COMMUNIO: CHRISTUS RESURGENS Róm 6,9: 95. zs
Szent Pál apostol szavaival a bizánci egyház húsvéti éneke is egybecseng:,, Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte
halállal a halált, és a sírban levőknek életet ajándékozott ’’.

Krisz-tus ha-lot-ta- i-ból föltá-mad-ván már meg nem hal, a halál ő-rajta

töb- bé

nem u-ral-kod-hat, al- le- lu-ja, al- le-lu-ja.

(8.t.)

†

*

Énekeljetek az Úrnak új é/neket, * énekelj az Úrnak, mind e/gész föld!
Énekeljetek az Úrnak és áldjátok az ő /nevét, * hirdessétek napról napra az ő
szabadí/tását! Ant. Hirdessétek a pogányok között az ő dicső/ségét, * minden népek
között az ő /csodáit! Mert nagy az Úr és igen dicsé/retes, * félelmetes minden istenek
/fölött. Ant. Adjatok az Úrnak, népek családjai, † adjatok az Úrnak dicsőséget és
tiszte/letet, * adjatok az Úrnak, az ő nevének dicsé/retet! Hozzatok áldozatokat, és
lépjetek be az ő csarno/kába, * imádjátok az Urat szent ünnepi /díszben. Ant.
D.U. 111
1. Krisztus virágunk, szép termő águnk.
R) Feltámadt Krisztus, vigadjunk a bűnből mink is támadjunk!
2. Ki feküdt sírban, felkele vígan. R) 3. Felkele fényünk, Krisztus reményünk. R)
4. Jézus, hogy felkelt, Szentírás bételt. R) 5. Jézusnak éljünk, semmit ne féljünk! R)
6. Dicsőség légyen Istennek égben. R)
D.U. 105
1. Feltámadt már dicsőségben az Isten szent Fia. Örvendez már győzelmében világ
Megváltója. R.) Érettünk vállalt sebhelyek már dicsőségben fénylenek Alle, Alleluja.
2. A kereszten oldalából vér és víz áradott, e forrásból a világnak új élet
támadott. R.) 3. Várja immár fenn a mennyben Atyjánál székhelye, váltságunk lett
kínhalála, közbenjár érdeme. R.)

SZERDA HÚSVÉT NYOLCADÁBAN
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
ApCsel 3, 1- 10 / Lk 24, 13-35

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 97
1. Üdvözlégy, fényes Nap, tiszteletre méltó, melyen az Úr Krisztus Legyőzi
a poklot, s ki a fán függött, győztesen országol, most minden teremtmény
Őelőtte hódol.
2. Az újjászülető természet hirdeti: Krisztussal visszatér mindenbe az élet,
a győzedelmes Krisztust, az Alkotót zöld erdők, ligetek s virágok
ünneplik. Üdvözlégy, fényes nap…
3. Alvilág leláncolt foglyait feloldja, s mind, ami lent hevert, a magasba
hívja, számtalan népek tömlöce megnyílik, s az Égbe fölmenőt szabadok
követik. Üdvözlégy, fényes nap…
D.U. 102
1. Jézus, megváltó Istenünk, alleluja, alleluja, föltámadt, itt van most velünk,
alle, alleluja.
2. Hirdetik fényes angyalok, alleluja, alleluja, valóban él, föltámadott,
alle, alleluja.
3. Krisztus húsvéti asztala, alleluja, alleluja, megtisztult népet vár haza,
alle, alleluja.
4. Borunk, búzánk és életünk, alleluja, alleluja, mindent tenéked szentelünk,
alle, alleluja.
INTROITUS: D.U. 100b VENITE BENEDICTI Mt 25,34. 95.zs. 1-2
Húsvét éjszakánk és keresztségünk megnyitotta előttünk az Atya áldottainak öröktől készült országot, a megváltottak
közösségét, mely előképe és ígérete az örök megváltás országának.

Jer-tek, A- tyám ál-dot- ta- i és ve-gyé-tek az or-szá-got, mely nek-tek

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!

ké-szít-te- tett a vi-lág kez-de-té- től.

al- le- lu- ja, al- le- lu-ja. ( 4.t.)

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

†

*

Énekeljetek az Úrnak új é/neket, * énekelj az Úrnak mind e/gész fölt!
Énekeljetek az Úrnak és áldjátok az ő /nevét, * hirdessétek napról napra az ő
szabadí/tását! Ant. Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.

OFFERTORIUM: PORTAS CÆLI 77. zs. 23-25.1.2.
A feltámadt Krisztus az emmauszi tanítványoknak, de az apostoloknak is a tó partján megjelenve enni ad, mellyel az
Eukarisztiára utal. A ,, mennyei kenyér’’a szentmisében közöttünk lévő Krisztus- áldozat, melynek misztériuma
beteljesíti és felülmúlja ,, az ősi idők titkait ”.

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 / DEXTERA DOMINI 117.zs. 24. 16
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.

E: Al-le-

lu- ja. N: Al- le-

lu- ja.

V: Az ég kapuit megnyitá az Úr, és mannát hullatott ne-kik, hogy egye-nek, *

mennyei kenyeret adott nekik, az angyalok kenyerét et- te az em-ber.

Al- le- lu-ja. V: Fi-gyelmezz én népem ta-ní-tá-somra,* hajt-sá-tok

fületeket az én szám i- gé- i- re! Al- le- lu-ja, al- le- lu- ja.
Ez az a nap melyet az Úr szerzett nekünk:örvendezzünk s vigadjunk rajta.
Ez az a nap…
V: Az Úr jobbja erőt cselekedett, * az Úr jobbja felmagasztalt engem. Ez az a nap…
Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR

V: Meg-nyitom a számat példabe-szé-dek-ben, * elmondom az ősi i-dők tit-

Örvendezzenek mindazok, * akik az Urat szívből keresik. 104. zs. 3b
ALLELUJA: SURREXIT DOMINUS VERE Lk 24,34
Mi is az emmauszi tanítványok örömével örülünk, akiknek az apostolok adták tudtukra, hogy Péternek is megjelent
az Úr.

Al - le -

lu - ja.

V.) Valóban föltámadott az Úr, * és megjelent Péternek.
Vagy: Ezt a napot az Úristen adta. * Ujjongjunk és vigadjunk rajta! 117.zs. 24

SZEKVENCIA: D.U. 100 / 3 ( Mellékelve) VICTIMÆ PASCHALI LAUDES

ka- it. Al- le- lu-ja, al- le- lu- ja, al- le- lu- ja.
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.

