
Introitus 
http://nepenektar.hu/enek/636/orvendezo-szoval-vocem-jucunditatis 

Örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig: 

szabaddá tette az Úr az ő népét, 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 
http://nepenektar.hu/enek/262/feltamadt-mar-dicsosegben 

Feltámadt már dicsőségben az Isten szent Fia, 

Örvendez már győzelmében világ megváltója. 

Érettünk vállalt sebhelyek 

már dicsőségben fénylenek Alle, alleluja. 

A kereszten oldalából vér és víz áradott, 

e forrásból a világnak új élet támadott.  

Érettünk vállalt sebhelyek 

már dicsőségben fénylenek Alle, alleluja. 

Várja immár fenn a mennyben Atyjánál székhelye, 

váltságunk lett kínhalála, közbenjár érdeme. 

Érettünk vállalt sebhelyek 

már dicsőségben fénylenek Alle, alleluja.
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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. 

Áldozásra 
http://nepenektar.hu/enek/635/en-vagyok-az-igaz-szoloto-ego-sum-vitis-vera 

Én vagyok az igaz szőlőtő, alleluja, 

s ti a szőlővesszők, alleluja. 

http://nepenektar.hu/enek/982/szent-vagy-xviii
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http://nepenektar.hu/enek/269/dicsoseg-szent-aldas-tisztesseg 

Dicsőség, szent áldás, tisztesség 

a föltámadt Úrnak, húsvéti Báránynak 

dicsőség, szent áldás, tisztesség! 

A halál és élet harcra szállt. 

Meghalván az Élet a halálon úr lett. 

A halál és élet harcra szállt. 

Mit láttál, szent asszony, a sírnál? 

Sírnak ürességét, Krisztus dicsőségét. 

Mit láttál, szent asszony, a sírnál? 

Fényes nap, Úr-adta, ékes nap! 

Isten adta nékünk, ezért örvendezzünk. 

Fényes nap, Úr-adta, ékes nap! 

Kivonulásra 
http://nepenektar.hu/enek/353/mennynek-kiralyne-asszonya 

Mennynek Királyné Asszonya, 

örülj, szép Szűz, alleluja. 

Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja: 

Amint megmondotta vala, 

föltámadott, alleluja! 

Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja! 
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