HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

(6.t.)

†

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év ApCsel 6, 1-7 / 1Pét 2, 4-9 / Jn 14, 1-12
B Év ApCsel 9, 26-31 / 1 Jn 3, 18-24 / Jn 15, 1-8
C Év ApCsel 14, 21b-27/ Jel 21, 1-5a / Jn 13, 31-33a.34-35

*

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! Tartsatok
ünnepet lombos / ágakkal * föl, egészen a magas /oltárig.
Hálát adjatok az Úrnak, / mert jó * mert az ő irgalmassága örökké /való! Ant.

Vagy: COMMUNIO: D.U. 100c / 8 EGO SUM VITIS VERA Jn 15, 1. 5. / 79.zs
A megváltás végső célja: kegyelmi életközösség Istennel, az isteni természetből való részesedés. Ezt a misztériumot
Krisztus a szőlőtő és a szőlővessző hasonlatával tanította meg Egyházának. Ez az életközösség elsősorban a
szentáldozással lesz egyre bensőségesebb.

Ant: Én vagyok az igaz szőlőtő, alleluja, * s ti a szőlővesszők, alleluja.

GYŰJTŐÉNEK: 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
3. Alvilág leláncolt foglyait feloldja, s mind, ami lent hevert, a magasba hívja,
számtalan népek tömlöce megnyílik, s az Égbe fölmenőt szabadok követik. Üdvözlégy

D.U. 101

Izrael Pásztora, /figyelmezz, * ki József népét mint a nyájat /vezeted. Ki a kerubok fölött
trónolsz, /jelenj meg * Efraim, Benjamin és Manassze /előtt. Ant. Kihoztad a szőlőt
Egyip/tomból, * kigyomlálván a pogányokat, helyükbe ültet/ted azt. Utat egyengettél /neki, *
elültetted gyökerét, és betöltötte a /földet. Ant. Árnyéka elborította a /hegyeket, * és indái az
Isten cédru/sait. Vesszői elértek egészen a /tengerig, * és hajtásai a nagy fo/lyamig. Ant.
Oltalmazd, amit jobbod /ültetett, * s az Emberfiát, akit magadnak /neveltél. Legyen kezed a te
jobbod felől álló /emberen, * s az Emberfián, akit magadnak /neveltél. És el nem távozunk
/tőled, * újjáéledünk, és a te nevedet /hívjuk. Ant.

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 letünt, 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 életet, Alleluja, Alleluja.

D.U. 104

INTROITUS: D.U. 100 c / 5 CANTATE DOMINO 97. zs. 1-2

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.

Az ,, új ének’’: a megújult élet éneke, a húsvét csodálatos dolgaiból megszületett, minden nemzetre kiáradó
istengyermekség éneke, melyet,, corde et ore et more’’ szívünkkel, szájunkkal, és életmódunkkal éneklünk.

É- ne- kel-je-tek az Úrnak új é-ne-ket

csodadol-go- kat cse-le-ke-dett,

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.)

ZÁRÓÉNEK: D.U. 98
1. Krisztus feltámada mind ő nagy kínjából, ezen mi is örüljünk,
Krisztus legyen reményünk, kirjelejszon.
2. Ó kegyes Mária, mennyei szép rózsa, kérjed, hogy szent Szülötted
üdvözítse lelkünket, kirjelejszon.

al- le- lu- ja.

Ki-nyilatkoz- tat- ta i- gaz- sá- gát al- le- lu- ja,

a nem-ze-tek szí-ne e-lőtt, al-le-lu - ja. (3.t.)

*

Győzelmet szerzett neki az ő jobbja, * az Ő szentséges /karja. Ant.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké /ámen. Ant.

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.

Al- le-

lu- ja. V: Jöj-je-tek, és halljátok, és elbeszélem nek-tek,

mind, akik féli-tek az Is-tent * mennyi nagy dolgot cselekedett az Úr

GRADUALE: D.U. 100 / 1 HÆC DIES / A DOMINO 117. zs. 24. 23.
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.

az én lel-kem-mel.N: Al-le- lu-ja, al- le- lu- ja. V: Meg-adom neked
Ez az a nap melyet az Úr szerzett nekünk:örvendezzünk s vigadjunk rajta.
Ez az a nap… V: Mindez az Úrnak műve, * és csodálatos a mi szemeink előtt. Ez az a nap…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. 32. zs 22. v.
B Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében. 21. zs. 26a. v.
C Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön - örökké. 144. zs. 1. v

ALLELUJA: G. H. 204 CHRISTUS RESURGENS Róm 6,9
V. Krisztus a halálból föltámadván már meg nem hal, *
a halál többé nem uralkodik rajta.

fogadá-sa- i- mat, * melyeket az én ajka-im í- gér-tek.

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

lu- ja. V: Szó-lott az én szám, mikor

Vagy:

A Jézus mondja: † ,, Én vagyok az út, az igazság és az élet. * Senki sem jut Atyámhoz,
csak általam.’’ Jn 14,6
B Jézus mondja: † ,, Maradjatok bennem, és én bennetek, * aki énbennem marad,
bőséges termést hoz. ’’ Jn 15, 4a. 5b.
C Jézus mondja: † ,, Új parancsot adok nektek, * szeressétek egymást, ahogy én
szeretlek titeket. ” Jn 13,34

OFFERTORIUM:G. H. 205 JUBILATE DEO, UNIVERSA TERRA 65.zs.1.2.16.13.14.15
Áldozatunk valóban minden áldozatok ,, legjava’’, hiszen az Atyának az Ő saját Fia áldozatát nyújtjuk át. Hálaadó és
dicsérő ez az áldozat, életünk pedig ezt a dicséretet szétviszi az egész földre.

nyomorú-ság-ban vol-tam * s most égőáldozatot adok neked a legjavából.

N: Al-le- lu-ja al- le- lu- ja.
COMMUNIO: D.U. 100c / 7 PACEM MEAM Jn 14, 27. / 117.zs.
A béke: a rendből eredő nyugalom. Megváltónk helyreállította a rendet Isten és ember között, s feltámadása óta ennek
a rendnek a nyugalma árad szét az Egyházban. E békességet – mely kisugárzik az ember belső világára, s az ember és
ember közötti rendre is – táplálja és biztosítja a szentáldozás.

E: Al-le-

lu- ja. N: Al- le-

lu- ja.
Békességet hagyok rátok, alleluja, az én békémet adom nektek, al-le- lu-ja.

V: Újjongjatok az Istennek, minden földek * zsoltárt zengjetek az Ő ne-vé-nek

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.

