Könyörögjünk: Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben
kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred titkát úgy
tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük! Aki élsz és
uralkodol mindörökkön-örökké. – Ámen.

NAGYSZOMBAT - SABBATO SANCTO
Virrasztás a szent éjszakán:

Vigilia Paschalis

A mai vigíliának négy része van

Szentségi áldás után D.U. 359b
1. Áldott légyen az Isten. Áldott légyen szent neve.
2. Áldott légyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
3. Áldott légyen Jézus neve. Áldott légyen szentséges szíve.
4. Áldott légyen Jézus a legméltóságosabb oltáriszentségben.
5. Áldott légyen Jézus vére. Áldott légyen a vigasztaló szent Lélek.
6. Áldott légyen Isten fölséges anyja, Mária. Áldott légyen szent és szeplőtelen
fogantatása. 7. Áldott légyen a Szűz és Anya neve Mária. Áldott légyen
dicsőséges mennybevétele. 8. Áldott légyen szent József, Mária legtisztább
jegyese. 9. Áldott légyen az Isten az ő angyalaiban és szentjeiben. Ámen
HIMNUSZOK : PÁPAI: D.U. 364
Hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve,
ezrek ajkán, ezer nyelven hő ima zeng édesdeden:
Tartsd meg Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját!
MAGYAR: D.U. 365
Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel,
nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel,
balsors akit régen tép, hozz reá víg esztendőt,
megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt.
ZÁRÓÉNEK: D.U. 107
1. Krisztus feltámadott! Halljátok meg, asszonyok, kik kenetet
hoztatok, többé már ne sírjatok! Feltámadt Krisztus!
2. Krisztus feltámadott! Új csodákat halljatok! Péter, János fussatok,
üres a sír, nincsen ott! Feltámadt Krisztus!
3. Krisztus feltámadott! Szűnjetek már, bánatok! Ti is nyomán
járjatok, feltámadást várjatok! Feltámadt Krisztus!
4. Krisztus feltámadott! Halál fején tapodott, égbe utat mutatott.
Tudom, hogy feltámadok. Feltámadt Krisztus!

D.U. 98
1. Krisztus feltámada mind ő nagy kínjából,
ezen mi is örüljünk, Krisztus legyen reményünk, kirjelejszon.
2. Ó kegyes Mária, mennyei szép rózsa, kérjed, hogy szent Szülötted
üdvözítse lelkünket, kirjelejszon.

1.
2.
3.
4.

Tűzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása, körmenet és húsvéti örömének ( Exultet)
Igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal
A keresztség liturgiája és a keresztségi fogadalom megújítása
Az Eucharisztia liturgiája

I. TŰZSZENTELÉS: D.U. 95 k

Tündöklő fényeknek teremtő-je, Is- ten! Az i-dők ritmusát Te szabod meg böl-csen.

Lement már a nap, ránk tör a rút káosz: add nekünk fényedet, add meg, jó Vezérünk.

1. Bár számos csillaggal világítsz az éjben, / s királyi mennyboltod ragyog a
holdfényben. Kőből kipattant tűz mégis hirdeti: a Kőből született tűz
fényét keressük. Tündöklő fényeknek…
2. Ez a jel megtanít: életünk reménye / Krisztusnak testében adatott meg
nékünk, / ki Szegletkőnek hívatta önmagát, /melyből a fényt adó új szikra
születik. Tündöklő fényeknek…
3. Fényt adsz most szemünknek, fénye vagy szívünknek / Atyádnak sugarát
tükrözöd a földön, / fogadd el, kérünk, amit a szent Egyház / krizmával
fölkenve bemutat Tenéked. Tündöklő fényeknek…
A tűz megáldása előtt könyörgés van, majd következik a tűz megáldása, a tömjénszemek
megáldása és a gyertyára felrakása. Az aszisztencia égő gyertyával a templomba vonul.
Fokozatosan magasabban énekli.

Pap: Krisztus világos - sá - ga 3x
Nép: Istennek legyen há - la
Ezután a húsvéti örömének, az Exultet következik. Az örömének alatt állunk.

HÚSVÉTI ÖRÖMÉNEK - EXULTET
Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa: és ujjongjanak Isten
csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hanga
áldva áldja! A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy
Király örök tündöklése árad el rajta: érezze meg az egész nagy világ: már
tovatűnt a bűnnek árnya! És vígság töltse el szent anyánkat, az Egyházat,
hogy ilyen fényesség ragyog benne: visszhangozzék a nép szent éneke, bátran
töltse be az Isten házát! ( Most kérlek titeket, kedves testvérek, kik e szent fény
csodálatos ragyogásában körülöttem álltok, könyörögjetek velem együtt
Istenhez, a mindenható Úrhoz, irgalmasságát kérve, hogy ő, aki engem
méltatlan szolgáját levitáinak sorába hívott, árassza rám kegyelmének fényét,
és húsvéti gyertyánk dicséretét általam vigye végbe.)
Az Úr legyen veletek! H: És a te lelkeddel!
Emeljük föl szívünket! H: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát urunknak, Istenünknek! H: Méltó és igazságos.
Mert valóban méltó, és igazságos, hogy a láthatatlan, mindenható Atyaistent, és
egyszülött Fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust a szív és lélek minden érzésével
és zengő szóval áldjuk. Ő lerótta helyettünk az örök Atyának mindazt, amivel
Ádám tartozott, s az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán.
Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz, húsvéti Bárányunkat megölték
értünk, s az ő vére lett a szent jel, hívő népe házain. Áldott éj, mert ekkor
hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait Egyiptomból, száraz lábbal a Vörös tengeren
átvitted őket. Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó
fénye a bűn minden árnyát. Áldott ez az éjszaka, mely ma szerte az egész
világon a Krisztusban hívőket a világ tévelygéseitől és a bűnök homályától
elválasztván a kegyelemnek átadja és a szentek közösségébe kapcsolja őket.
Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről mint
győző tért vissza. Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk
nem árad. Ó, milyen csodálatra méltó atyai jóságod hozzánk!Ó, kimondhatatlan
szeretet és jóság, hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted érte.
Lám, mennyire szükséges volt Ádámnak vétke, hogy Krisztus legyen
váltságának díja! Ó, szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges
Megváltót kívánt és érdemelt! Ó valóban áldott éj, csak te voltál méltó, hogy
tudjad a napot és órát, amelyben Krisztus a halálból feltámadt. Ez az az
éjszaka, melyről az Írás mondja: ,,Az éjszaka úgy ragyog, mint a nappal
fénye, és világosság támad boldogságomnak éjén.''
E szentséges éjszaka száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket, a
bűnbánóknak ártatlan szívet ad, a szomorkodóknak vigaszt kínál.

Mária Antifóna D.U. 224
1. Mennynek Királyné Asszonya, örülj, szép Szűz, alleluja.
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja:
2. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja!
V: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
R: Mert bizonnyal föltámadott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk!
Úristen, ki Szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a
világot megörvendeztetni méltóztattál, add, kérünk, hogy szent anyja, a
boldogságos Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerjük. Ugyanazon a mi
Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Szentségi áldásra - Tantum Ergo D.U. 155
1. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum
novo cedat ritui: praestet fides supplementum sensuum defectui.
2. Genitori Genitoque laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio, Procedenti ab utroque compar sit laudatio.
V: Panem de caelo praestitísti eis. Allelúia
R: Omne delectamentum in se habéntem. Allelúia.
Oremus! Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae memoriam
reliquisti, tribue quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria
venerari út redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et
regnas in saecula saeculorum. Amen
1. Méltó ezt a nagy Szentséget térdre hullva áldani, és a régi Szövetséget
új rítussal váltani, pótolják a rest érzéket a merész hit szárnyai!
2. Az Atyának és Fiának légyen áldás, dicsőség, üdv, hozsanna és imádat,
ujjongások hirdessék, s aki Kettejükből árad: a Lélek is áldassék! Ámen.
V: Kenyeret adtál a mennyből. Alleluja.
R: Amely minden gyönyörűséggel teljes. Alleluja

16. Halál mérgét megtiportad, / mennyországot megnyitottad.
17. Isten jobbján ülsz most széket, / Atyádéval egy fölséged.
18. Onnan leszel eljövendő, / mindeneket ítélendő. ( Itt meghajlunk)
19. Téged azért, Uram, kérünk, / mi megváltónk, maradj vélünk.
20. Szenteidhez végy fel égbe, / az örökös dicsőségbe.
21. Szabadítsd meg, Uram, néped, / áldd meg a te örökséged.
22. Te kormányozd, te vigasztald, / mindörökké felmagasztald.
( Felegyenesedünk )
23. Mindennap dicsérünk téged, / Szent nevedet áldja néped.
24. Bűntől e nap őrizz minket / és bocsásd meg vétkeinket.
25. Irgalmazz Uram, irgalmazz, / híveidhez légy irgalmas.
26. Kegyes szemed legyen rajtunk; / Tebenned van bizodalmunk.
27. Te vagy, Uram, én reményem, / ne hagyj soha szégyent érnem.
Verzikulus és könyörgés:
P. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt.
H. Dicsérjük és magasztaljuk őt mindörökké.
P. Áldott vagy, Uram az ég erősségében.
H. Dicséretes, dicsőséges és magasztos mindörökké.
P. Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
H. És az én kiáltásom jusson elébe.
P. Az Úr legyen veletek. H. És a te lelkeddel
Könyörögjünk: Isten, kinek irgalmassága megszámlálhatatlan és jóságának
kincse véghetetlen: hálát adunk szent Fölségednek minden ajándékaidért, és
kegyességed előtt szüntelenül esdeklünk, hogy ki a hozzád folyamodók kérését
teljesíted, őket soha el nem hagyva az örökké tartó jutalmakra elvezesd.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Mária Antifóna D.U. 223
Regina caeli laetare, alleluja: quia quem meruisti portare, alleluja:
resurrexit, sicut dixit, alleluja: ora pro nobis Deum, alleluja.
V: Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluja!
R: Quia surrexit Dominus vere, alleluja.
Oremus: Deus, qui per resurrectionem Filli tui Domini nostri Jesu Christi
mundum laetificare dignatus es, praesta, quesumus, ut per ejus Genitricem
Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum
Dominum nostrum. Amen.

Távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok
gőgjét is fékezi. Ez éjszakáért fogadd el tehát, mennyei Szent Atyánk,
a dicséret esti áldozatát tőlünk: a méhek viaszából készült gyertyát a néked
szolgáló papság által ünneplő szent Egyházad nyújtja néked. Már tudjuk, mit
hirdet ez a gyertyaszál nékünk, mely az égi tűzről Isten dicséretére gyulladt
lángra. És bármily sokfelé osztottuk szét lángját, e megosztásból semmi kár
nem érte. Mert olvadó viasz táplálja szüntelen, amit e gyertyához a szorgalmas
méhek készítettek. Ó valóban áldott éj, mert ekkor lép frigyre isteni és emberi,
földi és mennyei!
Most kérünk tehát, Urunk, téged, hogy ne aludjék ki ez a gyertyaláng, melyet
néked áldozunk, és el nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől az éj
minden árnyát. Mint jó illatú áldozatot, fogadd el tőlünk, és világossága az égi
fényekkel olvadjon egybe!
Fénylő lángját találja égve a szép hajnalcsillag, az örök Hajnalcsillag, ki soha
nem lát alkonyt: a te Fiad, Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból, az emberi
nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és uralkodik mindörökkön
örökké. Ámen
II. IGELITURGIA
Ezen a vigílián kilenc szentírási szakaszt olvasunk fel: Hetet az Ószövetségből, kettőt az Újszövetségből
( Szentleckét és Evangéliumot). Ha lelkipásztori megfontolások úgy kívánják az ószövetségi
olvasmányok számát csökkenthetjük, mindig ügyelnünk kell azonban arra, hogy a húsvéti vigíliának
lényeges része Isten igéjének olvasása . Legalább három ószövetségi olvasmányt meg kell tartanunk.
Sohasem hagyható el a Kivonulás könyvének 14. fejezete.

Olvasmány- zsoltár – könyörgés váltja egymást. Könyörgések alatt állunk!

1. Olvasmány Mózes első könyvéből Ter 1,1-2,3
Válaszos zsoltár: 103. zs. 30. v.
Áraszd ránk lelkedet Istenünk * újítsd meg a föld színét.
Könyörgés
2. Olvasmány Mózes első könyvéből Ter 22, 1-18
Válaszos zsoltár: 15. zs. 1. v.
Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
3. Olvasmány Mózes második könyvéből Kiv 14, 15-31.15,1
Válaszos zsoltár: Kiv 15, 1-6. 17-18
Énekeljünk az Úrnak * mert dicsőség övezi.
Könyörgés
4. Olvasmány Izajás próféta könyvéből Iz 54, 4a 5-14
Válaszos zsoltár: 29. zs. 2.v.
Dicsőítelek Uram, * mivel megmentettél engem.
Könyörgés

5. Olvasmány Izajás próféta könyvéből
Iz 55, 1-11
Válaszos zsoltár: Iz 12,2- 4bcd 5-6
Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
Könyörgés
6. Olvasmány Báruk próféta könyvéből Bár 3,9-15.
Válaszos zsoltár: 18. zs.
Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. Jn 6. 69
Könyörgés
7. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből Ez 36, 16-17a. 18-28
Válaszos zsoltár: 41.zs. 2. v.
Mint szarvasgím a források vizére, *
úgy sóvárog utánad a lelkem Istenem
Könyörgés
Amikor az utolsó ószövetségi olvasmányt is elolvasták a hozzá tartozó zsoltárral és könyörgéssel együtt,
meggyújtják az oltárgyertyákat. A hosszú Nagyböjt alatt nem énekelt Glória intonálására a papot a
következőképpen kérjük fel: A szerpap vagy egy énekes a sedilinél ülő pap elé lép és énekli.

Ó, fölséges Is-ten pap-ja! Állj a szentegyház közepére, és Te légy az első,

Pap: Békesség nektek, én va- gyok, Al-le- lu- ja.

3x

H: Tehát ne fél - je -tek, Al - le - lu - ja.
KÖRMENETI ÉNEK: D.U. 99
1. Feltámadt Krisztus e napon. Alleluja, hála légyen az Istennek.
2. Hogy minden ember vigadjon. R. 11. Tudják meg az apostolok. R.
3. Értünk halált ki szenvedett. R.
12. Hogy az Úr él, s feltámadott. R.
4. S megváltott minden lelkeket. R. 13. Megjelent ő szent Anyjának. R.
5. Mennek a szent nők sírjához. R.
14. Kesergő szent Magdolnának. R.
6. Kenetet visznek Krisztushoz. R. 15. Megjelent aztán Péternek. R.
7. Fényes szép angyalt látnak ott. R 16. Megjelent majd a híveknek. R.
8. S hallának boldog szózatot. R
17. Húsvéti boldog lélekkel. R.
9. Ti félénk asszony – emberek. R
18. Dicsérjük Istent énekkel. R.
10. Galileába menjetek. R.
19. Dicsőség Szentháromságnak. R.
20. Adjunk ma hálát Urunknak. R.

ki a királyok Királyának tiszteletére megszólaltatja a di -csé - re -tet.

Kérünk te-hát, ad-jad ajkunkra az örven-de-zés-nek é - ne - két!
A pap pedig elkezdi énekelni a Dicsőség a magasságban Istennek… Közösen folytatjuk, miközben
zúgnak a harangok, szólnak a csengők és az orgona!

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 a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a
Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen.
A pap a Dicsőség után szokott módon könyörgést mond. Könyörgés után a Szentlecke következik.

A Szentélybe érve Te Deum D.U. 369
1. Téged Isten dicsérünk, / Téged Úrnak ismerünk.
2. Téged, örök Atyaisten, / mind egész föld áld és tisztel.
3. Téged minden szép angyalok, / kerubok és szeráfkarok.
4. Egek és minden hatalmak, / szüntelenül magasztalnak.
5. Szent vagy, szent vagy, / erősséges szent Isten vagy!
6. Nagyságoddal telve ég, föld, / dicsőséged mindent bétölt.
7. Téged dicsér, egek Ura, / apostolok boldog kara.
8. Dicséretes nagy próféták / súlyos ajka hirdet és áld.
9. Jeles mártírseregek / magasztalnak Tégedet.
10. Vall tégedet világszerte / szent egyházad ezerszerte.
11. Ó, Atyánk, Téged / s mérhetetlen nagy fölséged.
12. S azt ki hozzánk tőled jött le, / Atya igaz Egyszülöttje.
13. És áldjuk Veled / Vigasztaló Szentlelkedet.
14. Krisztus, Isten Egyszülöttje, / Király vagy te mindörökre.
15. Mentésünkre közénk szálltál, / szűzi méhet nem utáltál.

2. Még nyelvemre sem jön a szó, már előtted tudva van, /
minden felől jól bezárva tart kezed minduntalan.
3. E tudásod meghaladja elmémet, s csodálkozom, /
hová mennék, merre futnék színed elől, nem tudom.
4. Hogyha felhatok az égbe, ott talállak tégedet, /
ha leszállnék a mélységbe,látnám jelenlétedet.
5. És ha messze tengeren túl szállnék hajnal-szárnyakon, /
oda is jobbod visz engem, s az tart fenn mindenkoron.
6. És ha mondom a sötétség Tőled elföd engemet, /
nem föd el mert a sötétség fényes napvilág Neked.
7. Áldalak, mert bámulandó mind, amit kezed művelt, /
alkotó vagy már anyámnak te rejtél méhében el.
8. Láttad, testem mint szövődött, írva könyvedben vala, /
éltem minden napja,melynek messze volt még hajnala.
9. Ó, mily végtelen felőled eszméimnek serege: /
megszámlálnám, ámde több az, mint a tenger fövenye.
10. Hogyha az elmélkedésben már végképp elfáradok, /
és elalszom, felébredvén mégis csak veled vagyok.
11. Ó bár messze távozának mindazok, kik ellened /
gőgösen szólnak, halmozván a vétkekre vétkeket.
12. Nem tartok többé azokkal, kik téged káromlanak: /
egyedül neved dicsérje itt minden szív és ajak.
13. És ezért, Uram, figyelj rám, ki jól ismersz engemet, /
s szent törvényed régi útján vezesd minden léptemet.
14. ( Közösen, meghajolva) Dicsőség neked ó, Atya Fiú Szentlélek Isten, /
Miképpen kezdetben vala most és örökkön. Ámen.

Pap: Fel-tá- mad-tam! N:És mégis ve-led va-gyok, al- le- lu- ja.

Rám tevéd a te ke-ze-det, al- le-lu-ja. Csodálatos lett tu-do- má-nyod,

al- le- lu- ja, al- le-lu- ja, al- le- lu- ja.

8. Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Róm 6, 3-11
A Szentlecke elolvasása után következik az Alleluja melyet egész Nagyböjtben nélkülöznünk kellet.
Ennek az igazi húsvéti öröméneknek az intonálása előtt a diakónus vagy az énekes a következőképpen
kéri fel a papot.

E: A vágyva vágyott é-ne-ket ez éj vissza ad-ja, mert föl-tá-madt Krisz-tus.
Hát fi-gyel-je- tek reám, s vegyétek át tőlem, hogy együtt zeng-hes- sük.

Al - le -

lu - ja

117. zs.1. Hálát adjatok az Úrnak /mert jó, * mert az ő irgalmassága örökké/való!
2. Mondja most Izrael /mert jó: * mert az ő irgalmassága örökké/való! ALLELUJA
3. Az Úr jobbja győzelmet szerzett, † * az Úr jobbja fölmagasztalt /engem, *
Úr jobbja győzelmet /szerzett. ALLELUJA 4. Nem halok meg hanem /élek, * és
hirdetem az Úrnak műveit. 5. A Kő, melyet megvetettek az /építők * az lett most
Szeglet/kővé. 6. Az Úrnak műve ez, * és csodálatos a mi szemeink /előtt. ALLELUJA

9. EVANGÉLIUM: A Év Mt 28, 1-10 / B Év Mk 16, 1-7 / C Év Lk 24,1-12
III. KERESZTSÉG LITURGIÁJA
A pap a segédkezőkkel a vízzel telt edényhez megy, azután egy intelmet intéz a hívekhez.
Ezután a Mindenszentek litániáját énekeljük. A litánia után a víz megáldása következik.

Keresztségi fogadalom megújítása
Miután ünnepélyesen megújítottuk fogadalmunkat a pap meghinti a népet a megáldott vízzel. Ezalatt D.U.
403.

Láttam, hogy víz tör e- lő a templomból, an- nak jobb ol- da-lá-ról,

s ki-hez e-lért e víz ár,
megszabadultak és énekelték: al-le-lu-ja, al-le-lu-ja.
V. Nyissátok meg az igazság kapuit † belépek és magasztalom az /Urat, *
ez az Úr kapuja, az igazak lépnek be rajta. Láttam…
V. Ez az a nap melyet az Úr szerzett /nekünk, * örvendezzünk és vigadjunk /rajta.
Láttam…
V. Tartsatok ünnepet lombos /ágakkal * föl egészen a magas /oltárig! Láttam…

A szenteltvíz meghintése után a pap visszamegy a papi székhez és a Hitvallás mondása nélkül elkezdi
az egyetemes könyörgéseket

IV. AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA
OFFERTORIUM: DEXTERA DOMINI 117.zs. 16.17.5.7.13.14.

mi-dőn a Nap már fel-kelt, al- le- lu- ja, al- le- lu- ja.

A szorongatásból Isten erejével kiragadott Egyház a húsvéti zsoltárral egyesíti a húsvéti titok ünneplését.

Az Úr jobbja erőt cselekedett, - az Úr jobbja felmagasztalt engem, +
R.) nem halok meg /hanem élek, * és hirdetem az Úr cseleke/deteit.
V.1) A szorongatásban segítségül hívtam az Urat, - és meghallgatott en/gem
az Úr, † és tágasságra vezetett, mert az Úr az én se/gítőm. R.)
V.2) Reám rohanván feltaszítottak engem, hogy elessem, + de az Úr
megtar/tott engem, † és üdvösségemmé lett /nékem. R.)

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 ELŐTT: ALLELUJA 150. zs.

Al - le - lu - ja, Al - le -lu - ja, Al - le - lu - ja.
Dicsérjétek az Urat az ő szenté/lyében, * dicsérjétek Őt az ég erős boltoza/tában!
Dicsérjétek Őt hatalmas tette/iért, * dicsérjétek Őt nagyságának sokasága /szerint!
Dicsérjétek Őt trombita/szóval, * dicsérjétek Őt orgonával és cite/rával! Dicsérjétek Őt
dobbal és éneklő /karban, * dicsérjétek Őt húrokkal és hangsze/rekkel! Dicsérjétek Őt
hangos szavú cimbalmokkal, † dicsérjétek Őt vigasságos cimbal/mokkal, * minden élő
dicsérje az /Urat. Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * mindörökkön örökké /ámen. Ant.

COMMUNIO: ET VALDE MANE Mk 16,2: Lk 1, 68-79

Jó- kor reg-gel, egy nap-pal szombat u-tán, a sír- hoz men- tek

Áldott az Úr, Izraelnek /Istene,* mert meglátogatta és megváltotta az ő /népét.
És fölemelte nekünk az üdvösség /erejét,* Dávidnak, az ő szolgájának /házában.
Miképpen megmondotta szentjeinek ajka /által,* prófétái által kik kezdettől fogva
/voltak. Hogy szabadulást ad a mi ellensége/inktől,* és mindazok kezéből, kik
gyűlölnek /minket. Ant. Hogy irgalmasságot cselekszik atyá/inkkal,* és megemlékezik
szent szövetsé/géről. Az esküvésről, mellyel megesküdött atyánknak, Ábra/hámnak,*
hogy megadja /nékünk. Hogy megszabadulván az ellenség /kezéből,* félelem nélkül
szolgáljunk /néki. Szentségben és igazságban az ő színe /előtt,* életünknek minden
/napján. Ant. És te, gyermek, a Magasságbelinek prófétája /leszel,* mert az Úr orcája
előtt mégy elkészíteni az ő /utait. Hogy az üdvösség ismeretét megadja az ő /népének,*
bűneiknek bocsána/tára. A mi Istenünk irgalmának mélységei /által,* mivel
meglátogatott minket a magasságból /támadó. Hogy megvilágosítsa azokat, kik a
sötétségben és a halál árnyékában /ülnek,* és lépteinket a békességnek útjára iga/zítsa.
Ant. Dicsőség az Atyának és /Fiúnak, * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben
vala most és /mindenkor,* és mindörökkön örökké. /Ámen. Ant.
Az szentáldozás utáni könyörgést követően a feltámadási szertartás következik.

Pap: Éb-redj

föl: Miért alszol el Uram? ébredj föl és ne vess el minket ö-rök-re.

Miért fordítod el or-cádat? El fogod-e feledni nyomo-rú-sá- gun-kat.
Felváltva énekeljük ( pap – hívek) a 138. zsoltár verses feldolgozását.

Is- te- nem te megvizsgáltál és jól is-mersz en- ge-met,

jól tu- dod, hová visz utam, lá-tod kel-tem s fek- te-met.

