HÚSVÉTI NAGYVECSERNYE
IV. MAGNIFICAT

Al-le-lu- ja, föltáma-dott az Úr, al-le-lu- ja, miképpen meg-mon-dá

nék-tek, al-le-lu -ja, al- le- lu- ja. ( 5. t. )

†

*

1. (Keresztvetés) †MAGASZTALJA * az én lelkem az /Urat.
2. És örvendezik az én /lelkem,* az én üdvözítő Iste/nemben.
3. Mert meglátta az ő szolgálójának alázatos/ságát,* és íme, mostantól fogva
boldognak mondanak engem minden /nemzetek.
4. Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a /Hatalmas,* és szent az ő /neve.
Ant.
5. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzet/ségre,* azokon, kik őt /félik.
6. Hatalmasságot cselekedett az ő /karjával,* szétszórta a gőgösöket szívüknek
elbizakodottsága /által.
7. Letette a hatalmasokat a /székről,* és fölmagasztalta az alázato/sakat.
8. Az éhezőket betöltötte /jókkal,* és a gazdagokat üresen /küldte el. Ant.
9. Fölvette Izraelt az ő /szolgáját,* hogy ne felejtse irgalmas/ságát.
10. Miképpen megmondotta vala atyá/inknak,* Ábrahámnak és az ő
ivadékának mindö/rökké.
11. (Meghajlás) Dicsőség az Atyának és /Fiúnak,* és Szentlélek /Istennek.
12. Miképpen kezdetben vala most és /mindenkor,* és mindörökkön örökké.
/Ámen. Ant.
Mi Atyánk ...
V. KÖNYÖRGÉS ÉS BEFEJEZÉS
P: Az Úr legyen veletek! – N: És a te lelkeddel!
(Ha nem pap vezeti: Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
– És az én kiáltásom jusson eléd!)
Könyörögjünk:
Isten, ki a mai napon Egyszülötted által az örökkévalóság kapuját a halál
legyőzése árán előttünk kitártad, ébresztő sugallataidból fakadt vágyainkat
segítségeddel kísérd. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. – Ámen.

Az ünnepélyes húsvét-heti ( keresztségi hálaadó) Vesperást Magyarországon a kereszténység
kezdetei óta megtartották. Ez a vesperás az év legkülönlegesebb, szerkezetében is rendkívüli
vecsernye. Ennek két oka van: 1. A római liturgia egyik alaptörvénye, hogy a nagyhét és húsvét
más időszakoknál hívebben őrizze az ősibb formákat, érintetlenebb maradjon a változásoktól.
A vesperást ezért nem a szokásos fohász kezdi, hanem - mint hajdan minden istentiszteletet –
az ünnepélyes Kyrie - hódolat. Nincs a hórában olvasmány, responzórium, himnusz,:
a zsoltárok és a Magnificat között csupán a misével azonos ősi Graduale-Alleluja hangzik el.
2. A másik tényező: a vesperás fő tárgya a keresztségünkért való hálaadás. A rövidített
vesperás végén egykor az előző éjszaka megkeresztelteket vezették át ünnepi menetben a
keresztelő kápolnába, hogy az egész héten át, minden nap ujjongó örömben emlékezzenek meg
a velük történt nagy eseményről. Így vonulunk mi is a keresztkúthoz, hogy életünk legnagyobb
fordulójáról megemlékezzünk.
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II. ZSOLTÁROZÁS

Al - le - lu - ja, Al - le -lu - ja, Al - le - lu - ja.
Zsolt. 109: A Messiás, a Pap-Király hatalmának napja: Húsvét.
1. Mondá az Úr az én /Uramnak,* Ülj az én job/bomra.
2. Míg ellenségedet zsámollyá /teszem * a te lába/idnak.
3. A te erődnek pálcáját kibocsátja az Úr /Sionból,* uralkodjál a te ellenségeid
köze/pette.
4.Tenálad van az elsőség a te hatalmadnak napján a szentség /fényében,*
magamból szültelek téged a hajnali csillag /előtt.
5. Megesküdött az Úr és meg nem /bánja,* Pap vagy te mindörökké
Melkizedek rendje /szerint.
6. Az Úr áll a te jobbod /felől,* haragja napján eltapossa a kirá/lyokat.

7. Ítéletet tesz a nemzetek között,† a holttesteket halomba /gyűjti,* összezúzza
fejüket a széles /harcmezőn.
8.Útja közben a patakból /iszik,* (felállunk) azért emeli magasra büszkén a
/fejét.
(Meghajlás) DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK,* ÉS SZENTLÉLEK
/ISTENNEK.
Miképpen kezdetben vala most és /mindenkor,* és mindörökkön örökké.
/Ámen. Ant.
Zsolt. 110: Az Oltáriszentség: a szövetség örök emlékezete
1. Hálát adok néked Uram, teljes /szívemből,* az igazak tanácsában és
gyülekeze/tében.
2. Nagyok az Úrnak /művei,* ismerjék meg őket mind, akik /szeretik.
3. Fönség és ékesség az ő /művében,* és igazsága megmarad örökkön /örökké.
4. Emlékezetet szerzett csodatetteinek az irgalmazó és könyörülő /Isten,*
eledelt adott az őt fé/lőknek.
5. Megemlékezik az ő szövetségéről /örökké,* cselekedeteinek erősségét
hirdeti az ő /népének.
6. Hogy nekik adja a hitetlenek örök/részét,* az ő kezének műve: igazmondás
és igaz /ítélet.
7. Erősek mind az ő végzései,† szilárdan állnak minden /időkre,* hűségben és
igazságban hajtja végre /őket.
8.Váltságot küldött az ő /népének,* megparancsolta örökké az ő szövet/ségét.
9. Szent és rettenetes az ő /neve,* a bölcsesség kezdete az Úr fé/lelme.
10.Jól gondolkodnak mind, akik eszerint csele/kednek,* (felállunk) az ő
dicsérete pedig megmarad örökkön /örökké.
(Meghajlás) DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK,* ÉS SZENTLÉLEK
/ISTENNEK.
Miképpen kezdetben vala most és /mindenkor,* és mindörökkön örökké.
/Ámen. Ant.
Zsolt. 111: A keresztségben újjá született ember képe.
1. Boldog ember az, ki az Urat /féli,* az ő parancsolatait igen /kedveli.
2. Hatalmas lészen magva a /földön,* az igazak nemzetsége megál/datik.
3. Dicsőség és gazdagság az ő /házában,* és az ő igazsága megmarad örökkön
/örökké.
4. Az igazaknak a sötétségben világosság /támad:* Ő az Irgalmas, Könyörülő
és /Igaz.
5. Jól lészen annak, ki könyörül és szívesen ád,† az ő dolgait igazul /rendezi,*
meg nem inog az mindö/rökké.
6. Örök emlékezetben lészen az /igaz,* nem fél a gonosz-hír hal/lástól.

7. Erős a szíve, mivelhogy az Úrban bízik,† bátor az ő /szíve,* azért nem
retteg, mígnem meglátja ellenségeinek /bukását.
8. Osztogat, adakozik a szegényeknek,† az ő igazsága megmarad örökkön
/örökké,* felemeltetik a feje dicső/séggel.
9. A bűnös látja ezt és harag fogja el,† fogát csikorgatja és irigységben emészti
/magát,* (felállunk) a gonoszok kívánsága semmivé /leszen.
(Meghajlás) DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK,* ÉS SZENTLÉLEK
/ISTENNEK.
Miképpen kezdetben vala most és /mindenkor,* és mindörökkön örökké.
/Ámen. Ant.
III. GRADUALE 117. zs. 24. 1. ÉS ALLELUJA 1 Kor 5,7-8
Ebben a zsolozsmában elmarad a Capitulum, a Responzórium, a Himnusz és a verzikulus, helyettük a zsoltározás után
azonnal Gradualé-t és Alleluját éneklünk!

Ez az a nap melyet az Úr szerzett nekünk:örvendezzünk s vigadjunk rajta.
V.) Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, * mert az ő irgalmassága örökké való.

Ez az a nap…
ALLELUJA

Al- le-

lu-

ja

V./ A mi hús-vé- ti Bá-rá-nyunk * Krisztus föl- ál-doz-ta- tott.
Alleluja

V./ Ül- jük meg a hús-vé- ti la- ko-mát a tisztaságnak és igazságnak

kovászta-lan ke- nye- ré- vel.

Alleluja

