D.U. 111
1. Krisztus virágunk, szép termő águnk.
R) Feltámadt Krisztus, vigadjunk a bűnből mink is támadjunk!
2. Ki feküdt sírban, felkele vígan. R)
3. Felkele fényünk, Krisztus reményünk. R)
4. Jézus, hogy felkelt, Szentírás bételt. R)
5. Jézusnak éljünk, semmit ne féljünk! R)
6. Dicsőség légyen Istennek égben. R)
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. 119
1. Krisztus mennybe fölmene, hogy nekünk helyt szerzene, ül Atyjának jobb
felől,mindeneknek ura lőn.
R) Kapuját a mennynek szélesre tárta minden embernek.
2. Krisztus meghalt bűnünkért, föltámadott lelkünkért, már királyi székében
uralkodik az égben. R)
3. Közbenjáró Krisztusunk, szeretett jó Pásztorunk, Szentlelkedet add
nekünk, hogy szüntelen dicsérjünk. R)

HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év ApCsel 1, 12-14 / 1Pét 4, 13-16 / Jn 17, 1-11a
B Év ApCsel 1, 15-17. 20a. 20c.-26 / 1 Jn 4, 11-16 / Jn 17, 11b-19
C Év ApCsel 7, 55-60 / Jel 22, 12-14. 16-17. 20 / Jn 17, 20-26

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 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. 102
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. 121b EXAUDI, DOMINE

26.zs. 7.8.9.1.

A mennybemenő Krisztust szólítjuk, mint közbenjárót: ne hagyjon árván minket, s mutassa meg mindig orcáját, amíg
itt a földön, az ő nyomán sietünk oda, ahová ő ,, elment helyet készíteni’’.

Hallgasd meg Uram szavamat melyel hozzád ki-ál-tottam, al- le- lu- ja.
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.

Né-ked szólott a szí-vem, az or-cám té-ged ke-re-sett, a te orcádat

ke-re-sem U-ram, ne for-dítsd el tő-lem, al- le- lu- ja. (1.t.) *
Az Úr az én világosságom és szabadu/lásom, * kitől is /félnék?
Az Úr az én életemnek oltalma/zója, * kitől ret/tegnék? 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!

N: Al-le-lu-ja, al- le- lu-ja. V: Ő alánk vetette a népeket,* és a nemzeteket

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. 121b / 1 REGNAVIT DOMINUS

lá-ba-ink a- lá. Al- le-lu-ja, al- le- lu- ja, al- le-

lu- ja.

COMMUNIO: D.U. 121b / 2 PATER CUM ESSEM Jn 17,12.13.15. / 121.zs.
Az Úr egyebek közt arra is rendelte a szentáldozást, hogy ígéretét teljesítse, és minket, kik a világban élünk, megőrizzen
a gonosztól.

46 zs. 9 / NON VOS RELINQUAM Jn 14,18

Alleluja. Országol az Úr minden / népek fölött, * ül az Isten az ő szent /trónusán.
Alleluja.
Alleluja. Nem hagylak árván titeket, † elmegyek, de ismét eljövök /hozzátok, * s akkor
örvendezni fog a /szívetek. Alleluja.

Atyám, míg ve-lük vol-tam, én meg-tar-tot-tam őket, akiket nekem ad-tál

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, * az élők földjén. 26. zs. 13. v.
B Urunk, Istenünk * a mennyben állította fel trónusát. 102. zs. 19a. v.
C Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett. 96. zs. 1a. v.

ALLELUJA:
A / B / C Jézus mondja: † ,, Nem hagylak árván titeket. * Visszajövök
hozzátok, és örül majd szívetek.’’ Jn 14,18
OFFERTORIUM : G.H. 217 ASCENDIT DEUS 46.zs. 6.2.4.
A mennybement Krisztus uralkodik az egész világon, s ígérete szerint, mi is vele együtt fogunk uralkodni.

E: Al-le-

lu- ja. N: Al- le-

lu- ja.V:Föl-ment az Isten ör-vendezéssel,

al-le-lu-ja. Nem azt ké-rem tő-led, hogy vedd ki ő-ket e vi-lág-ból,

ha-nem hogy meg-ő-riz-zed ő-ket a go-nosz-tól. (4.t.) †

*

Vigadtam, mikor azt mondották /nékem: * „Fölmegyünk az Úr há/zába!”
Itt állnak immár /lábaink * csarnokaidnak küszöbén, ó Jeru/zsálem! Ant.
Jeruzsálem, mily nagy városnak /épült, * egybeillik annak minden /része.
Oda mennek föl a nemzetségek † nemzetségei az /Úrnak, * bizonyságot tesz arról
Izrael, hogy az Úr nevét itt kell /áldani. Ant. Ott állnak az ítéletnek /székei, * Dávid
házának /trónjai. Könyörögjetek békét Jeruzsálemnek, és /mondjátok: * szerencsés
legyen ki szeret /téged! Ant.

D.U. 103
föl-ment az Úr har-so-na-szó-val.N: Al- le-

lu- ja. V:Min-den népek,

ví-gan tap-sol-ja-tok, * ör-ven-dezzetek az Istennek új-jon-gó szó-val!

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. R.) 4. Méltó azért vigadni, Húsvét titkát dicsérni, éljünk az új
életnek, adjunk hálát Istennek. R.)

