HÉTFŐ HÚSVÉT NYOLCADÁBAN

COMMUNIO: SURREXIT DOMINUS Lk 24, 34. 117. zs.
A szentáldozásban nekünk is megjelenik Krisztus. Az emmauszi tanítványok örömével örülünk, akiknek az apostolok
adták tudtukra, hogy Péternek is megjelent az Úr.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
ApCsel 2, 14. 22-33 / Mt 28, 8-15

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 101
Föltáma-dott az Úr, al- le-lu-ja, és megje-lent Pé-ter-nek al- le- lu-ja.

(6.t.)

†

*

Hálát adjatok az Úrnak, /mert jó, * mert az ő irgalmassága örökké/való. Az Úr jobbja
győzelmet szerzett † az Úr jobbja felmagasztalt /engem * az Úr jobbja győzelmet /szerzett!
Ant. Nem halok meg, hanem /élek * és hirdetem az Úrnak /műveit. A Kő, melyet megvetettek
az /építők * az lett most Szegletkővé. Ant. Az Úrnak /műve ez * és csodálatos a mi szemeink
/előtt. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett /nekünk * örvendezzünk és vigadjunk /rajta. Ant.
Tartsatok ünnepet lombos /ágakkal * föl, egészen a magas /oltárig! Hálát adjatok az Úrnak,
/mert jó * mert az ő irgalmassága örökké/való! 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.

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. 97
1. Üdvözlégy, fényes Nap, tiszteletre méltó, melyen az Úr Krisztus legyőzi a poklot,
s ki a fán függött, győztesen országol, most minden teremtmény Őelőtte hódol.
2. Az újjászülető természet hirdeti: Krisztussal visszatér mindenbe az élet, a
győzedelmes Krisztust, az Alkotót zöld erdők, ligetek s virágok ünneplik.
Üdvözlégy, fényes nap…
3. Alvilág leláncolt foglyait feloldja, s mind, ami lent hevert, a magasba hívja,
számtalan népek tömlöce megnyílik, s az Égbe fölmenőt szabadok
követik. Üdvözlégy, fényes nap…

INTROITUS: D.U. 100/ 5 INTRODUXIT VOS DOMINUS Kiv 13, 5.9. 104.zs.
A szent keresztség bevezetett minket az Ígéret Földjére, Isten tejjel-mézzel folyó, kegyelmekkel elárasztott országába.
A megkeresztelteknek most már az Úr törvényeihez kell ragaszkodniuk gondolattal, szóval és cselekedettel.

D.U. 105

1. Feltámadt már dicsőségben az Isten szent Fia. Örvendez már győzelmében
világ Megváltója.
R.) Érettünk vállalt sebhelyek már dicsőségben fénylenek Alle, Alleluja.
2. A kereszten oldalából vér és víz áradott, e forrásból a világnak új élet
támadott. R.)
3. Várja immár fenn a mennyben Atyjánál székhelye, váltságunk lett kínhalála,
közbenjár érdeme. R.)

Be-ve-ze- tett ti- te- ket az Úr a tej-jel s mézzel fo-lyó föld-re,

hogy az Úr tör- vé- nye

le- gyen min- dig aj- ka- to- kon,

ZÁRÓÉNEK: 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

al- le- lu- ja, al- le- lu- ja. (8.t.)

†

*

Hálát adjatok az Úrnak, és hívjátok segítségül az ő /nevét, * hirdessétek a pogányok
között az ő cselekedeteit! Ant.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké /Ámen. Ant.

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!
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.

OFFERTORIUM :G. H. 184 ANGELUS DOMINI Mt 28, 2.5.6.7.: Jn 20,19
Jézus megjelenik közüttünk a szentmisén és békességét közli velünk is.

E: Al-le-

lu- ja. N: Al- le-

lu- ja.

V: Az Úr angyala leszállott a mennyből és mondá az asz-szo-nyok-nak: *

a- kit kerestek, már feltámadt, miként meg-mon-dot- ta. Al- le-

lu- ja.

GRADUALE: D.U. 100 / 1 HÆC DIES / DICAT NUNC 117.zs.24. 2
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.

V: El-men-vén mondjátok meg tanít-vá- nya-i- nak, * í- me előttetek megy
Ez az a nap melyet az Úr szerzett nekünk:örvendezzünk s vigadjunk rajta.
Ez az a nap …
V: Mondja most az ő népe: mert jó, * mert az ő irgalmassága örökkévaló.

Ez az a nap …
Vagy : VÁLASZOS ZSOLTÁR:
Védelmezz engem Istenem, * hiszen tebenned bízom. 15. zs. 1. v
ALLELUJA: ANGELUS DOMINI Mt 28, 2 / RESPONDENS AUTEM

Galileába, ott majd meg- lát- já - tok őt. N: Al-le- lu-ja, al- le- lu- ja.

V: Jé- zus megállott közöttük és azt mond-ta: *,,Békesség nektek, látjátok

A Jézus sírjánál megjelenő angyal maga is a húsvéti örömhír hirdetője.

hogy én ma-gam va- gyok az.’’Al- le- lu-ja, al- le- lu- ja, al- leAl - le -

lu - ja

V.1) Az Úr angyala leszállott a mennyből, * és odalépve elhengeríté a követ,
és leült arra. ALLELUJA
V.2) Felelvén pedig az angyal mondá az asszonyoknak: Kit kerestek? *
Azok pedig felelék: a názáreti Jézust. ALLELUJA
Vagy: Ezt a napot az Úristen adta. * Örvendjünk és vigadjunk rajta! 117. zs. 24

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

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.

lu- ja.

