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NAGYCSÜTÖRTÖK 
7.30 – Lamentáció 

17.45 – Bevezetés a nagycsütörtök liturgiájába 

18.00 – Az Utolsó Vacsora miséje 

AZ UTOLSÓ VACSORA MISÉJE 

Gyülekező ének (ÉE 146) 

 

2. Dicsőség a magasságban, élő Krisztus, teneked. 
Szent halálod dicsősége megnyitá a mennyeket. 
Békességünk csak tebenned van a földön minekünk, 
bízva lépünk nyomaidba, tudjuk, hozzád érkezünk. 

3. Most az oltár Golgotáján újul a szent áldozat, 
bűneinkért felajánlod, édes Jézus, magadat. 
Mi is néked fölajánljuk minden dolgunk, életünk, 
oltárodnál megújulva új életet élhetünk. 

Gyóntatás a templomban: 

7.00 – 12.00  
14.00 – 17.30  
22.00 – 24.00  
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Introitus (ÉE 541) 

Kyrie (IV. mise) 

E. majd Nép:  Ký - ri   -   e,                              e        -        lé  -  i - son. (2×) 

E. majd Nép: Chri-ste,                                e    -     lé -   i - son. (2×) 

E.:  Ký -  ri   -   e,                     e       -     lé -    i - son. (1×) 

Nép:  Ký -  ri   -   e,                                                   e       -      lé -  i - son. 

Gloria (ÉE 421 – a vastagon szedett részeket énekeljük közösen) 
vagy magyarul – lásd a 6. oldalon 

Pap:  Gló- ri   -    a      in   ex- cél  - sis   De- o!      

Megszólalnak a harangok, csengők, az orgonajáték, azután a kórus 
és a nép felváltva folytatja:   
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             Et     in   ter -  ra     pax  ho- mí -  ni - bus     bo- næ   vo  - lun- tá  -  tis!    

       Lau-dá-mus  te.     Be  -  ne -  dí  -  ci- mus  te.    Ad  -   o   -   rá-mus   te. 

       Glo- ri  -  fi  -  cá-mus  te.  Grá - ti  -  as       á -  gi-  mus   ti -  bi   propter 

     magnam gló- ri -  am    tu- am.  Dó- mi - ne   De- us, Rex   cæ - lé  - stis, 

       De  - us     Pa - ter    o- mní-  pot- ens.   Dó- mi - ne    Fi  -  li       u  -   ni - 

       gé - ni -  te,    Ie- su  Christe.  Dó- mi  - ne   De - us,     A-gnus De - i,      

             Fí  -  li   -   us    Pa  - tris.   Qui  tol - lis    pec-  cá -  ta   mun-di,    mi  -  se- 

         ré -  re     no- bis!  Qui    tol  - lis    pec - cá -  ta    mun-di,     sús - ci - pe    

        de- pre- ca  -  ti  -  ó-nem nostram!  Qui  sedes   ad  déx-  te- ram Patris, 

       mi  - se - ré -  re  no-bis!  Quó-ni- am  tu    so  - lus Sanctus. Tu  so- lus 

     Dó-mi-nus.  Tu   so- lus Al- tís-  simus,   Ie- su  Christe. Cum Sancto 
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       Spí- ri -  tu   in  gló- ri   -   a     De - i       Pa   -    tris.   A    -    men.  

vagy magyarul: (ÉE 422) 
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Olvasmány 

Olvasmányközi ének 

E.: Chri- stus        fa - ctus   est   pro      no                 -                bis         o   -   bé - 

             di     -     ens                 us    -    que       ad                mor -   tem.         Mor  -  tem     au - 

                  tem                                    cru  -   cis. 

Szentlecke, Traktus, Evangélium, Prédikáció 
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LÁBMOSÁS 

Először a latin antifónát énekli az előénekes, amelynek szövegét a 
pap mozdulatai „fordítják”, aki mozdulatról mozdulatra ugyanazt 
hajtja végre, mint amit az ének az Úrjézus cselekedetéről elmond.   

Az antifóna népének változata (ÉE 809)  

 
2. Ő a Mester szolgál tanítványnak,  

bűnös voltát nem nézi Júdásnak. 
„Íme ezzel példát adtam néktek, 
amit tettem, ti is azt tegyétek!” 

3. Azért mi is egymást így szolgáljuk, 
alázattal egymás lábát mossuk, 
egymás terhét jó szívvel viseljük, 
Mesterünknek parancsát kövessük! 

____________________________________ 

Az antifónát első alkalommal a kórus, majd a nép énekli, a vers-
szakok végén pedig mindig együtt.    

            At  - tén- de,   Dó- mi  - ne,      et     mi - se  -  ré -  re,       qui - a        pec- cá - 

             vi- mus    ti   -    bi.  

Figyelj reánk, Urunk, és irgalmazz, mert vétkeztünk ellened.

1. Fölséges Király, mindenek Megváltója, sírva emeljük Hozzád tekintetünket, 
Krisztus, hallgasd meg a hozzád könyörgők imádságát. 
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2. Az Atya jobbkeze, Szegletkő, üdvösség útja, Mennyország ajtaja, mosd le bűneink 
szégyenfoltjait. 
3. Fölségedet kérleljük, Isten: szent füleid hallják meg sóhajainkat, megkönyörülvén 
engedd el bűneinket. 
4. Megvalljuk Neked elkövetett gonoszságainkat, megtört szívvel tárjuk Eléd titkos 
bűneinket: Megváltó, bocsássa meg őket a te jóságod. 
5. Akit ártatlanul fogtak el, aki nem álltál ellen, amikor hurcoltak, akit hamis tanúk 
szavára ítéltek el a bűnösök helyett, Krisztus, őrizd meg, akiket megváltottál. 

____________________________________ 

E. majd Nép:    Í -   me,   mily    jó         és   mily gyönyö - rű   -  sé         -        ges 

              a          testvéreknek e- gyütt la  -  koz    -     ni.       E: O -  lyan   az,    mint a  

           magasból  jövő  har-mat,   mely lehull a Si -  on     he  -  gyé      -      re.  

Nép:  A      testvéreknek… Nép: Í - me,  mily   jó… 

____________________________________ 

                U  -  bi       cá   -   ri   -   tas     et        a   -   mor,   De- us        i   -  bi      est. 

(ÉE 810) 

 

____________________________________ 
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FELAJÁNLÁS 
(ÉE 168) 

 
2.  Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat  

és ellened elkövetett sok hálátlanságunkat.  
Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál,  
eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat.  

3.  S hogy halálod szent emlékét mindennap megülhessük, 
hagytad ezt a nagy Szentséget, hogy magunkhoz vehessük.  
Csodálatos kincset adtál, és közöttünk maradtál.  
Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig szeressünk! 

____________________________________ 
(ÉE 207) 
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2. Szép piros véreddel öntözgettél, 

amikor elestem, fölemeltél, 
légy azért irgalmas és meghallgass, 
mennyei erőddel, ó támogass! 

3. Tehozzád, Jézusom, felkiáltok, 
földről az ég felé felsóhajtok, 
szívemnek kapuját zárd be, kérlek, 
hogy helyet ne adjon a véteknek. 

4. Vádolom magamat, mert vétettem, 
fölséges színedet megsértettem, 
hozzád, ó Jézusom, fohászkodom, 
hogy többé nem vétek, megfogadom. 

5. Esengő szavamat meghallgassad, 
ó szelíd Jézusom, s ez egyet add: 
hogy végső órámban kiálthassam, 
szent neved, Jézusom, kimondhassam! 

____________________________________ 
Sanctus (IV. mise) 

 E.: San     -    ctus, Nép: san  -  ctus,     san     -    ctus  Dó-mi-nus De-  us  

       Sá   -   ba- oth.  Ple- ni  sunt  cæ - li    et    ter - ra     gló    -   ri  -  a  

        tu  -   a.      Ho  -  sán - na      in          ex    -     cél     -    sis. E.:  Be -  ne- 

       dí- ctus,  qui    ve -  nit     in    nó - mi - ne    Dó      -       mi -   ni.     

Nép: Ho        -       sán - na     in         ex     -     cél           -           sis.  
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Agnus Dei (IV. mise) 

      E.: A  -  gnus   De    -      i, Nép: qui    tol -  lis   pec- cá -   ta         mun- di,     

        mi  - se   - ré   -   re    no  -  bis.  E.: A-  gnus  De  -  i,  Nép: qui  tol- lis   

       pec- cá  -  ta         mun-di,     mi - se -  ré   -  re     no  -  bis. E.: A- gnus 

               De     -      i, Nép: qui   tol  - lis   pec- cá   -   ta        mun- di,     do  - na    

                no  -  bis   pa -  cem.  

ÁLDOZÁS 

Ma nincs kézbe áldozás, mert két szín alatt vesszük magunkhoz az 
Eucharisztiát. Áldoztatási pontok: a főhajóban, a mellékhajókban 
két-két helyen, az előtérben és a főoltárnál. 

Communio (ÉE 543) 
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 (ÉE 157) 

 

2. Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik, 
de a hallás rólad hittel biztosít: 
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab, 
Igéd igazánál mi van igazabb?! 

3. A keresztfán rejtéd isten-voltodat, 
itt a színek, rejtik emberarcodat, 
de én mind a kettőt hiszem s vallhatom, 
kérve, amit kért a bűnbánó lator. 

4. Ahogy Tamás látta, nem látom sebed, 
mégis Istenemnek vallak tégedet. 
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak, 
tebenned reméljek, s téged vágyjalak. 

5. Urunk halálára emlékeztető 
áldott Kenyér, élő, s embert éltető! 
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán, 
s jóízét tebenned ne veszítse szám! 



 

14 
 

6. Kegyes pelikánom, Uram Jézusom! 
Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom. 
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá: 
világ minden bűnét meggyógyítaná... 

7. Jézus, kit csak rejtve szemlélhetlek itt! 
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik? 
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, 
leljem szent fényedben boldogságomat! Amen. 

____________________________________ 

(ÉE 177) 

 
2. Itt az istenség az emberséggel, 

ím, megegyezett nagy szövetséggel. 
Ebben remélek, amíg csak élek, 
ebben erősíts, Jézusom, kérlek. 

____________________________________ 
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____________________________________ 

(ÉE 159) 

              A    -    ve    ve-  rum Corpus  na- tum   de    Ma - rí   -   a       Vír - gi  -  ne.  
             Ál  -  dott   le- gyél   va - ló - di   Test, Má - ri  -   á  -  tól    szü - le -  tett.  

             Ve   -   re    passum   im-mo- lá- tum    in    cru-  ce    pro    hó - mi - ne.  
          Mind-nyá-junkért     a      ke-resztfán     va - ló-  ban kínt szenve - dett. 

           Cu- ius      la  - tus   per- fo  -   rá   -   tum    flu - xit           a- qua       et         sán- 
            Ki- nek    át-szúrt ol - da  -   lá   -    ból       víz     és                    vér  -  fo  -  lyam  

         gui - ne,         E - sto    no - bis prae-gu - stá  -   tum  mor- tis            in   -   ex - 
              e -  redt,     hal-dok-lá- som  ka  - pu -  já   -   ban,   kér - lek,     hadd    íz- 
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               á  -   mi  -  ne.          O,           Ie - su      dul  -  cis!        O,           Ie - su       pi     -     e!  
              lel  -  je  -   lek!         Ó,           ál- dott    Jé  -   zus!         Jó    -   sá -  gos      Jé   -    zus,  

              O,              Ie    -    su,        fi   -   li       Ma - rí    -    ae.  
                ó,              Jé   -   zus,    Má - ri   -   a          fi    -    a! 

Áldozás utáni könyörgés 

AZ OLTÁRISZENTSÉG ELVITELÉRE 

(ÉE 155) 

 
2. Egünk küldte, s nekünk szülte tiszta Szűz szeplőtelen, 

köztünk élt és hinté földre az igét, mely jót terem, 
s csodás szertartással ülte búcsúestjét idelenn. 

3. Mert a végső estebédet tartván ő és társai, 
együtt a törvényes étket jámborul fogyasztani, 
étkül a tucatnyi népnek önmagát osztotta ki. 

4. A kenyeret öntestévé igézte az Ige-Test, 
s a bor lett Krisztus vérévé: magyarázni ne keresd! 
Hit dolga és igaz szívé, hogy erősen tartsa ezt. 
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5. Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui, 
et antíquum documéntum novo cedat rítui, 
praestet fides suppleméntum sénsuum deféctui. 

6. Genitóri Genitóque laus et jubilátio, 
salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio, 
Procedénti ab utróque compar sit laudátio.  

 

OLTÁRFOSZTÁS ÉS OLTÁRMOSÁS 
Antifóna (miközben a pap lemossa az oltárokat) (ÉE 813) 

             El- osz-tot-  ták maguk   kö-zött    ru - há  -  i  -  mat, s köntö- söm- re  

           sor-sot    ve -  tet - tek. 

Befejező ének (ÉE 811) 

E. majd Nép: Szo-mo-  rú      az      én    lel  -  kem  mind-ha  - lá  -  lig,   ma rad- 

               ja -  tok    itt       e- gyütt,  és     vir-rasz-sza- tok    vé- lem.  
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BÚCSÚBESZÉD  
Kezdőének (ÉE 812) 

                 Új     pa  - ran-csot     a -  dok    nék- tek:   sze- res - sé - tek     egymást,  

                amint én szeret-  te - lek      ti  -  te  - ket!  mondja     az        Úr     Krisztus. 

Búcsúbeszéd 

Záróének (ÉE 86) 

 
2. Mint áldozati bárány, ha oltárra kerül, 

te véred ontod némán, az Írás teljesül. 
Ó, szánj meg, Uram, nézd el sok balgaságomat, 
megvallom szájjal, szívvel, hogy Isten Fia vagy! 

A lábukhoz ereszkedett alá… Megalázta magát, hogy felemeljen másokat… 
Nem töltötte el elégedettséggel, hogy egymaga birtokolja dicsőségét, ezért 
kilépett, szolgai alakot vett föl, s azon munkálkodott, azért tanított, hogy 
számos fiat elvigyen magával dicsőségébe. (Szent Bonaventura) 

 

22.00 - 7.00 plébániánk közösségei virrasztanak a templomban.  

22.00 – 24.00 között a gyónási lehetőség is biztosított. 
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NAGYPÉNTEK 
7.30 – Lamentáció 

15.00 – Keresztút 

17.45 – Bevezetés a nagypéntek liturgiájába 

18.00 – Főistentisztelet – Urunk Halálának Emléke 

KERESZTÚT 

Kezdőének (ÉE 75) 

 
2. Ó, édes Jézusom, tied vagyok én, 

mennyei orvosom, egyetlen remény! 
Csak egy, amit kérek: majd ha porba térek, 
lássa meg arcodat a megtisztult lélek! 

Gyóntatás a templomban: 

7.00 – 12.00  
14.00 – 17.30  
22.00 – 24.00  
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Keresztúti ének (ÉE 695) 

 

I. STÁCIÓ – JÉZUS BÍRÁI ELŐTT 

Halálra ítéltetik értünk az élet Ura, 
hogy számtalan bűnünkért mi ne jussunk pokolra. 
Egek Ura magát kínra, rút halálra  
adja a keresztfára! 

II. STÁCIÓ – JÉZUS MAGÁRA VESZI A KERESZTET 

A nagy kínzások miatt elfogy minden ereje, 
nehéz kereszt súlyától arccal földre esik le. 
Jaj, nem szánják, sőt gúnyolják, és rángatják: 
ezt a bűnök okozták!  

III. STÁCIÓ – AZ ELSŐ ELESÉS 

Sebes, gyenge vállára keresztfáját felveszi, 
Köszönd, hogy bűn terhétől lelkedet így megmenti. 
Ó, enyhítsed, könnyebbítsed, ne terheljed 
bűnnel Jézus keresztjét! 

IV. STÁCIÓ – JÉZUS MÁRIÁVAL TALÁLKOZIK 

Nagyobb Jézus gyötrelme, midőn szent Anyját látja, 
s a Szűz anyai szívét hegyes tőr általjárja, 
hogy szent Fiát, az ártatlant, szelíd Bárányt,  
halálra így hurcolják… 
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V. STÁCIÓ – CIRENEI SIMON SEGÍT A KERESZTHORDOZÁSBAN 

Látván gonosz kínzói, hogy Jézus elfáradott, 
s kereszt viselésére ereje már elfogyott: 
Simont kérik, kényszerítik, fenyegetik, 
keresztjét hogy hordozza. 

VI. STÁCIÓ – JÉZUS KÉPE VERONIKA KENDŐJÉN 

Fáradt, véres szent arcát Veronika meglátja, 
szíve rajta megesvén kendőjét odanyújtja. 
Jézus képét rajta hagyja, s visszaadja, 
hogy szívében hordozza. 

VII. STÁCIÓ – A MÁSODIK ELESÉS 

Földre esik másodszor arccal a szelíd Bárány.  
Összezúzza tagjait, folyik vére orcáján.  
Tele teste porral, szennyel, kékségekkel, 
fájó, égő sebekkel. 

VIII. STÁCIÓ – JÉZUS JERUZSÁLEM LEÁNYAIVAL TALÁLKOZIK 

Jeruzsálem lányait látja könnyes szemekkel.  
Ne miatta sírjanak, mondja intő beszéddel. 
Nagyobb okon: önmagukon, s fiaikon  
bűnbánattal sírjanak! 

IX. STÁCIÓ – A HARMADIK ELESÉS 

Földre esett harmadszor, elesettek gyámola. 
Az okozza új sebét, ki bűneit halmozza!  
Ó, ne újítsd, ne szaporítsd, ne súlyosítsd  
bűnnel Jézus kínjait!  

X. STÁCIÓ – JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL 

Sebeihez ragadott köntösét lerángatják, 
tépik róla ruháit, sebeit megújítják. 
Kifosztottan, kigúnyoltan, gyalázottan 
ott áll Jézus szótalan… 
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XI. STÁCIÓ – JÉZUST KERESZTRE SZEGEZIK 

 

XII. STÁCIÓ – JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN 

Ott függ már a kereszten bűnödért fölfeszítve, 
karja feléd kitárva, ölelésre terjesztve. 
Szíve eped, szava reked, jaj, mint reszket, 
végül meghal éretted… 

XIII. – JÉZUST LEVESZIK A KERESZTRŐL  

Jézus anyja, Mária, fájdalomban elmerül, 
midőn halott szent fiát levették a keresztről. 
Átölelte, sírt fölötte, bár keserve  
minket megtérítene! 

XIV. – JÉZUST A SÍRBA TESZIK 

Hegyes tőrnek fájdalma sérti Mária szívét,  
midőn sírba helyezik szent fiának holttestét.  
Hol a kincse, ott a szíve eltemetve, 
zokog és sír érette. 

Befejezés 
Jézus, aki érettünk föláldoztad életed, 
mutasd be szent Atyádnak értünk szenvedésedet,  
hogy sebeid, vércseppjeid, gyötrelmeid  
minket üdvözítsenek! 
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Záróének (ÉE 95) 

 
2. Temetésre lejön a mennyország,  

könnytől áznak az angyali orcák, 
sír, zokog a fia-vesztett gerle, 
égig ér a Szűzanya keserve. 

3. Élet Ura, meghaltál üdvünkre, 
a Sátánnak országa most dőlt le, 
Szűzanyádnak fájdalmát tekintsed, 
add meg nekünk a mennyei kincset. 

A kereszten az emberek fiai közül a legszebbet látták az emberek, ők, akik 
csak a külsőt tekintik, s ezért olyannak látták, akinek sem szépsége, sem alakja 
nincs már, arca meggyalázva, testtartása kicsavarodva, s Megváltónk 
torzultságából mégis a mi szépségünk dicsérete árad. (Szent Bonaventura) 
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FŐISTENTISZTELET 
A csendes bevonulásra valamennyien felállunk, majd a papság 
leborulásakor letérdelünk. 

LEBORULÁS, KÖNYÖRGÉS, OLVASMÁNYOK 

Olvasmányközi ének 

E.: Chri- stus        fa - ctus   est   pro      no                 -                bis         o   -   bé - 

             di     -     ens                 us    -    que       ad                mor -   tem.         Mor  -  tem     au - 

                  tem                                    cru  -   cis. 

PASSIÓ, PRÉDIKÁCIÓ, ÜNNEPÉLYES KÖNYÖRGÉSEK, 
PANASZÉNEK 

A kereszt behozatalára (ÉE 819) 

E.:  I. Hágiosz ho The -  osz!     I. Sanctus    De  -   us!       I. Hágiosz isz- 

               khü- rosz! II. Sanctus  for   -   tis!   I. Hágiosz áthá - ná   - tosz,   e  -   le - 

                  i- szon     i  -   masz!   II. Sanctus immor -   tá   -    lis,    mi - se -  ré -  re 

                 no  -   bis!  
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  Nép: Szent az   Is   -   ten!    Szent és   e -  rős - sé  -  ges!    Szent és   halha- 

                 tat  -  lan,     ir- galmazz  né- künk!  

A kereszt leleplezésekor (ÉE 820) 

      P.: Ec -  ce          li     -    gnum cru      -      cis,                    in       quo    sa   -  lus    mun- 

                di                   pe - pén              -             dit.   Nép: Ve     -     ní    -    te,                  ad   -  o - 

                  ré      -       mus! 

vagy magyarul: (ÉE 821) 

        P.: Í  -   me,       a          ke-  reszt-nek      fá        -         ja,                me-lyen   a       vi  -  lág  

                 Üd - vös -  sé     -      ge                   füg              -               gött.  

      Nép: Jöj                  -                  je  -  tek,     i  -  mád          -           juk!                 

A kereszt előtti hódolatra a ministránsok irányítása szerint, 6 fős 
sorokban vonulunk ki. Először a főhajó padjaiban ülők, az első sortól 
kezdve, majd az oldalhajókban és a kóruson lévők.  

A kereszt előtti hódolatot kifejezhetjük letérdeléssel, érintéssel, a korpusz 
megcsókolásával. 
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Hódolat a Szent Kereszt előtt (ÉE 823) 

 
2. Dicsőséges viadalnak zengje nyelvünk himnuszát, 

Keresztfának győzedelmén énekeljünk diadalt: 
miként győzött halálával mi megváltó Krisztusunk.  

3. Ó, magas fa, hajtsd meg ágad, már ne legyen oly kemény, 
enyhítsd bensőd merevségét, mit a természet adott, 
a mennyei Király testét úgy karold át szelíden.  

4. Egyedül csak te vagy méltó váltságunkat hordani, 
és a hajótört világot biztos partra menteni: 
pusztulástól ezt a földet Bárány vére óvta meg.  

5. Hódolattal adjunk hálát Háromságban egy Úrnak, 
Atya-Fiú-Szentléleknek, imádandó Fölségnek! 
Őt dicsérje minden élő mindörökkön örökké. 

____________________________________ 
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(ÉE 86) 

 
2. Mint áldozati bárány, ha oltárra kerül, 

te véred ontod némán, az Írás teljesül. 
Ó, szánj meg, Uram, nézd el sok balgaságomat, 
megvallom szájjal, szívvel, hogy Isten Fia vagy! 

____________________________________ 

(ÉE 824) 
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____________________________________ 
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____________________________________ 

(ÉE 79)  

 
2. Kegyetlen lándzsa verte át – gonosz vasával oldalát, 

s mely szennyet, vétket eltörölt: – belőle víz és vér ömölt. 

3. Az ősi jóslat itt betelt, – mit a hű Dávid énekelt: 
“Az Úr, halljátok nemzetek, – kereszten trónol köztetek!” 

4. Rajtad tündöklik, drága fa, – királyi vérnek bíbora, 
ó, választott, jeles faág, – ki szent testét karoltad át! 

5. Világ bűnének zálogát, – ó, boldog ág, te hordozád, 
az Ellenség gonosz fejét – Megváltónk rajtad zúzta szét. 



 

30 
 

6. Ó, Kereszt, áldunk, szent remény, – a szenvedés ez ünnepén, 
kérünk, kegyelmet adj nekünk, – add vétkünkért vezeklenünk. 

7. Szentháromság, dicsérjenek – üdvösség kútja, mindenek, 
legyen győzelmünk, add meg ezt, – a diadalmas szent Kereszt. 

____________________________________ 
(ÉE 85)  

 
2. Ó, Jézus, Jézus, ó, sebzett Jézus, mennyeknek édessége! 

Hogy meghervadtál, jaj, megfonnyadtál, ó, lelkünk üdvössége! 

3. Ó, Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, ó, hívek ékessége! 
Ártatlan tűrtél, s minket megnyertél, ó, szívünk édessége! 

4. Ó, Jézus, Jézus, ó, sebzett Jézus, mit tettél a világért! 
Véredet ontod, testedet rontod, Ádámnak rossz magváért! 

5. Ó, Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szent tested én kötöztem. 
Rút életemmel, rút beszédemmel melledet általdöftem. 

6. Ó, Jézus, Jézus, ó, sebzett Jézus, szent tested, ó, én vertem. 
Szeretvén vétket, rút részegséget, eceted én kevertem. 

7. Ó, Jézus, Jézus, ó, sebzett Jézus, szent véred én ontottam. 
Szent fejed szúrtam, kezeid fúrtam, életed én rontottam. 

8. Ó, Jézus, Jézus, ó, sebzett Jézus, szenvedek véled méltán. 
Kínodat szánom, vétkemet bánom, kereszted mellett sírván. 
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____________________________________ 

 (ÉE 82)  

 
2. Nincsen abban irgalom, – hozzád buzgó fájdalom,  

aki téged meg nem szán, – ó, Jézus, a keresztfán. 

3. Szent testednek sebeit, – vérrel folyó kékeit  
aki látja és nem sír, – élő hittel az nem bír. 
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4. A kősziklák repednek, – nap és hold sötétednek,  
minden élő megindul, – csak a bűnös nem búsul. 

5. Szállj szívedbe, sirasd meg – vétkeidet, s fontold meg,  
hogy az Isten Fia volt, – aki érted így megholt. 

____________________________________ 

 
 

Azért sebezték meg szívedet, hogy látható sebeden keresztül láthatóvá váljék 
számunkra a szeretet láthatatlan sebe. (Szent Bonaventura) 
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(ÉE 90)  

 
2. Gyász a lelkét meggyötörte, – kín és bánat összetörte, 

tőrnek éle járta át, – tőrnek éle járta át. 

3. Ó, mi nagy volt ama drága – Szűzanya szomorúsága 
egyszülött szent magzatán, — egyszülött szent magzatán. 

4. Mennyit sírt és hogy kesergett, – látván azt a nagy keservet, 
azt a nagy kínt szent Fián, — azt a nagy kínt szent Fián. 

5. Ki ne sírna, melyik ember, – hogyha ennyi gyötrelemben  
látja lankadozni őt, — látja lankadozni őt? 

6. Ki ne sírna Máriával, – hogyha látja szent Fiával 
szenvedni a szent szülőt, — szenvedni a szent szülőt? 

7. Népét hogy megmossa szennytől, – látta tenger gyötrelemtől 
roskadozni Jézusát. — roskadozni Jézusát. 

8. Látta, édes egyszülöttét, – halálos nagy elepedtét, 
látta, hogy halálra vált, — látta, hogy halálra vált. 

9. Szeretetnek szent kútfője, – fájdalomnak éles tőre 
járjon át a lelkemen, — járjon át a lelkemen. 
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10. Hogy szívemben lángra kelne – Krisztusomnak szent szerelme, 
segíts neki tetszenem, — segíts neki tetszenem! 

11. Én szívembe jól bevéssed – Szűzanyám, nagy szenvedésed, 
s az átvertnek sebeit, — s az átvertnek sebeit! 

12. Szent Fiadnak, a sebzettnek, – ki miattam szenvedett meg 
osszam meg gyötrelmeit, — osszam meg gyötrelmeit! 

13. Add meg, kérlek, hogy míg élet, – együtt sírjak mindig véled, 
s azzal, ki a fán eped, — s azzal, ki a fán eped. 

14. A keresztet veled állni, – gyászban veled eggyé válni: 
erre űz a szeretet, — erre űz a szeretet. 

15. Dicső szüze szent szüzeknek, – kelyhedet hadd ízleljem meg, 
add nékem fájdalmaid, — add nékem fájdalmaid! 

16. Add tisztelnem, add viselnem, – s nem felednem, holt Szerelmem, 
Krisztusomnak kínjait, — Krisztusomnak kínjait. 

17. Sebeivel sebesítsen, – szent mámorban részegítsen 
buzgó vérével Fiad, — buzgó vérével Fiad. 

18. Hogy ne jussak ama tűzbe, – védj meg engem, drága Szűz, te, 
az ítélet ha riad, — az ítélet ha riad. 

19. Krisztusom, ha jő halálom, – anyád szeme rám találjon, 
és elhívjon engemet, — és elhívjon engemet,. 

20. S hogyha testem porba tér meg, – lelkem akkor a nagy égnek 
dicsőségét lelje meg, – dicsőségét lelje meg! 

____________________________________ 
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AZ EUCHARISZTIA BEHOZATALA, MIATYÁNK, 
ÁLDOZÁS 

Áldoztatási pontok: a főhajóban, a mellékhajókban két-két helyen,  
az előtérben és a főoltárnál. 

Communio (ÉE 543) 

 
____________________________________ 

(ÉE 83) 

 
2. Tápláljanak szent titkaid, – ihlessenek vércseppjeid, 

lelkünknek mélye teljen el – szenvedésed emlékivel. 

3. Éljen szívünkben szüntelen – e gyalázat, e gyötrelem, 
keresztfa, lándzsa, vasszögek, – tövisszúrások, sebhelyek! 

4. Ó, megfeszített Jézusunk, – egész szívvel fohászkodunk.  
Kit eladott a gyűlölet: – Tenéked áldás, tisztelet. 
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____________________________________ 

 (ÉE 84) 

 
2. Általszegve kezed, lábad, – átvert tested roskad, bágyad, 

mezítelen tépett melled! – Ó, siratlak, ó, ölellek! R) 

3. Virágoknak szép virága, – honnét orcád sárgasága?  
Hegyes tövis koronázott, – édes orcád vérrel ázott. R) 

4. Aszú földet harmatozván – vérzel, vérzel a keresztfán,  
úgy piroslik tested róla, – mint a most nyílt piros rózsa. R) 

5. Szent karjaid széjjeltárod, – mert az embereket várod,  
kiken vérrel könyörültél,–  betegekért betegültél. R) 
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6. Jézusom, ha jön a végnap, – ismerj engem magadénak, 
homlokomon piros véred: – tiéd vagyok, úgy ítélj meg! R) 

____________________________________ 

(ÉE 78) 

 
2. Szögekkel verve tagjai, – kinyújtva lába és keze:  

itt függ a véres áldozat, – ki a megváltás ára volt. 

3. A lándzsa szörnyű vashegye, – itten sebezte oldalát,  
vérrel és vízzel áradott, – lemosni bűneink sarát. 

4. Betellett Dávid jóslata, – amelyet egykor énekelt,  
hirdetvén minden nép között: – „Fáján országol Istenünk!” 

5. Te áldott, kinek ága közt – váltságunk díja lebegett,  
te lettél teste mérlege, – s a poklot megrabolta fád. 

6. Ó, fényességes, drága Fa, – király vérével bíboros,  
te méltó törzsről származol, – hogy érintsd szentelt tagjait. 

7. Szent kérged ont jó illatot, – ízed a nektárt győzi le!  
Ezer gyümölccsel boldogan – tapsolnak győztes karjaid! 

8. Üdvözlégy oltár, szent Kereszt, – melyen Ő dicsőn szenvedett, 
rajtad az Élet halt halált, – s holtával szerzett életet. 
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9. Ó, szent Kereszt, te egy remény, – a szenvedés szent idején 
növeld a jókban javaid, – s töröld a bűnös vétkeit! 

10. Háromságos nagy Istenünk, – dicsérnek téged mindenek, 
kiket megvált a szent Kereszt: – vezérelj minket szüntelen.  

 
____________________________________ 

(ÉE 182)  

 
2. Te vagy világ Megváltója, – mennyországnak megnyitója,  

éhes lelkünk táplálója, – bús szívünknek orvoslója. 

3. Édes Jézus, neked élek, – édes Jézus neked halok,  
életemben, halálomban – édes Jézus, tied vagyok. 

____________________________________ 
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(ÉE 180) 

 
2. Ó, lelkem, szent Jegyesem, méltán ki-ki szeressen,  

édes Jézus!  
Minden kincset megvessen, csak tégedet keressen,  
édes Jézus, édes Jézus! 

3. Maradj nálam kevéssé, tedd a szívem tieddé,  
édes Jézus!  
Légy te nékem gyámolom, bűnök ellen oltalom,  
édes Jézus, édes Jézus! 

Áldozás utáni és áldó könyörgés 
____________________________________ 

Az áldó könyörgést követően csendben a szentsírhoz vonulunk. 

A SZENTSÍR MEGNYITÁSA 
(ÉE 825) 

                   I -  má- dunk   té   -    ged,     Krisz     -     tus,      és       ál- dunk  té    -    ged,  

          mert szent Kereszted       ál   -   tal     megvál- tot-  tad    a       vi   -    lá - got. 
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Szólista énekli: 
Elment tőlünk a mi Pásztorunk, az élő víz kútfője, s midőn átment, a nap 
elsötétedett; s most végre foglyul esett, ki fogságba ejté az első 
embert. E napon a halálnak börtönkapuit feltöré a mi Üdvözítőnk. 
Leveré az alvilág zárjait, és megbontá a sátán birodalmát. 

A templomban 24.00-ig csendes szentsír látogatást végezhetünk, 
amelynek során 22.00 – 24.00 között gyónási lehetőséget biztosítunk. 

 

A szív megnyitása a legbensőbb, legszemélyesebb valóság átadása nyíl-
vános használatra; a nyitott, üressé vált térbe mindenki beléphet. Az új 
templom és a most fakasztott, ivásra alkalmas forrás egyaránt közösségre 
utal: Jézus odaadott teste az új szövetség megkötésének, az új közösség 
egybegyűjtésének helye: egyszerre hely, oltár, áldozat, étel, közösség és 
annak lelke… 

 

De most… a passió végén, amikor Isten Igéje halott, az egyház is elnémul. 
Az idő alatt, míg elhal a magszem, nem lehet aratni.  (H. U. Balthasar) 

NAGYSZOMBAT 
7.30 – Lamentáció  

 

7.00 – 19.30 – Csendes szentsír látogatás 

Személyes imádságunk mellett szánjunk időt e napon – a szentsír 
előtt vagy otthon – a Zsoltárok és a Siralmak könyvének elmélkedő 
olvasására. A szentsír kápolnában ehhez ott találjuk a Szentírást. 

Gyóntatás a templomban: 

7.00 – 12.00  
14.00 – 19.30  
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HÚSVÉT VIGÍLIÁJA 
19.45 – Bevezetés húsvét vigíliájának liturgiájába 

20.00 – Húsvéti Vigíliaszertartás 

LUCERNÁRIUM (FÉNYÜNNEP) 

A szertartás kezdete előtt menjünk ki valamennyien a térre, hogy 
együtt élhessük meg a liturgia minden lépését, mozzanatát. 

Kivonulás (ÉE 826) 

 
1. Bár számos csillaggal világítsz az éjben, 

s királyi mennyboltod ragyog a holdfényben. 
Kőből kipattant tűz mégis hirdeti: 
a Kőből született tűz fényét keressük. Nép: TÜNDÖKLŐ… 

2. Ez a jel megtanít: életünk reménye 
Krisztusnak testében adatott meg nékünk, 
ki Szegletkőnek hivatta önmagát, 
melyből a fényt adó új szikra születik. Nép: TÜNDÖKLŐ… 
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3. Fényt adsz most szemünknek, fénye vagy szívünknek, 
Atyádnak sugarát tükrözöd a földön, 
fogadd el, kérünk, amit a szent Egyház 
krizmával fölkenve bemutat tenéked. Nép: TÜNDÖKLŐ… 

A tűz és a gyertya megszentelése, Bevonulás  
(közben három alkalommal megállva énekeljük): 

Pap: Krisztus világossá- ga! Nép: Istennek legyen há- la! 

A papság, a ministránsok, a kórus után valamennyien bevonulunk, 
közben meggyújtjuk gyertyáinkat, amelyeket az Exultet végéig állva, 
kezünkben tartunk. 

A HÚSVÉTI GYERTYA TÖMJÉNEZÉSE, EXSULTET,  
7 ÓSZÖVETSÉGI OLVASMÁNY, GLÓRIA VISSZAADÁSA 

Gloria (ÉE 421 – a vastagon szedett részeket énekeljük közösen) 
vagy magyarul – lásd a 44. oldalon 

Pap:  Gló- ri   -    a      in   ex- cél  - sis   De- o!      

Megszólalnak a harangok, csengők, az orgonajáték, azután a kórus 
és a nép felváltva folytatja:   

             Et     in   ter -  ra     pax  ho- mí -  ni - bus     bo- næ   vo  - lun- tá  -  tis!    

       Lau-dá-mus  te.     Be  -  ne -  dí  -  ci- mus  te.    Ad  -   o   -   rá-mus   te. 
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       Glo- ri  -  fi  -  cá-mus  te.  Grá - ti  -  as       á -  gi-  mus   ti -  bi   propter 

     magnam gló- ri -  am    tu- am.  Dó- mi - ne   De- us, Rex   cæ - lé  - stis, 

       De  - us     Pa - ter    o- mní-  pot- ens.   Dó- mi - ne    Fi  -  li       u  -   ni - 

       gé - ni -  te,    Ie- su  Christe.  Dó- mi  - ne   De - us,     A-gnus De - i,      

             Fí  -  li   -   us    Pa  - tris.   Qui  tol - lis    pec-  cá -  ta   mun-di,    mi  -  se- 

         ré -  re     no- bis!  Qui    tol  - lis    pec - cá -  ta    mun-di,     sús - ci - pe    

        de- pre- ca  -  ti  -  ó-nem nostram!  Qui  sedes   ad  déx-  te- ram Patris, 

       mi  - se - ré -  re  no-bis!  Quó-ni- am  tu    so  - lus Sanctus. Tu  so- lus 

     Dó-mi-nus.  Tu   so- lus Al- tís-  simus,   Ie- su  Christe. Cum Sancto 

       Spí- ri -  tu   in  gló- ri   -   a     De - i       Pa   -    tris.   A    -    men.  
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vagy magyarul: (ÉE 422) 
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KÖNYÖRGÉS, SZENTLECKE, ALLELUJA VISSZAADÁSA 

A pap háromszor énekli, a nép pedig mind a három alkalommal 
megismétli az Alleluját.  

(ÉE 835) 

           Al  -   le                -                lú        -        ja. 

EVANGÉLIUM, PRÉDIKÁCIÓ 
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KERESZTSÉGÜNK MISZTÉRIUMÁNAK ÜNNEPLÉSE 

Mindenszentek litániája (felállunk és meggyújtjuk gyertyáinkat) 

Válaszok (ÉE 836) 

             Ir- galmazz nékünk! 

           Kö-nyörögj   é  -  ret-tünk! 

    Ments meg, U- ram, min-ket! 

            Kérünk té-ged, hallgass meg minket! 

Keresztségi fogadalom megújítása 

P.: Ellene mondotok-e a sátánnak? 
Nép: Ellene mondunk. 
P.: És minden cselekedetének? 
Nép: Ellene mondunk. 
P.: És minden csábításának? 
Nép: Ellene mondunk. 

P.: Hisztek-e a mindenható Atyaistenben, a menny és a föld 
teremtőjében? 
Nép: Hiszünk. 
P.: Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, 
de föltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya 
jobbján? 
Nép: Hiszünk. 
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P.: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, 
a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltáma-
dásában és az örök életben? 
Nép: Hiszünk. 

Keresztvízszentelő imádság, keresztelés  

A fehér ruha feladásakor együtt énekeljük 

 
2. Örvendezzél e nap fényén, szent Egyházunk, jó anya,  

gyermekednek születésén nagy hálával vigadozz!  
Vezessed az élet útján, te tápláld őt, te tanítsd! 
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Bérmálás 

 

2. Te, kit Védőnek mondanak, – s mellénk a magas ég adott, 
Tűz, élő Forrás, Szeretet, – te lelkek lelki olaja! 

3. Ajándékoddal hétszeres! – Te ujj az Isten jobb kezén!  
Te, kit az Atya megígért, – szavával áldod torkaink. 

4. Érzékeinkbe gyújts Te fényt, – szívünk szerelmed töltse be,  
s mi bennünk testi gyöngeség, – örök erőddel izmosítsd! 

5. Ellenségünket űzzed el, – a békét tüstént hozd közel,  
előttünk járva, mint Vezér, – kerüljünk mindent, ami árt. 

6. (meghajolva:) Általad tudjuk az Atyát,–s ismerjük, adjad, a Fiút,  
s ki kettejüknek Lelke vagy: – tebenned higgyünk végtelen! 

 

Szentlélek esdő imádság, bérmálás 
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Keresztvízzel való meghintésre 

Antifóna (ÉE 838) A pap intonálja, majd együtt énekeljük. 

 
____________________________________ 

(ÉE 97)  
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2. Az újjászülető természet hirdeti: 
Krisztussal visszatér mindenbe az élet, 
a győzedelmes Krisztust, az Alkotót 
zöld erdők, ligetek s virágok ünneplik. Nép: ÜDVÖZLÉGY… 

3. Alvilág leláncolt foglyait feloldja, 
s mind, ami lent hevert, a magasba hívja, 
számtalan népek tömlöce megnyílik, 
s az Égbe fölmenőt szabadok követik. Nép: ÜDVÖZLÉGY… 

 ____________________________________ 

 (ÉE 111)  

 
2. Ki feküdt sírban felkele vígan. R) 

3. Felkele fényünk, Krisztus reményünk. R) 

4. Jézus hogy felkelt, Szentírás bételt. R) 

5. Jézusnak éljünk, semmit ne féljünk! R) 

6. Dicsőség légyen Istennek égben! R) 
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FELAJÁNLÁS 

(ÉE 104, 102)  

 
2. Hogy mi is mind feltámadunk, alleluja, alleluja, 

dicsőségébe eljutunk, alle-, alleluja. 

3. Feltámadása Krisztusnak alleluja, alleluja, 
romlása lőn a pokolnak, alle-, alleluja. 

4. Maradjon mindig ő velünk, alleluja, alleluja, 
kiben megújult életünk, alle-, alleluja. 

5. Jézus, megváltó Istenünk,  alleluja, alleluja, 
föltámadt, itt van most velünk, alle-, alleluja. 

6. Hirdetik fényes angyalok, alleluja, alleluja, 
valóban él, föltámadott, alle-, alleluja. 

7. Krisztus húsvéti asztala, alleluja, alleluja, 
megtisztult népet vár haza, alle-, alleluja. 

8. Borunk, búzánk és életünk, alleluja, alleluja, 
mindent tenéked szentelünk, alle-, alleluja. 

9. Éljünk azért az Istennek, alleluja, alleluja, 
Atya, Fiú, Szentléleknek, alle-, alleluja. 
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Sanctus (ÉE 472) 

     E.: San-ctus,  Nép: san  -  ctus,     sanctus  Dó- mi - nus  De - us    Sá - 

          ba   -   oth.   Ple -  ni   sunt  cæ  -  li      et     ter-   ra    gló    -    ri  -  a  

           tu  -  a.   Ho- sán- na      in    ex   -  cél - sis. E.: Be  - ne  -   dí-ctus, qui  

           ve -  nit    in    nó  -   mi -  ne     Dó -  mi  -  ni.  Nép: Ho   -   sán  - na  

           in     ex  -   cél   -    sis.  

Agnus Dei (ÉE 473) 

      E.:  A  -   gnus     De    -  i,   Nép: qui    tol -   lis  pec- cá    -    ta     mun - di,     

          mi - se   -   ré           -         re   no  -  bis. (2×) 

      E.:  A  -   gnus     De    -  i,   Nép: qui    tol -   lis  pec- cá    -    ta     mun - di,     

          do - na         no          -        bis   pa -  cem.  
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ÁLDOZÁS 

Ma nincs kézbe áldozás, mert két szín alatt vesszük magunkhoz az 
Eucharisztiát. Áldoztatási pontok: a főhajóban, a mellékhajókban 
két-két helyen, az előtérben és a főoltárnál. 

Communio (ÉE 548 – egyből együtt énekeljük)  
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LAUDES  

A vigília-ünnepléshez kapcsolódik a laudes, amelyben az Alleluját 
antifónaként együtt énekeljük. 

Antifóna 

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

Antifóna 

          Va - sár- nap   ko - rán     reg-  gel,     a - mi- kor      a       nap már  föl-kelt,  

               a          sír-  hoz  men- tek,     al   -   le -  lu -  ja. 

Benedictus 

       † Ál- dott     az        Úr,    Iz -  rá    -    el - nek      Is  -  te - ne,      mert megláto- 

            gatta és megváltotta az     ő       né-  pét.      És    föl - e - mel- te     nekünk  

           az       üd - vös- ség       e   -   re  - jét       Dávidnak, az ő szolgá - já- nak  

            há- zá- ban,   Mi - kép- pen    megmondotta szentjei- nek      aj  -  ka  
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              ál  -  tal,       prófétái által, kik kezdettől fog- va    vol- tak,     Hogy sza- 

           ba- du- lást   ad         a     mi     el -  len  -  sé -  ge  - ink-től,     és mindazok  

          kezéből, kik gyű-lölnek minket,  Hogy ir   -  gal -  masságot cselek- 

            szik     a  -  tyá -  ink-kal,    és megemlékezik szent szö-vetsé - gé  - ről, 

           Az     es - kü- vés -ről,     mellyel megesküdött atyánk -nak,   Áb - ra- 

           hámnak,  hogy megad -  ja      nékünk,   Hogy megsza-ba - dul- ván 

            az      el -  len -  ség    ke - zé -  ből,   félelem nélkül szol-gáljunk né- ki, 

       Szentség- ben   és igazságban az   ő         szí -  ne        e  -  lőtt    életünknek 

           minden napján.      És      te,      gyermek,     a Magasságbelinek pró- fé- 

              tá  -   ja        le- szel,     mert az Úr orcája előtt mégy elkészíteni   az     ő  
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             u  -  ta  -   it.       Hogy  az       üd - vösség ismeretét megadjad  az         ő 

            né - pé- nek      bűneiknek bo-csá- na - tá - ra,         A       mi        Is   -  te- 

             nünk irgalmának mély- sé    -    ge  -   i           ál  -  tal,       mivel megláto- 

             gatott minket a magas  -   ság- ból     tá - ma- dó,       Hogy meg  - vi  -  

              lágosítsa  azokat, kik a sötétségben és a halál ár -  nyé -  ká - ban 

              ül - nek,      és lépteinket a békességnek útjára    i   -   ga - zít - sa. 

           Di - cső  - ség     az      A - tyá- nak     és       Fi    -   ú - nak     és   Szentlé-  lek 

             Is - ten-nek.  Mi - kép-pen    kezdetben vala, most  és   min-denkor, 

             és mindörökkön   ö-  rök- ké.   A-men.   ANTIFÓNA (lásd 54. old.) 

Áldozás utáni könyörgés, áldás  
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Mária antifóna (ÉE 224) 

 
2. Amint megmondotta vala, – föltámadott, alleluja! 

Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, – alleluja! 

V) Örülj és vigadj, Szűz Mária, alleluja!  
R) Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja! 

Könyörögjünk! Úristen, ki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add, 
kérünk, hogy az ő anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit 
elnyerhessük. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. 

Kivonulási ének (ÉE 112)  
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2. A halál és élet harcra szállt.  
Meghalván az Élet a halálon úr lett.  
A halál és élet harcra szállt. 

3. Mit láttál, szent asszony, a sírnál?  
Sírnak ürességét, Krisztus dicsőségét.  
Mit láttál, szent asszony, a sírnál? 

4. Fényes nap, Úr-adta, ékes nap!  
Isten adta nékünk, ezért örvendezzünk. 
Fényes nap, Úr-adta, ékes nap! 

 


