
Introitus 
http://nepenektar.hu/idoszak/husvet/liturgia/189/intr/617/a-jo-pasztor-pastor-bonus 

A jó Pásztor táplálja juhait, alleluja,  

s életét adja értük 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. 

Felajánlás

Üdvözlény, fényes Nap, tiszteletre méltó, 

melyen az Úr Krisztus legyőzi a poklot, 

s ki a Fán függött, győztesen országol, 

most minden teremtmény őelőtte hódol. 

Az újjászülető természet hirdeti: 

Krisztussal visszatér mindenbe az élet, 

a győzedelmes Krisztust, az Alkotót 

zöld erdők, ligetek s virágok ünneplik.

Alvilág leláncolt foglyait feloldja, 

s mind, ami lent hevert, a magasba hívja, 

számtalan népek tömlöce megnyílik, 

s az Égbe fölmenőt szabadok követik.
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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! 

Lelki Áldozás  
Jézusom! 

Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. 

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. 

Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,  

jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! 

Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! 

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. 

Bánom minden bűnömet, 

mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. 

Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre! 

A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! 

  • 

Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. 

Neked adom magamat egészen. 

Tied akarok lenni életemben és halálom után is. 

  Ámen. 
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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. 

Kivonulásra 
http://nepenektar.hu/enek/268/krisztus-viragunk

Krisztus virágunk, széptermő águnk. 

R) Feltámadt Krisztus, vigadjunk, 

a bűnből mink is támadjunk! 

Ki feküdt sírban felkele vígan. 

R) Feltámadt Krisztus, vigadjunk, 

a bűnből mink is támadjunk! 

Felkele fényünk, Krisztus reményünk. 

R) Feltámadt Krisztus, vigadjunk, 

a bűnből mink is támadjunk! 

Jézus hogy felkelt, Szentírás bételt. 

R) Feltámadt Krisztus, vigadjunk, 

a bűnből mink is támadjunk! 

Jézusnak éljünk, semmit ne féljünk! 

R) Feltámadt Krisztus, vigadjunk, 

a bűnből mink is támadjunk! 

Dicsőség légyen Istennek égben! 

R) Feltámadt Krisztus, vigadjunk, 

a bűnből mink is támadjunk!
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