
Introitus 

http://nepenektar.hu/idoszak/husvet/liturgia/187/intr/591/alleluja-mint-most-szuletett-

kisdedek-quasi-modo-geniti 

Alleluja! Mint most született kisdedek, alleluja,  

szellemi tejre vágyjatok, alleluja, alleluja. 

Uram irgalmazz 

http://nepenektar.hu/idoszak/allando_reszek/liturgia/58/kyrie/987/husveti-kyrie 

Kyrie eleison, Kyrie eleison! 

Christe eleison, Christe eleison! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison! 

Dicsőség 

http://nepenektar.hu/idoszak/allando_reszek/liturgia/57/gloria/980/dicsoseg-xv 

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: egy szülött 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! 

  Amen. 

Graduale 

http://nepenektar.hu/idoszak/husvet/liturgia/187/gr/593/ez-az-a-nap-v-mondja-most-az-o-

nepe-haec-dies-v-dicat-nunc-1 

Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk:  

örvendezzünk, s vigadjunk rajta. 

Felajánlásra 
http://nepenektar.hu/idoszak/husvet/liturgia/141/cantio/262/feltamadt-mar-dicsosegben

Feltámadt már dicsőségben az Isten szent Fia, 

Örvendez már győzelmében világ megváltója. 

Érettünk vállalt sebhelyek 

már dicsőségben fénylenek 

A kereszten oldalából vér és víz áradott, 

e forrásból a világnak új élet támadott. 

Érettünk vállalt sebhelyek 

már dicsőségben fénylenek
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Várja immár fenn a mennyben Atyjánál székhelye, 

váltságunk lett kínhalála, közbenjár érdeme. 

Érettünk vállalt sebhelyek 

már dicsőségben fénylenek

Szent vagy 

http://nepenektar.hu/enek/982/szent-vagy-xviii 

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 

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 
http://nepenektar.hu/enek/266/o-ifjak-lanyok-gyermekek-o-filii-et-filiae 

Ó ifjak, lányok, gyermekek, 

az angyalszóból értsetek: 

feltámadt Krisztus értetek, alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

Itt áll az Úr most köztetek: 

“Békesség, már ne féljetek! 

Én vagyok, bennem higgyetek!” alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

Ezen a szent-szent ünnepen 

ujjongva csengő éneken 

Urunkat áldjuk szüntelen, alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

 Illő, mert ily jót tett velünk, 

átadva néki hű szívünk, 

Istennek hálát zengenünk, alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

Hálaadás, fordítás 
Föltámadt Krisztus e napon az emberek megvigasztalásáért, alleluia! 

Ki halált szenvedett a nyomorúságos emberekért, alleluia! 

Kivonulásra 
http://nepenektar.hu/enek/242/krisztus-feltamada-mind-o-nagy-kinjabol 

Krisztus feltámada 

mind ő nagy kínjából, 

ezen mi is örüljünk, 

Krisztus legyen reményünk, 

kirjelejszon. 

Ó kegyes Mária, 

mennyei szép rózsa, 

kérjed, hogy szent Szülötted 

üdvözítse lelkünket, 

kirjelejszon. 
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