(II) 12. Körülvett engem ökrök serege * erős bikák megkörnyékeztek engem.
13. Rámtátották a szájukat * mint ragadozó és ordító oroszlán.
14. Mint a víz, kiöntettem * és elszakadoztak egymástól minden csontjaim.
15. Az én szívem, mint az olvadott viasz * testemnek bensejében.
16. Kiszáradt, mint a cserép az én torkom + nyelvem az ínyemhez tapadt * a halál
porába vetettél engem. 17. Mert körülvettek engem az ebek * a gonoszok gyülekezete
reám szállott. 18. Átlyuggatták kezeimet és lábaimat * és megszámlálták minden
csontomat. 19. Csak néznek és szemlélnek engem * elosztották maguk között ruháimat
és köntösömre sorsot vetettek. 20. De te, Uram, ne légy messze tőlem! * én erősségem,
az én segítségemre siess! 21. Ragadd el a kard élétől, ó Isten, az én lelkemet * s mi
bennem a legdrágább, az ebek hatalmából! 22. Szabadíts meg engem az oroszlán
szájából * és a vadak támadásától engem, megalázottat! 23. És én hirdetem a te
nevedet atyámfiainak * az egyháznak közepette dicsérlek Téged.

NAGYCSÜTÖRTÖK -

FERIA QUINTA IN COENA DOMINI

A mai estén az utolsó vacsorára emlékezünk, felidézzük Jézus szolgáló szeretetét, amellyel megmosta
tanítványai lábát, és átéljük az Oltáriszentség alapítását. A búcsúzó Krisztus saját testét és vérét hagyta
ránk, hogy lelkünket táplálja, és keresztáldozata állandóan közöttünk lévő valóság legyen.
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK: Kiv 12, 1-8. 11-14 / 1 Kor 11, 23-26 / Jn 13, 1-15

INTROITUS: D.U. 64 / f NOS AUTEM GLORIARI

Gal 6,14: 66.zs 2.3.6.

Mi pe- dig di- cse-ked-jünk U-runk, Jézus Krisztus kereszt- jé-ben:

VIRRASZTÁS : D.U. 95 d TRISTIS EST ANIMA Mt 26,38.41. 45.
A virrasztáshoz átvezető ének

ben- ne van a mi üd-vünk,

é- le-tünk és fel- tá- ma- dá- sunk.

Szo-mo-rú az én lel- kem mind-ha- lá-lig: Ma-rad-ja-tok itt e- gyütt
( 1.t.)

és vir-rassza-tok vé-lem.
V/1. Látjátok-e a se/reget, * mely körülvesz /engem?
V/2. Ti elmenekültök én meg /megyek, * hogy feláldoztassam /értetek. Ant.
V/3. Íme, elközelgett az /óra * és az Emberfia a bűnösök kezére /adatik.
V/4. Virrasszatok és imádkoz/zatok * hogy kísértésbe ne /essetek! Ant.
BÚCSÚBESZÉD BEVEZETŐ ÉNEKE: D.U. 95 /e MANDATUM NOVUM Jn 13, 33-35

†

*

Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg /minket, * világosítsa ránk az ő
orcáját és könyörüljön /rajtunk. Ant. Hogy megismerjük a földön a te /utadat, *
minden nemzet meglássa a te üdvözítő /művedet. Ant. Hálát adjanak neked a népek,
ó, /Isten, * hálát adjanak neked minden /nemzetek. 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!
Amíg a dicsőséget énekeljük, szólnak a harangok és az orgona, utána elhallgatnak egészen a húsvéti vigíliáig.

Új pa-rancsot a-dok néktek: szeressétek egymást, amint én szeret-te-lek

GLORIA: D.U. 422

ti- te-ket mond-ja az Úr Krisz-tus.

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.

V/1. Fiacs/káim! * már csak rövid ideig vagyok /veletek. Ant.
V/2. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim /vagytok, *
hogy szeretettel vagytok egymás /iránt. Ant.

GRADUALE: D.U. 89 f / 3 CHRISTUS FACTUS EST

Fil 2,8-9

Krisztus engedelmes volt értünk mindhalá- lig, a keresztha-lá- lig.
V. Azért fölmagasztalta őt az Isten és nevet adott néki, * mely fölötte van minden névnek. R.

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR:
Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket. 1Kor 10, 16

TRAKTUS:( Mellékelve) D.U. 95/3 IN HOC COGNOSCENT Jn 13,35 : 1 Kor 13,13 : 1 Jn 4,7
PRO OFFERTORIO: D.U. 95 / c UBI CARITAS ET AMOR

Hol sze-re-tet és e-gyet- ér- tés ott az Is -ten.
V/1. Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe, / örvendezzünk és Őbenne vigadozzunk: /
tiszteljük és szeressük az élő Istent, / és szeressük mind egymást is tiszta szívvel.
Hol szeretet…
V/2. Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk, / lélekben meg ne oszoljunk, jól vigyázzunk! /
Szűnjenek a rút viszályok, megszólások, / s ott lakozzék miközöttünk Krisztus Isten.
Hol Szeretet…
V/3. Szentjeiddel egyesülten, Krisztus-Isten, / dicsőségben szent arcodat megláthassuk, /
mérhetetlen örömödben örvendhessünk, / végnélküli szeretetben mindörökké. Hol szeretet…

SANCTUS: D.U. 448
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.

COMMUNIO: D.U. 83 / e HOC CORPUS 1 Kor 11, 24. 25. 23. 26

Ez az én testem, mely értetek adatik, ez az Újszövetség kelyhe az én véremben.
V/ 1. Urunk Jézus azon az éjszakán midőn elárultatott, így szólt: Ant.
V/ 2. Valahányszor ezt teszitek, tegyétek, az én emlékezetemre. Ant.
V/ 3. Valahányszor e kenyeret eszitek és e kelyhet isszátok, az Úrnak halálát
hirdetitek míg el nem jő. Ant.

D.U. 168
1. Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek, rendelvén e nagy Szentséget,
és adván tieidnek, hogy teveled egyesüljünk, s téged viszont szeressünk;
örök hála és imádás legyen azért nevednek.
2. Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat, és ellened elkövetett
sok hálátlanságunkat. Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál;
Eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat.
3. S hogy halálod szent emlékét minden nap megülhessük, hagytad ezt a nagy
Szentséget, hogy magunkhoz vehessük. Csodálatos kincset adtál, és
közöttünk maradtál; Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig szeressünk.
D.U. 183
1. Ó, szentséges, ó, kegyelmes, édességes Jézusom! Dicsértessél, tiszteltessél,
én megváltó Krisztusom! Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem
pitvarába, ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál!
2. Angyaloknak tápláléka, jöjj el e szent Ostyában! Jöjj, kegyelem áradása
egy kicsinyke pohárban! Táplálj az Úr szent testével, itass omló dús
vérével, engedj mindig nála lennem, ő maradjon énbennem!
OLTÁRFOSZTÁS: Ezalatt a 21. zsoltárt énekeljük

Pap: Elosztották maguk között ru-há-i- mat, s köntösöm-re sorsot vetet-tek.

( 8.t.)

†

*

1.Istenem, Istenem, miért hagytál el engem * miért vagy messze kiáltásom szavától?
2.Én Istenem, napestig kiáltok, és meg nem hallgatsz * és éjjel, és nem figyelsz reám?!
3.Pedig te a szent helyen lakol * Izraelnek dicsősége! 4.Tebenned bíztak atyáink, *
bíztak, és megszabadítottad őket. 5.Hozzád kiáltottak és megszabadultak, * tebenned
bíztak és meg nem szégyenültek. 6.Én pedig féreg vagyok már és nem is ember *
emberek gyalázata és a nép megvetettje. 7.Mindnyájan, akik látnak engem,
megcsúfolnak engem * ajkukkal megszólanak és fejüket hajtogatják: 8. "Az Úrban
bízott, mentse meg őt! * szabadítsa meg, ha kedveli őt!" 9. De te vagy Uram, aki
kihoztál engem anyámnak méhéből * én reménységem, mióta emlőjére vett anyám.
10. Átadattam neked, mihelyt megszülettem * anyám méhétől fogva Te vagy én
Istenem. 11. Ne távozzál messze tőlem + mert a szorongatás közel vagyon * és nincs,
ki nékem segítséggel legyen.

