†MAGASZTALJA * az én /lelkem az Urat. És örvendezik az én /lelkem * az én
üdvözítő /Istenemben. Mert meglátta az ő szolgálójának alázatos/ságát * és íme
mostantól fogva boldognak mondanak engem /minden nemzetek.
Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a /Hatalmas * és /szent az ő neve.
2. antifóna
Alleluja! Miért keresed /ó asszony, alleluja,* a holtak kö/zött az élőt alleluja,
alleluja.
És az ő irgalmassága nemzetségről nemzet/ségre * azokon /kik őt félik.
Hatalmasságot cselekedett az ő /karjával * szétszórta a gőgösöket szívüknek
elbízott/sága által. Letette hatalmasokat a /székről * és fölemelte az
alá/zatosakat. Az éhezőket betöltötte /jókkal * és a gazdagokat /üresen küldte
el.
3. antifóna
Alleluja! Ne sírj im/már Mária, alleluja, * mert föltá/madott az Úr alleluja,
alleluja.
Fölvette Izraelt az ő /szolgáját * hogy ne felejtse ir/galmasságát. Miképpen
megmondotta vala atyá/inknak * Ábrahámnak és az ő maradékának
/mindörökké. DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK ÉS /FIÚNAK * ÉS SZENT/LÉLEK
ISTENNEK. Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön
ö/rökké, amen. (mindhárom antifóna egymás után)
1. antifóna Alleluja! Elhengerült a kő, alleluja, a sírbolt ajtajából, alleluja, alleluja.
2. Antifóna : Alleluja! Miért keresed /ó asszony, alleluja,* a holtak kö/zött az élőt
alleluja, alleluja.
3. antifóna: Alleluja! Ne sírj im/már Mária, alleluja, * mert föltá/madott az Úr
alleluja, alleluja.
Könyörgés
Pap:
Az Úr legyen veletek (Uram hallgasd meg könyörgésemet!)
Hívek: És a te lelkeddel!
(És az én kiáltásom jusson eléd!)
Pap:
Könyörögjünk! Isten, ki az elesett világot szent Fiad alázatossága által
fölemelted, híveidnek örökké tartó vigasságot engedj, hogy kiket az örök kárhozat
veszélyétől megmentettél, azoknak az örökké tartó örömek élvezetét juttasd. A mi
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten, mindörökkön örökké.

VESPERÁS HÚSVÉTI IDŐBEN
Pap:
† Isten, figyelmezz az én segítségemre. (keresztvetés)
Hívek: Uram, siess megsegíteni engem. (meghajolva) DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK
ÉS FIÚNAK ÉS SZENTLÉLEK ISTENNEK. Miképpen kezdetben vala /most és
mindenkor,* és mindörökkön örök/ké. Amen. Alleluja

I.

Bé-kes-ség ve- le- tek, al - le - lu - ja, én va-gyok ne fél-je- tek, al - le - lu - ja.
109. zsoltár
1. MONDÁ az Úr az /én Uramnak: * Ülj az /én jobbomra; 2. Míg ellenségedet
zsámoly/lyá teszem * a te /lábaidnak! 3. A te erődnek pálcáját kibocsátja az /Úr
Sionból, * uralkodjál a te ellenségeid /közepette! 4. Tenálad van az elsőség a te
hatalmadnak napján a szent/ség fényében, * magamból szültelek téged a hajnali
/csillag előtt. 5. Megesküdött az Úr és meg /nem bánja: * Pap vagy te
mindörökké Melkizedek rendje szerint. 6. Az Úr áll a te job/bod felől, * haragja
napján eltapossa a /királyokat. 7. Ítéletet tesz a nemzetek között, † a holttesteket
halom/ba gyűjti, * összezúzza fejüket a /széles harcmezőn. 8. Útja közben a
patak/ból iszik, ’*’azért emeli magasra büsz/kén a fejét. 9. DICSŐSÉG AZ
ATYÁNAK /ÉS FIÚNAK *ÉS SZENT/LÉLEK ISTENNEK. 10. Miképpen
kezdetben vala most /és mindenkor * és mindörökkön ö/rökké, amen. (Antifóna
ismételve)
II.
110. zsoltár
1. HÁLÁT adok néked, Uram tel/jes szívemből * az igazak tanácsában és
gyüle/kezetében. 2. Nagyok az Úr/nak művei, * ismerjék meg őket mind, /akik
szeretik. 3. Fönség és ékesség az /ő művében, * és igazsága megmarad ö/rökkön
örökké. 4. Emlékezetet szerzett csodatetteinek az irgalmas és könyörü/lő Isten, *
eledelt adott az /őt félőknek. 5. Megemlékezik az ő szövetségé/ről örökké *
cselekedeteinek erősségét hirdeti /az ő népének; 6. Hogy nekik adja a hitetlenek
ö/rökrészét, * az ő kezének műve igazmondás és /igaz ítélet. 7. Erősek mind az ő
végzései, † szilárdan állnak min/den időkre, * hűségben és igazságban hajtja
/végre őket. 8. Váltságot küldött az /ő népének, * megparancsolta örökké az ő
/szövetségét. 9. Szent és rettenetes az /ő neve, * a bölcsesség kezdete az /Úr
félelme. 10. Jól gondolkodnak mind, akik eszerint cse/lekednek, ’*’ az ő
dicsérete pedig megmarad ö/rökkön örökké. 11. DICSŐSÉG AZ ATYÁNAK /ÉS
FIÚNAK * ÉS SZENT/LÉLEK ISTENNEK. 12. Miképpen kezdetben vala most
/és mindenkor * és mindörökkön ö/rökké, amen. (Antifóna ismételve)

III.

HIMNUSZ

Bé-kes-ség ve- le- tek, al - le - lu - ja, én va-gyok ne fél-je- tek, al - le - lu - ja.
111. zsoltár
1. BOLDOG ember az, ki az U/rat féli, * az ő parancsolatait /igen kedveli. 2.
Hatalmas lészen magva /a földön, * az igazak nemzetsége /megáldatik. 3.
Dicsőség és gazdagság az /ő házában, * és az ő igazsága megmarad ö/rökkön
örökké. 4. Az igazaknak a sötétségben világos/ság támad, * ő az irgalmas,
könyörü/lő és igaz. 5. Jól lészen annak, ki könyörül és szívesen ád, † az ő dolgait
iga/zul rendezi, * meg nem inog az /mindörökké. 6. Örök emlékezetben lészen
/az igaz, * nem fél a gonosz/hír-hallástól. 7. Erős a szíve, mivelhogy az Úrban
bízik, † bátor az /ő szíve, * azért nem retteg, mígnem meglátja ellensége/inek
bukását. 8. Osztogat, adakozik a szegényeknek, † az ő igazsága megmarad
örök/kön örökké, * fölemeltetik a feje /dicsőséggel.
9. A bűnös látja ezt és harag fogja el, † fogait csikorgatja és irigységben emész/ti
magát, ’*’ a gonoszok kívánsága sem/mivé leszen. 10. DICSŐSÉG AZ
ATYÁNAK /ÉS FIÚNAK * ÉS SZENT/LÉLEK ISTENNEK. 11. Miképpen
kezdetben vala most /és mindenkor * és mindörökkön ö/rökké, amen. (Antifóna
ismételve)
Capitulum (Zsid10,12-14)
Pap:
Krisztus csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért s örökre helyet
foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal
leboruljon előtte lába előtt. // Egyetlen álozattal örökre tökéletessé tette a
megszentelteket.
Hívek:
Istennek legyen hála!
RESPONZÓRIUM

1.Az Isten igaz napja ez
szent fényességgel tiszta nap,
a drága vér ma mossa le
a világ szörnyű bűneit.

6. Lehet-e ennél nagyszerűbb,
vétket bocsát az irgalom,
félelmet old a szeretet,
s új életet szül a halál?!

2.Hitetlen hite visszatér,
ma újra látnak a vakok,
s kiben nem old fel rettegést,
ha látja: megtér a lator?!

7. Saját csalétkét falja fel,
magát köti meg a Halál,
meghal mindenki Élete,
s felkél, mint minden élete.

3. Keresztjét jóra váltja ő,
gyors hittel Jézust kérleli,
igazként sokat megelőz,
az Úr országát elnyeri.

8. Elér mindenkit a Halál,
de feltámad mind a halott,
s pusztítva, ütve a Halál,
csak maga vesztét nyögheti.

4. Ámulnak mind az angyalok,
látván a testi büntetést,
s hogy Krisztushoz tér a gonosz
boldog életet érdemel.

9. Kérünk teremtő Istenünk,
vigadva Húsvét ünnepén,
ne ártson nékünk a halál,
védd meg örökre népedet!
(meghajolva:)
10. Urunk tenéked glória,
aki legyőzted a halált,
az Atyát és Szentlelket is,
dicsérjük minden századon. Amen.

5. Csodálatos misztérium,
világ szennyét hogy mossa le,
mindenki bűnét elveszi,
test vétkét tisztítván a test.

VERZIKULUS
Előénekes: Maradj velünk Urunk, alleluja.
Hívek:
Mert már esteledik, alleluja.
MAGNIFICAT (három antifónával)

Feltámadt az Úr a sír-ból, al - le - lu - ja, al le - lu - ja.(ism) Ki érettünk a

keresztfán füg-gött. Al-le- lu - ja, al - le - lu - ja.

és a

Di-cső-ség az A-tyá-nak,

Fi - ú-nak és a Szent-lé-lek-nek. Föltámadt az Úr a sír-ból…

1. antifóna

Al - le- lu - ja! Elhenge-rült a kő, al - le - lu - ja, a sírbolt aj-ta- já- ból,

al - le - lu - ja, al- le - lu - ja.

(5. tónus)

