COMMUNIO: D.U. 118b / 2 PSALLITE DOMINO 67.zs. 33.34. 67.zs.
Az Úr fölkelése ( feltámadása és mennybemenetele) által győzelmet szerzett, övéit vigasságra vezette - víg lakomájuk a
szentáldozás! - , a mennyben övéinek közbenjárója, védelmezője lett, ő hordoz, ő vezet minket át a történelmen, ül az
Istennek jobbja felől, s erejével, hatalmával ,, velünk marad minden nap, a világ végezetéig’’. Ennek biztosítéka az ő
Testének vétele.

URUNK MENNYBEMENETELE

IN ASCENSIONE DOMINI

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év ApCsel 1, 1-11 / Ef 1,17-23 / Mt 28, 16-20
B Év ApCsel 1,1-11 / Ef 1,17-23: Vagy: Ef 4, 1-13 / Mk 16, 15-20
C Év ApCsel 1,1-11/ Ef 1,17-23: Vagy: Zsid 9, 24-28. 10,19-23 / Lk 24,46-53

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 118
Énekeljetek az Úr-nak al-le-luja, ki fölment az e-gek e-gé- be al-le- lu-ja.

(6.t.)

†

*

Fölkél az Isten, és ellenségei szerte /futnak * és menekülnek orcája elől, kik őt /gyűlölik.
Az igazak pedig vígan lakoznak és ujjonganak Isten /előtt, * és gyönyörködnek /örömmel.
Ant. Énekeljetek az Istennek, † dicsérjétek az Úr /nevét * utat készítsetek annak, ki a felhőkön
/vitetik. Örvendezzetek az ő színe előtt, † ki árvák atyja és özvegyek /védője, * Isten az ő szent
lakó/helyén. Ant. Fölmentél a magasságba, fogva vitted a /fogságot, * embereket nyertél
aján/dékul. Áldott legyen az Úr minden /napon, * ő hordoz minket, a mi üdvösségünk /Istene.
Ant. Zengjetek Istennek, ki fölment az egek ege /fölé, * íme, hallatja hangját, hatalmas
/szózatát. Csodálatos vagy, Isten, a te szentélyedben, † Izrael Istene, ő ad hatalmat és erőt
/népének, * áldott az /Isten! Ant.

D.U. 119
1. Krisztus mennybe fölmene, hogy nekünk helyt szerzene, ül Atyjának jobb felől,
mindeneknek ura lőn. R) Kapuját a mennynek szélesre tárta minden embernek.
2. Krisztus meghalt bűnünkért, föltámadott lelkünkért, már királyi székében uralkodik
az égben. R) 3. Közbenjáró Krisztusunk, szeretett jó Pásztorunk, Szentlelkedet add
nekünk,hogy szüntelen dicsérjünk. 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.)

ZÁRÓÉNEK: D.U. 120
1. Galileai férfiak, mért néztek az égbe? Mért, hogy forró könny fakad
férfiak szemébe? Jézus Krisztus visszajön, Jézus Krisztus él.
2. Galileai férfiak, mért, hogy tétlen álltok? Vár a Kelet és Nyugat, Krisztus
bízta rátok. Hirdessétek mindenütt: Jézus Krisztus él.
3. Galileai férfiak, milyen jelre vártok? Várjatok még tíz napig, Lelkét küldi
rátok. Nem hagy árván nem hagy el: Jézus Krisztus él.
4. Galileai férfiak, ha majd jön az óra, élőket és holtakat hív majd számadóra:
a nagy Bíró visszajön, Jézus Krisztus él.

1. Mennybe ment Krisztus e napon, alleluja, alleluja, hogy minden ember vigadjon,
alle, alleluja. 2. Urunk a győztes nagy Király, alleluja, alleluja, teljes lett minden műve
már, alle, alleluja. 3. Krisztus a Fő, s mi tagjai, alleluja, alleluja, legyünk a mennyben
társai, alle, alleluja. 4. Ki most az égbe szálla fel, alleluja, alleluja, egykor mint Bíró
így jön el, alle, alleluja. 5. Siessünk, hálát mondani, alleluja, alleluja, s a Három Egyet
áldani, alle, alleluja.
FESTUM NUNC CELEBRE: Hrabanus Maurus ( †856) mennybemeneteli himnusza / ad notam D.U. 97
1. Megszentelt örömek, s fényességes ünnep ihleti lelkünket hangos énekszóra,
mert e nap Krisztus, ki mindent alkotott, felmegy a mennyekbe elfoglalni tónját.
2. A Szentek serege fölemelvén szívét, ujjongva vigadoz, hirdetni a győztest,
s vele ünnepli angyalok kórusa a kegyes Vezérnek fénylő dicsőségét.
3. Foglyul is ejti most fogságunkat Krisztus, osztja a földön már ajándékát bőven,
s ki halál kínját szelíden kiállta, az égbe bevonul, felmagasztaltatván.
4. Kérünk hát, mi Urunk, kegyelmes teremtőnk, nézz le a népedre, s oltalmazzad őket:
mohó irigység, démonok ármánya a mélybe lenyomva ne pusztítsa őket.
5. És mikor visszatérsz tűzben égő felhőn, az emberszíveknek titkait ítélni, ne várjon
majd ránk kárhozat, s büntetés, de égi koszorú, igazak jutalma.
6. Add meg ezt fenséges, jóságos Teremtőnk, add meg ezt, Egyszülött, s te is, kegyes
Lélek, tündöklő fényben örökkön örökké, mennyekben trónoló háromságos Isten.
Ámen.
OPTATUS VOTIS OMNIUM: ad notam D.U. 96
1. A várva várt nap felragyog, örömmel teljes szent nap ez, reményünk, KrisztusIstenünk, ujjongva ím a mennybe száll. 2. Egek egébe visszatér, hogy elfoglalja
trónusát, zengik az égnek sarkai, a mennybe lépő nagy Királyt. 3. Mily nagy csatának
győztese! Győzött világnak Zsarnokán, a testén hordott szent sebek, Atyja előtt most
ékei. 4. És Atyja jobbján kap helyet világmegváltó Jézusunk, felnyitja mennynek
ajtaját, mit elzárt egykor ősatyánk. 5. Ó, mind vigadnak mindenek, midőn a Szűznek
gyermeke köpés, verés, kereszt után, immár a fénylő trónon ül. 6. Adjunk ma hálát
Őneki, ki üdvösségünk bajnoka, s ki csillagoknak fényibe embertestünket felviszi.
7. A mennynek hangos énekét a föld is vígan ossza meg: bár arca őket élteti, árvának
minket sem hagyott. 8. Ez ünnep vonzza tetteink, így illik híven várni őt, és élni méltó
életet, mely mennybe felvisz minket is. 9. Kérünk, teremtő Istenünk, vigadva Húsvét
ünnepén: ne ártson nékünk a halál, védd meg örökre népedet!
10. (Meghajolva) Urunk, tenéked glória, ki győztesként a mennybe lépsz, áldassék
véled szüntelen Atyád, s jóságos Lelked is. Ámen.

INTROITUS: D.U. 118b VIRI GALILÆI ApCsel 1,11 / 46. zs. 1. 9.
Az Úr az angyalok ujjongása közt lép be a mennybe, s elfoglalja helyét az Atya jobbján. Örvendezzünk mi is az
angyalokkal együtt az ő dicsőségének! Már nem csak isteni születése jogán, hanem a megváltás címén is uralkodik az
egész világ fölött. S onnan lészen eljövendő az idők végén ítélni eleveneket és holtakat.

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
Ujjongás közt ment föl az Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 46.zs.6.
ALLELUJA: A / B / C Év
Jézus mondja: † Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! * Én veletek
vagyok a világ végéig. Mt 28, 19a. 20b

Ga- li-le- a- i fér-fi-ak, mit áll-tok itt az ég- re néz- vén?

kit most a menny-be men-ni lát- tok, így jön majd is-mét visz-sza!

al- le- lu- ja, al- le- lu-ja. ( 8.t.)

*

Tapsoljatok vígan, minden/ népek * örvendezzetek az Istennek ujjongó/ szóval.
Országol az Úr minden népek / fölött * ül az Isten az ő szent / trónusán. Ant.
Dicsőség az Atyának és / Fiúnak * és Szentlélek / Istennek. Miképpen kezdetben
vala, most és / mindenkor * és mindörökkön örökké / Ámen. Ant.

KYRIE: D.U. 417
Kyrie eleison: Mennybe ment Krisztus e szent napon lelki örömben, dicső testben
alleluja. Kyrie eleison , Kyrie eleison.
Christe eleison: Ki megölted halálunkat, fogva vitted fogságunkat alleluja.
Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison: Ki már Atyádnak jobbján trónolsz, maradj mindvégig egyházaddal
alleluja. Kyrie eleison , Kyrie eleison.

OFFERTORIUM : G. H. 217 ASCENDIT DEUS 46.zs. 6.2.4.
A mennybement Krisztus uralkodik az egész világon, s ígérete szerint, mi is vele együtt fogunk uralkodni.

E: Al-le-

lu- ja. N: Al- le-

lu- ja.V:Fölment az Isten ör-vendezéssel,

föl-ment az Úr har-so-na-szó-val.N: Al- le-

lu- ja. V:Min-den népek,

ví-gan tap-sol-ja-tok, * ör-ven-dezzetek az Istennek új-jon-gó szó-val!

N: Al-le-lu-ja, al- le- lu-ja. V: Ő alánk vetette a népeket,* és a nemzeteket

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.

GRADUALE: D. U. 118b / 1

ASCENDIT DEUS 46.zs. 6. / DOMINUS IN SINA 67.zs. 18.19.

I. Alleluja:
V: Fölment az Isten ujjongó /örömmel, * fölment az Úr trombita / szóval. Alleluja.
II. Alleluja
V: Az Úr az ő szent hegyén fölment a /magasba, * és fogva vitte a / fogságot. Alleluja.

lá-ba-ink a- lá. 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.

