COMMUNIO: D.U. 100/6 SI CONSURREXISTIS

KEDD HÚSVÉT NYOLCADÁBAN

Kol 3, 1-2: 104. zs.

Szent Pál szavai minden megkereszteltet intenek. Az áldozásban azt ízleljük, ,,ami fönt van’’.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
ApCsel 2, 36-41 / Jn 20, 11-18

Ha föltámadtatok Krisztussal, al- le-lu- ja, azt keressétek a-mi fönt van,

al-le-lu-ja. Hol Krisztus ül az A- tya jobbján, al- le- lu- ja.

Ami fönt van azt íz-lel-jé-tek, al- le- lu- ja.

(6.t.)

*

Hálát adjatok az Úrnak, és hívjátok segítségül az ő /nevét, * hirdessétek a pogányok
között az ő cselekede/teit. Énekeljetek neki, és zsoltárt /mondjatok, * hirdessétek
minden csoda/tetteit! Ant. Dicsekedjetek az ő szent ne/vében, * vigadjon az Urat
keresőknek /szíve! Keressétek az Urat és az ő /erejét, * keressétek az ő orcáját
/mindenkor. Ant. Emlékezzetek meg az ő csodálatos dolgairól, melyeket csele/kedett,
* jeleiről és szájának ítéleteiről! Mert kivitte népét örvende/zéssel, * az ő választottait
vigas/sággal. Hogy megőrizzék az ő igazsá/gait, * és keressék az ő /törvényét! Ant.

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

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 96
1. Az Isten igaz napja ez, szent fényességgel tiszta nap, a drága vér ma mossa le a
világ szörnyű bűneit. 2. Hitetlen hite visszatér, ma újra látnak a vakok, s kiben nem old
fel rettegést, ha látja: megtér a lator!? 3. Keresztjét jóra váltja ő, gyors hittel Jézust
kérleli, igazként sokat megelőz, az Úr országát elnyeri. 4. Ámulnak mind az angyalok,
látván a testi büntetést, s hogy Krisztushoz tér a gonosz, boldog életet érdemel.
5. Csodálatos misztérium, világ szennyét hogy mossa le, mindenki bűnét elveszi, test
vétkét tisztítván a test. 6. Lehet-e ennél nagyszerűbb: vétket bocsát az irgalom félelmet
old a szeretet, s új életet szül a halál!? 7. Saját csalétkét falja fel, magát köti meg a
Halál, meghal mindenki Élete, s felkél, mint minden élete! 8. Elér mindenkit a Halál,
de feltámad mind a halott, s pusztítva, ütve a Halál csak maga vesztét nyögheti.
9. Kérünk, teremtő Istenünk, vigadva Húsvét ünnepén: ne ártson nékünk a halál,védd
meg örökre népedet! 10. (Meghajolva) Urunk, tenéked glória, aki legyőzted a halált,
az Atyát és Szentlelket is dicsérjük minden századon. Ámen.
D.U. 106
1. Örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus mert feltámadt. Örvendjünk, vigadjunk,
vígan mind most mondjunk Alle, Alleluját! 2. Szent asszonyok a kősírhoz visznek
fűszert holt Krisztushoz, szívük elfogódott, hogy Uruk nem volt ott, Alle, Alleluja.
3. Fájdalmuk nagy örömre vált, fényes angyal eléjök állt, Jézusról hirdeti, hogy sír már
nem fedi, Alle, Alleluja. 4. Urunkat, ha látni vágytok ti és a hű tanítványok: Galileában
vár, feltámadt, nincs itt már, Alle, Alleluja. 5. Jézust, hogy ők megtalálták, szavait is
meghallották: Hívek, ne féljetek, békesség véletek! Alle, Alleluja.

INTROITUS: AQUA SAPIENTIÆ Sirák 15, 3.4. 104. zs. 1.
Szent Pál apostol az újonnan megkereszteltek patrónusa, aki bennük és minden krisztushívőben kibontakoztatja , hogy
az Úr a keresztség vizével itatja, az Eukarisztiával megerősíti és a végső feltámadásban felmagasztalja az őt követőket.

A Bölcsesség vi-zé-vel i-tat-ja ő- ket, meg- e-rő- sö-dik ben-nük,

ZÁRÓÉNEK: D.U. 108
1. Feltámadott Krisztus megváltásunkra, utat nyitott mennyországba örök boldogságra.
2. Ádám bűne miatt mind bűnbe estünk, az Istennek kegyelmére méltók nem
lehettünk. 3. De a Krisztus Jézus terhünk fölvette, a hatalmas Atyaistent értünk
engesztelte. 4. ,, Feltámadott Krisztus’’! sokszor kiáltjuk, de a bűnnek nagy rútságát
jaj, mégsem utáljuk. 5. Hogyha bűnben élünk és meg nem térünk, akkor Krisztus
kínhalála nem használ minékünk. 6. Támadjunk fel azért minden bűnünkből, hogy
örömmel részesüljünk húsvét kegyelméből.

és meg nem i-nog-nak, fel-ma-gasz-tal-ja őket mind-ö-rök-ké, al-le-lu-ja.

( 7.t.)

†

*

Hálát adjatok az Úrnak, és hívjátok segítségül az ő /nevét, * hirdessétek a pogányok
között az ő cselekede/teit! 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 / DICANT NUNC 117.zs.24. 2: 106,2

OFFERTORIUM: INTRONUIT DE CÆLO 17. zs. 14.16. 2-3. 48-49
Húsvét misztériuma megrendítette a lelkeket. A megváltás kegyelem- folyóiból – mely szabadulást hozott a bűnből –
az oltárról részesedhetünk.

E: Al-le-

lu- ja. N: Al- le-

lu- ja.

V: Dör-gött az Úr az égből, és hallatta hang-ját a Föl-sé-ges, * és e- lő-

tüntek a vizek for- rá- sa- i. Al- le-

lu- ja. V: Sze-ret-lek téged, Uram,

én e-rős-sé-gem,* U-ram, én kősziklám, én menedékem és sza- ba- dí-tóm!

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.

N: Al-le- lu-ja, al- le- lu- ja. V: Sza-ba- dí- tóm az én haragvó ellenségeimtől,
Ez az a nap melyet az Úr szerzett nekünk:örvendezzünk s vigadjunk rajta.
Ez az a nap …
V: Mondják most mindazok, kiket megváltott az Úr, * kiket megváltott az ellenség
kezéből, és egybegyűjtött az idegen országokból. Ez az a nap …

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR:
A föld telve van * az Úr irgalmával. 32. zs. 5b
ALLELUJA: SURREXIT DOMINUS DE SEPULCRO

az ellenem támadók fölé magasztalsz en-gem, * az álnok embertől meg-

men-tesz en-gem.

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

lu- ja.

A húsvéti liturgia mindig visszatekint és feltekint a kereszten dicsőségesen függő Jézusra.

SANCTUS: D.U. 448

Al - le lu - ja.
V.) Föltámadott az Úr a sírból, * ki értünk a keresztfán függött.
Vagy: Ezt a napot az Úristen adta. * Ujjongjunk és vigadjunk rajta! 117.zs. 24
SZEKVENCIA: D.U. 100 / 3 ( Mellékelve) VICTIMÆ PASCHALI LAUDES

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.

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.

