HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

VÁRADSZÖLLŐS

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év ApCsel 2, 42-47 / 1Pét 1, 3-9 / Jn 20, 19-31
B Év ApCsel 4, 32-35 / 1 Jn 5, 1-6 / Jn 20, 19-31
C Év ApCsel 5, 12-16 / Jel 1, 9-11a.12-13. 17-19 / Jn 20, 19-31

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 101
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.

INTROITUS: D.U. 100b VENITE BENEDICTI Mt 25,34. 117. zs.
Húsvét éjszakánk és keresztségünk megnyitotta előttünk az Atya áldottainak öröktől készült országot, a megváltottak
közösségét, mely előképe és ígérete az örök megváltás országának.

Jer-tek, A- tyám ál-dot- ta- i és ve-gyé-tek az or-szá-got, mely nek-tek

ké-szít-te- tett a vi-lág kez-de-té- től. ( 4.t.)

†

*

Hálát adjatok az Úrnak, /mert jó, * mert az ő irgalmassága örökké/való. Nyissátok meg
az igazság kapuit † belépek és magasztalom az /Urat * ez az Úr kapuja, az igazak
lépnek be /rajta. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett /nekünk * örvendezzünk és
vigadjunk /rajta. Ant. Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké /Ámen. Ant.

Vagy:INTROITUS: D.U. 100b / 1 QUASI MODO GENITI IN FANTES

1Pét 2,2
Miután mindannyiunkat egyazon gyermekségre szült a keresztség öléből édesanyánk, az Egyház, éljünk azzal a
hamisítatlan szellemi tejjel, melyel ő táplál minket.

Al-le-lu- ja. Mint most szüle-tett kis-de-dek al-le-lu-ja, szel-le-mi tej-re

vágy-ja-tok, al-le-lu-ja, al- le- u-ja. ( 5. t. ) †

*

Örvendezzetek az Istennek, a mi segí/tőnknek, * ujjongjatok Jákób Iste/nének.
Kezdjetek énekbe, és hozzátok elő a /dobot, * a kedves lantot a citerával /együtt! 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.

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.

Ez az a nap melyet az Úr szerzett nekünk:örvendezzünk s vigadjunk rajta.
V: Mondja most az ő népe: mert jó, * mert az ő irgalmassága örökkévaló. Ez az a nap..
Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. 117. zs. 1.

ALLELUJA: POST DIES OCTO Jn 20, 26
V.) Nyolc nap után, míg az ajtók zárva voltak, † megállott Jézus tanítványai között és
így szólt. * ,,Békesség nektek ! ’’
Vagy: Jézus mondja: † ,, Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. * Boldogok, akik
nem láttak, és mégis hittek. ’’ Jn 20, 29

SZEKVENCIA: D.U. 100 / 3 VICTIMÆ PASCHALI LAUDES

Húsvét tisz-ta áldozatját a hí-vek áldva áldják Bárány megváltja nyá-ját

D.U. 103
1. Úr Krisztus feltámadott, ránk malasztja áradott, szent vérének hullása lőn
pokolnak romlása. R.) Megváltotta Isten mind e világot szent halálával.
2. Első Ádám vétkezett, mindnyájunkat megsebzett, de a kegyes Úristen
könyörült az emberen. R.)
3. Új Ádám lett szent Fia, életünket újítja, poklok zárját megtöri, rabságunkat
elveszi.
4. Méltó azért vigadni, Húsvét titkát dicsérni, éljünk az új életnek, adjunk hálát
Istennek. R.)
ZÁRÓÉNEK: D.U. 110
1. Üdvözítőnk feltámadott, Alleluja, Alleluja, szenteljük vígan e napot, Alle,
Alleluja.
2. A Messiás feltámadott, Alleluja, Alleluja, beteljesült mi íratott, Alle,
Alleluja.
3. Életadónk feltámadott, Alleluja, Alleluja, kegyelme most kiáradott, Alle,
Alleluja.
4. Vigasztalónk feltámadott, Alleluja, Alleluja, elűzte már a bánatot, Alle,
Alleluja.
5. Örömnapunk feltámadott, Alleluja, Alleluja, ránk oly szép hajnal virradott,
Alle, Alleluja.

és az ártatlan Krisztus már ki- en-gesz-te- li értünk Atyját.

É-let itt a halállal megvítt csoda csatával, a holt é-letvezér ma Úr és él!

Má-ri- a szent asszony mondd, mit lát-tál u- ta- don?

Az é- lő Krisztusnak sír- ját, s a Fölkeltnek láttam gló-ri- á- ját,

an-gya-li ta- nú-kat, szemfedőt és gyolcsokat. Fel-tá-madt reményem

Krisztus, ga- li- le-á-ba e-lé-tek in- dult. Tudjuk, Krisztus feltá-ma-dott

és di- a-dal-mas: ó, győztes ki-rályunk, légy ir- gal-mas.

Krisz-tus fel- tá -ma-da, mind ő nagy kín-já-ból. Ezen mi is ö-rül-jünk

Krisz-tus le-gyen reményünk, kirje- lejszon. Á - men Al- le-lu- ja.

CREDO

SANCTUS: D.U. 448

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. 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.

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. 100b / 3 MITTE MANUM TUAM Jn 20, 27: 117.zs.
Ahogy Szent Tamás kezét kinyújtva s az Üdvözítő testét megérintve, bizonyságot kapott a feltámadásról, úgy mi is
ajkunkkal érintjük, sőt magunkba fogadjuk e Szent Testet.

Nyújtsd ki a ke-ze-det, s é- rintsd a sze-gek, he-lyét, és ne légy im-már

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-

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.

lu- ja.

V: El-men-vén mondjátok meg tanít-vá- nya-i- nak, * í- me előttetek megy

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

hi-tet-len, ha-nem hí-vő, al- le-lu-ja. al-le- lu- ja, al- le -lu- ja,

al- le- lu- ja, al- le- lu-ja. ( 4.t.)

†

*

Hálát adjatok az Úrnak, /mert jó, * mert az ő irgalmassága örökké/való.
Az Úr jobbja 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 Szeglet/kővé. 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. 105
V: Jé- zus megállott közöttük és azt mond-ta: *,,Békesség nektek, látjátok

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

lu- ja.

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.)

