Körmenet
http://nepenektar.hu/idoszak/nagyhet/liturgia/44/h/615/udvunknek-boldog-unnepe-magnumsalutis-gaudium
Üdvünknek boldog ünnepe!
Ujjongnak mind a századok:
Jézus, megváltó Istenünk
világnak gyógyulást hozott.

Drága kenettel gazdagon
siet az Úrhoz Mária,
Krisztusnak lábát megkeni,
s könnyekkel bőven öntözi.

Hat nap, hogy Húsvét eljövend,
Betániába látogat,
hol Lázárt sírból kelti fel,
ki negyednapja volt halott.

S hogy megtörténtek mindezek,
Jézus, ki legfőbb Mesterünk,
szamárcsikóra ülve fel
Jeruzsálembe érkezik.
Isten kegyelme mily csodás!
Jósága hozzánk végtelen!
Kicsiny szamáron jön közénk,
ki a világot alkotá!

http://nepenektar.hu/idoszak/nagyhet/liturgia/44/ant/616/hozsanna-david-fianak-hosanna-filiodavid
Hozsanna Dávid Fiának, áldott, aki az Úr nevében jő, Izraelnek Királya, Hozsanna a magasságban.
Így szólt Lélekkel ihletett
próféta ősi szózata:
„Sion leánya, vigadozz,
ujjongó szívvel várakozz.

Urad, királyod íme jő,
nézd, mily szerény, mily egyszerű,
szamáron ülve trónol Ő:
türelmes és kegyes király!”
A pálmafák friss ágait,
zöld fák levágott lombjait
lengetve mennek mind elé,
s köszöntik az örök Királyt.

http://nepenektar.hu/idoszak/nagyhet/liturgia/44/ant/619/jeruzsalem-gyermeknepepalmafaknak-pueri-hebraeorum-portantes
Jeruzsálem gyermeknépe pálmafáknak ágait hozván elébe ment az Úrnak; s kiáltotta hangos szóval:
Hozsanna a magasságban.
Ujjong körötte nagy tömeg,
s Lélekkel telve így kiált:
„Hozsanna néki, üdv legyen
Dávid Fiának szüntelen!”

Levetvén íme köntösük
elé a földre fektetik,
mások, hogy díszes út legyen,
hintik virágok szirmait.

http://nepenektar.hu/idoszak/nagyhet/liturgia/44/ant/621/jeruzsalem-gyermeknepe-leteritvenpueri-hebraeorum-vestimenta

Jeruzsálem gyermeknépe leterítvén ruháit az útra, nagy szóval így kiáltott: Hozsanna Dávid Fiának,
áldott, ki jő az Úr nevében!
Forrong a város nyugtalan,
mert hallja hírét jöttinek,
de méltón zengik énekét
seregben mind a gyermekek.

Ha majd Bíróként újra jő,
menjünk mi is az Úr elé,
az üdv pálmáját lengetvén
szívünkben zengjük énekét.

http://nepenektar.hu/idoszak/nagyhet/liturgia/44/h/623/dicsoseg-es-dicseret-teneked-glorialaus
Dicsőség és dicséret Tenéked, Megváltó Királyunk; kinek gyermeki szép sereg mondott ékes éneket.

Szentmise
Intoitus
Mi pedig dicsekedjünk, Urunk, Jézus Krisztus keresztjében; benne van üdvösségünk, életünk és
feltámadásunk.

Kyrie
http://nepenektar.hu/enek/1026/moldvai-kyrie?mode=search
Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!

Graduale
http://nepenektar.hu/idoszak/nagyhet/liturgia/44/gr/599/te-tartottad-az-en-jobbomat-tenuistimanum
Te tartottad az én jobbomat, és a te akaratod szerint vezetsz engem, és a te dicsőségedbe befogadsz
engem.

Felajánlásra, fordítás
Téged Atyánknak tisztelünk,
téged dicsőít énekünk,
testünk kenyérrel látod el,
s lelkünk malaszttal élteted

Kereszten függő áldozat
Isten haragját vetted el,
Üdvözítő, teáltalad
éltünk reménye visszatért.

Imádunk téged, Jézusunk,
Atyának Egyszülött Fia,
ki értünk nem vetetted meg
leszállni Szűznek méhibe.

Ó Lélek áldunk tégedet
kinek sugalma oly erő,
mely eltöltötte Máriát
s a Szűz megszülte szent Fiát
Három-Egy Isten, alkotónk,
üdvösségünknek kútfeje,
ünnepelvén szent titkodat
újjongó szóval hirdetünk.

Szent vagy
http://nepenektar.hu/enek/982/szent-vagy-xviii?mode=search
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!

Isten Báránya
http://nepenektar.hu/enek/983/isten-baranya-xviii?mode=search
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nékünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nékünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét!

Áldozásra
Jézus, világ Megváltója,
üdvözlégy, élet adója,
megfeszített Istenfia,
szent kereszted szívem hívja.
R) Jézus add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Asszú földet harmatozván
vérzel, vérzel a keresztfán,
úgy piroslik tested róla,
mint a most nyílt piros rózsa.
R) Jézus add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Általszegve kezed, lábad,
átvert tested roskad, bágyad,
mezítelen tépett melled!
Ó siratlak, ó ölellek!
R) Jézus add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Szent karjaid széjjeltárod,
mert az embereket várod,
kiken vérrel könyörültél,
betegekért betegültél.
R) Jézus add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Virágoknak szép virága,
honnét orcád sárgasága?
Hegyes tövis koronázott,
édes orcád vérrel ázott.
R) Jézus add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Jézusom, ha jön a végnap,
ismerj engem magadénak,
homlokomon piros véred:
tiéd vagyok, úgy ítélj meg!
R) Jézus add, hogy hozzád térjek,
veled haljak, veled éljek.

Hálaadásra, fordítás:
Ó üdvösséges áldozat,
ki mennynek tárod ajtaját,
harcot harcolva szenvedünk,
Úr Jézus, kérünk, adj erőt!

Egy-Háromságos Istenünk,
most dicsőítünk tégedet,
ki országodban minekünk
adj mindörökre életet!

Kivonulásra
A keresztfához megyek,
mert máshol nem lehetek,
nyugodalmat lelkemnek.
S ott talállak, ó Szűzanya,
fájdalom közt bágyadozva,
tőr veré át lelkedet.

De midőn ezek felett
láttad, mennyit szenvedett,
szenvedett az ártatlan:
láttad őt a Kálvárián
két lator közt a keresztfán,
kínodat ki mérje meg?!

Mely gyötrelem volt neked
isteni szülöttedet
látni szegény jászolban.
S midőn annyi ellenségek
romlására esküvének:
tőr veré át lelkedet.

A nap elsötétedett,
ennyi kínt nem nézhetett,
borzadván rengett a föld.
Sírt, kesergett, gyászolt minden
az egész nagy természetben:
de gyötrelmed nagyobb volt!

