
Introitus 

http://nepenektar.hu/idoszak/husvet/liturgia/52/intr/571/feltamadtam-es-ujbol-veled-vagyok-

resurrexit 

Feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluia. 

Reám tetted a kezedet, alleluia, alleluia. 

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/52/gr/572/ez-az-a-nap-v-halat-adjatok-az-urnak-

haec-dies-v-confitemini-domino 

Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk:  

örvendezzünk, s vigadjunk rajta. 

Alleluia 

http://nepenektar.hu/idoszak/allando_reszek/liturgia/60/all/1009/husveti-melizmatikus-

alleluja-ee-427-8-tonus
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Felajánlásra 

http://nepenektar.hu/enek/240/udvozlegy-fenyes-nap?mode=search

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.

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/idoszak/husvet/liturgia/52/comm/582/alleluja-a-mi-husveti-baranyunk-

pascha-nostrum 

Alleluja! A mi húsvéti Bárányunk, alleluja,  

föláldoztatott Krisztus, alleluja, alleluja. 

Alleluja! Üljük hát e lakomát, alleluja,  

a tisztaság és igazság kovásztalan kenyerével, alleluja, alleluja. 

http://nepenektar.hu/enek/256/ur-krisztus-feltamadott?mode=search

Úr Krisztus feltámadott, 

ránk malasztja áradott, 

szent vérének hullása 

lőn pokolnak romlása. 

Megváltotta Isten mind e világot 

szent halálával. 

Első Ádám vétkezett, 

mindnyájunkat megsebzett, 

de a kegyes Úristen 

könyörült az emberen. 

Megváltotta Isten mind e világot 

szent halálával. 

http://nepenektar.hu/enek/240/udvozlegy-fenyes-nap?mode=search
http://nepenektar.hu/enek/982/szent-vagy-xviii
http://nepenektar.hu/enek/983/isten-baranya-xviii
http://nepenektar.hu/idoszak/husvet/liturgia/52/comm/582/alleluja-a-mi-husveti-baranyunk-pascha-nostrum
http://nepenektar.hu/idoszak/husvet/liturgia/52/comm/582/alleluja-a-mi-husveti-baranyunk-pascha-nostrum
http://nepenektar.hu/enek/256/ur-krisztus-feltamadott?mode=search


Új Ádám lett szent Fia, 

életünket újítja, 

poklok zárját megtöri, 

rabságunkat elveszi.  

Megváltotta Isten mind e világot 

szent halálával. 

Méltó azért vigadni, 

Húsvét titkát dicsérni, 

éljünk az új életnek, 

adjunk hálát Istennek.  

Megváltotta Isten mind e világot 

szent halálával.

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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