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

NAGYPÉNTEK - FERIA SEXTA IN PARASCEVE
Urunk halálának emléknapja
E napon nincs szentmise, mert maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. A pap bevonulása alatt
nincs ének, csak mélységes csend. Az aszisztencia a vértanúság piros ruhájában jelenik meg, leborulnak az oltár
lépcsőire majd a pap könyörgést mond.

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. 84
1. Jézus világ Megváltója, / üdvözlégy élet adója, / megfeszítet Istenfia / szent kereszted
szívem hívja. / R.) Jézus, add, hogy hozzád térjek, / veled haljak, veled éljek.
2. Általszegve kezed, lábad, / átvert tested roskad, bágyad, / mezítelen tépett melled! / Ó
siratlak, ó ölellek! R.) 3. Virágoknak szép virága, / honnét orcád sárgasága? / Hegyes tövis
koronázott, / édes orcád vérrel ázott. R.) 4. Asszú földet harmatozván vérzel, vérzel a
keresztfán, úgy piroslik tested róla, mint a most nyílt piros rózsa. R. )
5. Szent karjaid széjjel tárod, mert az embereket várod, kiken vérrel könyörültél, betegekért
betegültél. R.) 6. Jézusom ha jön a végnap, / ismerj engem magadénak, / homlokomon
piros véred: / tiéd vagyok, úgy ítélj meg! R.)
Az áldozás utáni könyörgést követően magyar szokás szerint az oltáriszentséget átviszik a szent sírhoz. Közben
A Szentsír- éneket énekeljük.

D.U. 95 / j ADORAMUS TE, CHRISTE

A mai nap szertartásának három fő része van:
1. Igeliturgia / 2. Hódolat a szent kereszt előtt / 3. Szentáldozás.

I. IGELITURGIA:
- OLVASMÁNY IZAJÁS PRÓFÉTA KÖNYVÉBŐL Iz 52,13-53,12
- TRAKTUS ( Mellékelve) - Uram hallottam… / vagy: 21.zs. mint Virágvasárnap
-Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR: 30. zs. 6. v.

Atyám Istenem * kezedbe ajánlom lelkemet
- SZENTLECKE A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBŐL Zsid 4,14-16: 5, 7-9
- 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.

- Evangélium Szent János könyvéből

† János Passió

Jn 18,1-19, 42

Az igeliturgiát az egyetemes könyörgések zárják, összesen tízet hallunk:
1. Az Anyaszentegyházért, 2. A Pápáért, 3. A Papságért és a hívekért, 4. Keresztelendőkért, 5. A keresztények
egységéért, 6. A Zsidókért, 7. Azokért akik nem hisznek Krisztusban, 8. Azokért akik nem hisznek Istenben,
9. A világi vezetőkért, 10. A szenvedőkért. A könyörgések alatt állunk!

II. HÓDOLAT A SZENT KERESZT ELŐTT:
Imádunk té-ged Krisz -tus, és áldunk té -ged, mert szent kereszted ál- tal

megváltottad a vi- lá-got. ( 1.t.)

†

Az egyetemes könyörgések befejezése után következik az ünnepélyes hódolat a szent kereszt előtt. A lepellel takart
feszületet az oltárhoz viszik. A pap az oltár előtt állva átveszi keresztet, miközben az impropériák ( Panaszénekek)
hangzanak el s három részletbenleleplezi, közben egyre magasabb hangon énekli az antifónát
( Íme a keresztnek fája…). A kereszt behozatalának éneke ,, Impropériák’’ D.U. 95 / f

*

V.) A te keresztedet imádjuk, Urunk, † és feltámadásodat magasz/taljuk, * mert a Keresztfa
által jött az öröm az egész /világra. Ant. // Énekelhető a csodálatos Ómagyar Mária - Siralom (Mellékelve)
D.U. 82. Keresztények, sírjatok, / mélyen szomorkodjatok, / keseregjen minden szív, / aki
Jézusához hív. 2. Nincsen abban irgalom / hozzád buzgó fájdalom, / aki téged meg nem szán /
ó Jézus, a keresztfán. 3. Szent testednek sebeit, / vérrel folyó kékeit /aki látja és nem sír, / élő
hittel az nem bír. 4. A kősziklák repednek, / nap és hold sötétednek,/ minden élő megindul,
/csak a bűnös nem búsul. 5. Szállj szívedbe,sirasd meg / vétkeidet, s fontold meg, / hogy az
Isten Fia volt / aki érted így megholt. D.U. 95 1. Gyászba borult Isten csillag vára, függönyt
vontak mennynek ablakára, meghalt, meghalt az ártatlan Bárány, vértől ázott szent kereszt
oltárán. 2. Temetésre lejön a mennyország, könnytől áznak az angyali orcák, sír, zokog a fivesztett gerle, égig ér a Szűzanya keserve. 3. Élet Ura, meghaltál üdvünkre, a Sátánnak
országa most dőlt le, Szűzanyádnak fájdalmát tekintsed, add meg nekünk a mennyei kincset.

Ó én népem! Te ellened mit vétettem? avagy miben szomorítottalak meg?

Felelj né - kem! Én Egyiptom földjéről kihoztalak té - ged, s te keresztet

készítesz Üdvözí-tőd-nek? I. Hágiosz ho The-osz! II. Sanc-tus De -us!

A körmenet a szentélyhez ér, a pap átveszi a keresztet, s három részletben leplezi le,
miközben egyre magasabb hangon énekli az Ecce lignum crucis antifónát.

I. Hágiosz isz-khü-rosz! II. Sanc-tus for-tis! I. Hágiosz áthá-ná-tosz,
P: Íme a keresztnek fá- ja, melyen a világ Üdvös- sé-ge füg-gött:
e- le- i-son i- masz. II. Sanctus immor- ta- lis, mi-se-re-re no-bis,
H: Jöj-je-tek i-mád-juk!
Nép: Szent az Is - ten! Szent és e-rős-sé-ges! Szent és halha- tat- lan

A kereszt előtti hódolatra körmenetszerűen vonulunk. Ez alatt a következőket énekeljük.

D.U. 95 / h CRUX FIDELIS
ir-gal -mazz né-künk! Negyven éven át a pusztában vezet-te-lek

és mannával tápláltalak té - ged. Be-ve-zettelek a megígért föld- re,

s te keresztet készítesz Üdvözí-tőd - nek? Hágiosz…

Szent …

Mit kellett volna még cselekednem né- ked, amit meg nem csele-ked-tem?

És igen ékes szőlőmnek ültet-te-lek, de te igen keserűvé let- tél!

Szom-ja-mat ecettel ol- tod, s lándzsával döföd át oldalát Üdvözí-tőd-nek!

Hágiosz… Szent …

1. Legnemesebb minden fák közt, hű Keresztfa áldalak! Erdő egy sem termett
ilyet, ily gyümölccsel gazdagat édes fa mely édes szeggel édes terhet hordozol!
2. Dicsőséges viadalnak zengje nyelvünk himnuszát, / keresztfának győzedelmén
énekeljünk diadalt / miként győzött halálával mi megváltó Krisztusunk.
3. Ó magas fa, hajtsd meg ágad, már ne legyen oly kemény, / enyhítsd bensőd
merevségét, mit a természet adott, a mennyei Király testét úgy karold át szelíden.
4. Egyedül csak te vagy méltó váltságunkat hordani, / és a hajótört világot
biztos partra menteni: pusztulástól ezt a földet Bárány vére óvta meg.
5. Hódolattal adjunk hálát háromságban egy Úrnak, / Atya – Fiú –Szentléleknek,
imádandó fölségnek, / őt dicsérje minden élő mindörökkön örökké. Ámen

D.U. 95/ i LAUDES CRUCIS ATTOLLAMUS
1. a. A keresztet ünnepeljük, a keresztnek énekeljük ujjongó dicséretét.
b. Kereszt a mi győzedelmünk, itt adatott letepernünk ellenségünk erejét.
2. a. Rajta függ a Feláldozott, e világot ki megmosott az ősbűnnek szennyitől.
b. Kiterjeszti négyes ágát, és a földnek négy határát egybefogja élteti.
3. a. Áldják az Úr szent Keresztjét, kik általa megszerezték az életnek kincseit.
b. Üdvösséges boldog Oltár, mily tüzesen bíboroltál a Báránynak véritől!
4. a. Bűnnek, bajnak üdvös írja, mit magában meg nem bírna:veled bírja a hívő.
b. Győztes szent Fa, világosság! Nincs több ilyen virágos ág, ily koszorús
földi tő. Ámen
III. SZENTÁLDOZÁS
Az oltárt most le kell teríteni, továbbá a korporálét és a misekönyvet rá kell tenni. E napon a
Nagycsütörtökön félrerakott Szent Ostyát veszi magához a pap és a nép.

