
 

 

HÚSVÉT 

NAPKÖZI IMAÓRA 

 
HIMNUSZ       

 

Feltámadt Jézus, jó Urunk, 

minden sír mélyén szunnyadót, 

új létre keltve élni hív, 

halál hatalmát megtöri. 

 

Hisszük megújult életünk 

immár nem szenved új halált, 

s a boldog élet örömét  

örökre bizton élvezi. 

 

Dicsérünk Jézus szüntelen, 

ki feltámadtál gyıztesen, 

Atyádnak és a Léleknek 

most és örökre tisztelet. Amen. 
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ZSOLTÁROZÁS 

118. zsoltár, III. (Gimel) 

Csak légy jó szolgádhoz, és élni fogok, * 

és én igédet megtartom.  

Csodáidra nyisd föl szememet, * 

hogy törvényeidet csodálhassam! 

Csak jövevény vagyok a földön, * 

parancsaidat ne rejtsd el tılem.  

Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, * 
hogy mindig végzéseidet kövessem. 

Csak fenyítsd meg a kevélyeket, * 

jaj annak, aki parancsaidtól eltévelyeg. 

Csalárdságtól és megvetéstıl ments meg, *  

rendelkezéseidhez én hő maradok. 

Cselt szıhetnek, vádolhatnak a hatalmasok, *  

szolgád akkor is törvényeidrıl elmélkedik. 

Csak bizonyságaidban gyönyörködöm,*  

és igaz igéd lesz tanácsadóm. 
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Dicsıség az Atyának, a Fi ## ##únak * 

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna 

24. zsoltár 

I. 

Lelkem hozzád emelem, Uram, * 
én Istenem, benned bízom, ne valljak  

szégyent! 

Ne ujjongjon ellenség fölöttem, * 

hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül.  

Az piruljon, aki megszegi hitét * 

minden semmiségért. 

Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, * 
taníts meg ösvényeidre.  

Igazságod szerint vezess, taníts engem, †  

mivel te vagy az én megmentı Istenem, * 

és szüntelen benned bízom. 

Irgalmasságodra gondolj, Uram, * 

és könyörületedre, mely öröktıl való. 

Ne emlékezz ifjúkorom bőnére, vétkére! †  
Irgalommal gondolj reám, *  

mert te jóságos vagy, Uram.  

Az Úr igazságos és jó "" ""ságos, * 

ezért a bőnösöket útjára oktatja.  
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A szelídeket törvénnyel vezeti, * 

az alázatosaknak ösvényét tanítja. 

Az Úr minden útja irgalom és hőség azoknak, *  

akik szövetségét s törvényét megtartják. 

Uram, bocsáss meg nekem a te ne "" ""vedért, *  

mert sok vétek terheli lelkemet! 

Dicsıség az Atyának, a Fi ## ##únak * 

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna 
II. 
 

Az istenfélı embert megtanítja az Úr, * 

melyik úton járjon.  

Mindig jó lesz sora az ilyen embernek, * 

és ivadéka örökli a földet. 

Az istenfélıket az Úr barátul fogadja, * 

szövetségét feltárja e "" ""lıttük.  

Szemem mindig az Úrra tekint, * 

hiszen ı vonja ki lábam a csa "" ""pdából.  

Tekints rám, és i ## ##rgalmazz: * 
elhagyatott vagyok és nyo "" ""morult.  

Adj enyhületet szívem gyötrelmének, * 

szabadíts ki bajaimból. 

Lásd, megaláztak, és sze "" ""nvedek, * 

bocsásd meg hát minden bőnömet!  
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Nézd ellenségeimet: oly sokan vannak, * 

s kegyetlen haraggal győlölnek engem. 

Oltalmazd lelkemet, ragadj ki a bajból, * 

ne érhessen szégyen, hisz reményem te vagy. 

Ártatlanság és becsületesség óvjon engem, *  

mivel teljességgel rád hagyatkozom. 

Szabadítsd meg, Istenem, Izraelt *  

minden sanyarúságából. 

Dicsıség az Atyának, a Fi ## ##únak * 

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 
most és mindörökké. Ámen. 

RÖVID OLVASMÁNY    Vö. ApCsel 4, 11-12 

İ az a kı, amelyet az építık elvetettek, mégis 
szegletkıvé lett. Nincs üdvösség senki másban. 
Mert nem adatott más név az ég alatt az emberek-
nek, amelyben üdvözülhetnénk.  
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V. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, alleluja,  
F. Hogy ujjongjunk és örvendezzünk, alleluja.  
 

Könyörgés 
 
Istenünk, te megajándékoztál minket húsvéti 
szentségeiddel. Add népednek továbbra is kegyel-
medet, hogy eljussunk a tökéletes lelki szabadság-
ra, és egykor a mennyben örvendjünk annak, amit 
most a földön ujjongva ünneplünk. A mi Urunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


