét, * hirdessétek a pogányok között az ő
cselekede/teit. Énekeljetek neki, és zsoltárt /mondjatok, * hirdessétek minden csoda/tetteit. Ant.
Dicsekedjetek az ő szent ne/vében, * vigadjon az Urat keresőknek /szíve! Keressétek az Urat és
az ő /erejét, * keressétek az ő orcáját /mindenkor! Ant. Emlékezzetek meg az ő csodálatos
dolgairól, melyeket csele/kedett, * jeleiről és szájának ítélete/iről! Mert kivitte népét
örvende/zéssel, * az ő választottait vigas/sággal. Hogy megőrizzék az ő igazsá/gait, * és
keressék az ő /törvényét! Ant.

D.U. 104
1. Krisztus az Úr feltámadott, Alleluja, Alleluja, reményt minékünk így adott, Alle, Alleluja.
2. Hogy mi is mind feltámadunk, Alleluja, Alleluja, dicsőségébe eljutunk, Alle, Alleluja.
3. Feltámadása Krisztusnak, Alleluja, Alleluja, romlása lőn a pokloknak, Alle, Alleluja.
4. Maradjon mindig ő velünk, Alleluja, Alleluja, kiben megújult életünk, Alle, Alleluja.
5. Éljünk azért az Istennek, Alleluja, Alleluja, Atya, Fiú, Szentléleknek, Alle, Alleluja.

D.U. 109
1. Ó, ifjak, lányok, gyermekek, az angyal szóból értsetek: feltámadt Krisztus értetek,
Alleluja. R: Alleluja, Alleluja, Alleluja.
2. Itt áll az Úr most köztetek: „Békesség, már ne féljetek! Én vagyok, bennem
higgyetek!” Alleluja. R: 3. Ezen a Szent-szent ünnepen ujjongva csengő éneken
Urunkat áldjuk szüntelen, Alleluja. R: 4. Illő, mert ily jót tett velünk, átadva néki hű
szívünk, Istennek hálát zengenünk, Alleluja. R

ZÁRÓÉNEK: D.U. 117
1. Örvendezzél, boldog Szűz, Alle, Alleluja, mennyországi fényes tűz, Alle, Alleluja.
2. Kit méhedben hordoztál, Alle, Alleluja, erősebb a halálnál, Alle, Alleluja.
3. Harmadnap a halálból, Alle, Alleluja, kijött lezárt sírjából, Alle, Alleluja.
4. Halálának érdeme, Alle, Alleluja, mindnyájunknak élete, Alle, Alleluja.
5. Szent Szűz, veled örülünk, Alle, Alleluja, szólj Fiadnál érettünk, Alle, Alleluja.
6. Hogy Őt méltón áldhassuk, Alle, Alleluja, mennyben veled láthassuk, Alle,Alleluja.

1. Örvendjetek, angyalok! Jézusunk feltámadott, és a lelkünk meglelé ösvényét
a menny felé. Alleluja, Alleluja. 2. Jó hírt hoz az Úr nekünk: a sötétség már letűnt, s
nincsen rajtunk hatalma, ha a lelkünk akarja. Alleluja, Alleluja. 3. Bort és fehér
kenyeret ajánlunk fel teneked, fogadd véle Istenünk, néked szentelt életünk. Alleluja,
Alleluja. 4. Szent vagy, szent vagy, Jézusunk, kősírodhoz elfutunk, s angyaliddal
teneked zengünk boldog éneket, Alleluja, Alleluja.

D.U. 96
1. Az Isten igaz napja ez, szent fényességgel tiszta nap, a drága vér ma mossa le a
világ szörnyű bűneit. 2. Hitetlen hite visszatér, ma újra látnak a vakok, s kiben nem old
fel rettegést, ha látja: megtér a lator!? 3. Keresztjét jóra váltja ő, gyors hittel Jézust
kérleli, igazként sokat megelőz, az Úr országát elnyeri. 4. Ámulnak mind az angyalok,
látván a testi büntetést, s hogy Krisztushoz tér a gonosz, boldog életet érdemel.
5. Csodálatos misztérium, világ szennyét hogy mossa le, mindenki bűnét elveszi, test
vétkét tisztítván a test. 6. Lehet-e ennél nagyszerűbb: vétket bocsát az irgalom félelmet
old a szeretet, s új életet szül a halál!? 7. Saját csalétkét falja fel, magát köti meg a
Halál, meghal mindenki Élete, s felkél, mint minden élete! 8. Elér mindenkit a Halál,
de feltámad mind a halott, s pusztítva, ütve a Halál csak maga vesztét nyögheti.
9. Kérünk, teremtő Istenünk, vigadva Húsvét ünnepén: ne ártson nékünk a halál,védd
meg örökre népedet! 10. (Meghajolva) Urunk, tenéked glória, aki legyőzted a halált,
az Atyát és Szentlelket is dicsérjük minden századon. Ámen.

INTROITUS: VICTRICEM MANUM Bölcs 10, 20.21: 97. zs. 1.
A feltámadás és a megváltás valóságát először az apostoloknak kellett felismerniük. Az ő szívükben lévő bizonyosság
és ujjongás Isten ,,győztes keze ’’ fölött eredményezte a népek és nemzetek megtérését, krisztusi hitre jutását.
Mi is zengjünk ezért ékes dicséretet!

Győz-tes ke- ze-det, U- ram, e-gyet-ért-ve ma-gasz-tal-ták, mert a

böl-cses-ség megnyitotta a né-mák szá-ját. És a gyer-me-kek nyel-vét

é-kes-szó-ló-vá tet-te, al-le-lu-ja, al- le- lu- ja.

V.) Föltámadt Krisztus, ki mindeneket teremtett, * és megkönyörült az emberi nemen.
Vagy:

Ezt a napot az Úristen adta. * Ujjongjunk és vigadjunk rajta! 117.zs. 24
( 7.t.)
†
*
Énekeljetek az Úrnak új é/neket, * mert csodadolgokat csele/kedett. Ant.

SZEKVENCIA: D.U. 100 / 3 ( Mellékelve) VICTIMÆ PASCHALI LAUDES

Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké /Ámen. Ant.

OFFERTORIUM: IN DIE SOLEMNITATIS

KYRIE: D.U. 412
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk! Krisztus kegyelmezz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk!
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!

Kiv 13,5: 80.zs. 4. 9-11

Isten ősi ígéretének földje nem más, mint a Jézus Krisztus keresztáldozatával és feltámadásával megjelölt Isten
országa, mely a kegyelem teljessége és a tiszta vágyak beteljesülése.

E: Al-le-

lu- ja. N: Al- le-

lu- ja.

GLORIA: D.U. 422
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk
néked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten.
Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának
Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd
meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te
vagy Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel
együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen.

V: Nagy ün-nepetek napján, mond-ja az Úr, * be-visz-lek titeket a tejjel

s mézzel fo-lyó föld-re. Al- le- lu-ja. V: Halljad, én népem, és szólok,

GRADUALE: D.U. 100 / 1 HÆC DIES / LAPIDEM 117.zs. 24. 22-23
Nemcsak Húsvétvasárnap, hanem a nyolcad minden napján felhangzik a legfontosabb húsvéti zsoltár verse.
,, Ez az a nap… ’’ más-más hálaadó gondolattal kiegészítve. A teremtés és a megváltás örök kegyelmének
időtlenségébe visz bele az ének liturgikus szemlélődéssel.

Ez az a nap melyet az Úr szerzett nekünk:örvendezzünk s vigadjunk rajta.
Ez az a nap…
V. A kő, melyet megvetettek az építők, az lett a szegletnek fejévé, * az Úrnak
műve ez, és csodálatos a szemeink előtt. Ez az a nap…
Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. 8. zs. 2a
ALLELUJA: SURREXIT CHRISTUS

Izráel, ha meg-hallgatsz en-gem, * meg-a-dom néktek szívetek kí-ván- sá

ga-it. Al-le-lu-ja, al- le- lu- ja. V: Ne imádjatok idegen istent, mert én

vagyok az Úr, a ti Is-te-ne-tek, * aki kihoztalak titeket Egyip-tom földjé-ről.

A Teremtő Isten Jézus Krisztusba testesülve váltja meg nagy irgalmában az embert.

Al- le- lu-ja, al- le- lu- ja, al- le- lu- ja.
Al - le -

lu - ja.

