HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

(6.t.)

†

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év ApCsel 2, 14. 22-28 / 1Pét 1, 17-21 / Lk 24, 13-35
B Év ApCsel 3, 13-15. 17-19 / 1 Jn 2, 1-5a / Lk 24, 35- 48
C Év ApCsel 5, 27b-32. 40b- 41 / Jel 5, 11-14 / Jn 21, 1-19

*

Énekeljetek az Úrnak új é/neket, * énekelj az Úrnak, mind e/gész föld! Hirdessétek a pogányok
között az ő dicső/ségét, * minden népek között az ő /csodáit. Ant. Mert nagy az Úr és igen
dicsé/retes, * félelmetes minden istenek /fölött. Adjatok az Úrnak, népek családjai, † adjatok az
Úrnak dicsőséget és tiszte/letet, * adjatok az Úrnak, az ő nevének dicsé/retet! Ant. Hozzatok
áldozatokat, és lépjetek be az ő csarno/kába, * imádjátok az Urat szent ünnepi /díszben.
Vigadjanak az egek és örvendezzen a föld, † zengjen a tenger és annak teljes/sége, * örüljenek
a mezők és mind a benne /valók! Ant.

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 97

Vagy: Gr.R. szerint D.U. 100 b / 7 CANTATE DOMINO 95. zs. 2. / 95. zs.

D.U. 102

,, Aki szeret, az énekel’’ - mondja Szent Ágoston. Öntsük most, az áldozás alatt énekbe szeretetünket, azt a mély,
kegyelmi közösségen alapuló szeretetet, melyről az evangélium beszél.

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
3. Alvilág leláncolt foglyait feloldja, s mind, ami lent hevert, a magasba hívja,
számtalan népek tömlöce megnyílik, s az Égbe fölmenőt szabadok követik. Üdvözlégy
1. Jézus, megváltó Istenünk, alleluja, alleluja, föltámadt, itt van most velünk, alle,alleluja.
2. Hirdetik fényes angyalok, alleluja, alleluja, valóban él, föltámadott, alle, alleluja.
3. Krisztus húsvéti asztala, alleluja, alleluja, megtisztult népet vár haza, alle, alleluja.
4. Borunk, búzánk és életünk, alleluja, alleluja, mindent tenéked szentelünk, alle, alleluja.

INTROITUS: D.U. 100b / 4 MISERICORDIA DOMINI 32.zs 5.6. 1. v.
Énekeljetek az Úr- nak, al-le-lu-ja, áldjátok az Ő ne-vét, al- le-lu- ja.
( Verzus mint fent )

Az Úr szeretete először a teremtésben nyilatkozott meg, amikor örök Igéje által megalkotta a mennyet és a földet.
Másodszor akkor töltötte be irgalma a földet, amikor földre küldött Igéjének húsvéti misztériumai által mindent,
minket is újjáteremtett.

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.)

D.U. 112
1. Dicsőség, szent áldás, tisztesség a föltámadt Úrnak, húsvéti Báránynak dicsőség,
szent áldás, tisztesség! 2. A halál és élet harcra szállt. Meghalván az Élet a halálon úr
lett. A halál és élet harcra szállt. 3. Mit láttál, szent asszony, a sírnál? Sírnak ürességét,
Krisztus dicsőségét. Mit láttál, szent asszony, a sírnál? 4. Fényes nap, Úr-adta, ékes
nap! Isten adta nékünk, ezért örvendezzünk. Fényes nap, Úr-adta, ékes nap!

Az Úr ir-gal-ma be-töl-ti a föl-det, az Úr i- gé- je ál - tal

let-tek az e-gek, al-le- lu- ja.

( 4.t.)

†

*

Örvendezzetek igazak az /Úrban, * az igazakhoz illik a / dicséret! Ant.
Dicsőség az Atyának és / Fiúnak * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor *és mindörökkön örökké /Ámen. Ant.

Vagy: Gr. R. szerint INTROITUS: D.U. 100c / 1 JUBILATE DEO 65. zs. 1.2.3.
Szerte a földön szól az Egyház szájából a megváltáson ujjongó zsoltár és a hálát adó, magasztaló alleluja.

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: Alleluja, Alleluja, Alleluja.
3. Ezen a Szent-szent ünnepen ujjongva csengő éneken Urunkat áldjuk
szüntelen, Alleluja. R: Alleluja, Alleluja, Alleluja.
4. Illő, mert ily jót tett velünk, átadva néki hű szívünk, Istennek hálát
zengenünk, Alleluja. R: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Új-jong-ja-tok Is-ten-nek min-den föl-dek, zsoltárt zengjetek ne-vé-nek,

ad- ja- tok di- csé- re- tet

di-cső-sé-gé-nek, al- le- lu- ja

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

†

*

V: Ki hű-séges marad mind- ö- rök-ké, * az el-nyomottaknak igazságot

Mondjátok az Istennek: † mily félelmetesek a te műveid, Uram! * a te erődnek nagyságáért
meghódolnak neked minden ellensé/geid. Ant. Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek
/Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, *és mindörökkön örökké /ámen. Ant

GRADUALE: D.U. 100 / 1 HÆC DIES / DEXTERA DOMINI 117. zs. 24. 16.

szolgáltat, és ételt ád az é - he - zők- nek.

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

A Graduale a legfontosabb húsvéti zsoltárt idézi: Isten az idők Ura, s neki a legfölségesebb alkotása ez a nap,
mindazzal együtt, amit e nap tartalmaz.

V: Az Úr fölemeli a le - tör - te - ket,* az Úr feloldozza a bi-lincs-be verteket
Ez az a nap melyet az Úr szerzett nekünk:örvendezzünk s vigadjunk rajta.
V: Az Úr jobbja győzelmet szerzett, * az Úr jobbja felmagasztalt engem. Ez az …
Vagy:VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Az élet útját * mutatod, Uram, nékem. 15. zs. 11a. v.
B Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét 4. zs. 7a. v.
C Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. 29. zs. 2a. v.

ALLELUJA: OPORTEBAT PATI CHRISTUM

Lk 24, 46

V.) Szenvednie kellet Krisztusnak, † és feltámadnia a halálból, * és úgy menni be az ő
dicsőségébe.
Vagy: A / B Urunk Jézus, tárd fel az Írások értelmét, * hadd lángoljon a szívünk,
midőn tanítasz minket! Lk 24, 32
C Feltámadt Krisztus, ki mindeneket alkotott, * és megkönyörült az emberi nemen.

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

lu- ja. V: Az Úr oltalmazza az árvát

és a jö-ve-vényt, * és az özvegynek gondját viseli, a bűnösök útját pedig

kárho-zat-ba vi- szi. Al- le-

lu- ja. V: Ö-rök-ké országol az Úr, a te

OFFERTORIUM : G. H. 190 LAUDA, ANIMA MEA 145.zs. 1. 2. 6-10
Magunkon is megtapasztaltuk, miképpen emelt és oldozott fel minket Húsvétkor Isten: ezért adunk neki hálát ma és
egész életünkben, jelesül a dicséret áldozatában, a szentmisében.

Is-te-ned, ó Si-on,* mind-ö- rök-kön ö- rök-ké. Al-le-lu-ja, al- le- lu-ja.
E: Al-le-

lu- ja. N: Al- le-

lu- ja.
COMMUNIO: D.U. 100b / 6 ANNUNCIATE 95. zs. 2.3 / 95. zs.
A megváltottak hirdetik a pogányok között napról-napra a világ végéig az Úrtól jött üdvösséget. Hirdetik azt
szavukkal, énekükkel, de az áldozatok és a liturgia szent ünnepi dísze által is.

V: Dicsérjed, én lelkem, az Urat, egész életemben az U- rat di-csé - rem,*
Hirdessétek napról napra, al-le-lu-ja, az Ő üd-vös-sé-gét, al-le- lu- ja.
é- nek-lek az én Istenemnek, a- míg csak va-gyok

Al- le-

lu- ja.

