HÚSVÉT
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ

2. A hitetlen hite visszatér,
ma újra látnak a vakok,
s kiben nem old fel rettegést
ha látja, megtér a lator?
3. Ámulnak mind az angyalok,
látván, hogy bőnhıdik a test,
Krisztushoz fordul a gonosz,
s boldog életet érdemel.
4. Ó, csodálatos nagy titok:
lemossa világ bőneit,
és minden vétket eltöröl,
a test bőnét tisztítja test.
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5. Lehet-e ennél nagyszerőbb
hogy kegyelmet talál a rossz,
félelmet old a szeretet,
s új életet szül a halál.
6. Kérünk, teremtı Istenünk,
vigadva Húsvét ünnepén,
ne ártson nekünk a halál,
védd meg örökre népedet.
7. Jézus, dicsıség teneked,
halált legyızve tündökölsz,
Atyádnak és a Léleknek
most és örökre tisztelet. Amen.

ZSOLTÁROZÁS

62. zsoltár 2-9.
Isten, te vagy az én Istenem, *
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, *
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg elıtted, *
hogy lássam hatalmad és dicsıséged.
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Mert irgalmad többet ér, mint az élet, *
hadd magasztaljon ezért ajkam!
Neked mondok áldást, amíg csak élek, *
a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, *
ajkam ujjongjon, szám dicsıítsen téged.
Még fekvıhelyemen is rád gondolok, *
hajnalig rólad elmélkedem,
mivel védelmezım lettél, *
és szárnyaid oltalmában örvendezem.
Lelkem szorosan átölel téged, *
és a jobbod szilárdan tart engem.
Dicsıség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben *
most és mindörökké. Amen.

Kantikum Dán 3, 57-88. 56
Áldja az Urat az Úr minden mőve, *
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!
Áldjátok az Urat, az Úr angyalai mindnyájan; *
áldjátok az Urat, ti, egek!
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Áldjátok az Urat, ti, vizek az égbolt fölött; *
áldjátok az Urat, az Úr minden erıi!
Áldjátok az Urat, nap és holdvilág; *
áldjátok az Urat, égi csillagok!
Áldjátok az Urat, záporesı és harmat; *
áldjátok az Urat, ti, viharok!
Áldjátok az Urat, tőz és forróság; *
áldjátok az Urat, hideg és hıség!
Áldjátok az Urat, dér és harmat; *
áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg!
Áldjátok az Urat, jég és hóesés; *
áldjátok az Urat, éjek és nappalok!
Áldjátok az Urat, világosság és sötétség; *
áldjátok az Urat, villámok és fellegek!
Áldja az Urat a szárazföld; *
dicsérje és magasztalja örökké!
Áldjátok az Urat, hegyek és halmok; *
áldjátok az Urat mind, amik a földbıl
sarjadtok!
Áldjátok az Urat, ti, források; *
áldjátok az Urat, folyamok és tengerek!
Áldjátok az Urat, tengeri lények, †
s minden, ami mozog a vízben; *
áldjátok az Urat, égi madarak!
Áldjátok az Urat, vadak és háziállatok; *
áldjátok az Urat, ti, emberek fiai!
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Áldja az Urat Izrael, *
dicsérje és magasztalja örökké!
Áldjátok az Urat, ti, az Úr papjai; *
áldjátok az Urat, ti, az Úr szolgái!
Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek; *
áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívőek!
Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja és Misael, *
dicsérjétek és magasztaljátok örökké!
Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt; *
dicsérjük és magasztaljuk örökké!
Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, *
dicséretre méltó, dicsıséges és magasztos
örökké!

149. zsoltár
Új dalt énekeljetek az Úrnak, *
hívei gyülekezetében zengjen dicséret.
Teremtıjének örvendjen Izrael, *
és Sion fiai királyuk miatt ujjongjanak.
Dicsérjék nevét körtánccal, *
kézidobbal s citerával zsoltárt zengjenek neki.
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Mert népében kedvét találja az Úr, *
és a megalázottakat diadallal koszorúzza.
Örvendjenek dicsıségüknek a szentek, *
ujjongjanak nyugvóhelyükön.
Szájuk Istent dicsérje, *
és a kezükben kétélő kard legyen,
hogy a pogányokon bosszút álljanak, *
és a népeket megfenyítsék.
Királyaikat verjék béklyóba, *
és uraikat vasbilincsbe,
hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva
van: *
Ez lesz dicsısége összes szentjeinek!
Dicsıség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben *
most és mindörökké. Amen.

RÖVID OLVASMÁNY

ApCsel 10, 40-43

Jézust harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, igaz, nem az egész
népnek, hanem csak az Istentıl elıre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele
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halálából való feltámadása után. Megparancsolta
nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk,
hogy ı az, akit az Isten az élık és holtak bírájául
rendelt. A próféták mind tanúságot tesznek, hogy
aki hisz benne, elnyeri nevében bőnei bocsánatát.
HÚSVÉT NYOLCADÁBAN VÁLASZOS ÉNEK HELYETT:

BENEDICTUS-ANTIFÓNA:

BENEDICTUS
Áldott az Úr, atyáink Istene, *
mert meglátogatta és megváltotta az ı népét;
Erıs szabadítót támasztott minékünk *
szolgájának, Dávidnak családjából.
Antifóna
Amint szólott a szentek szájával, *
ısidık óta a próféták ajka által,
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megszabadít az ellenség kezébıl, *
mindazoktól, akik győlölettel néznek minket;
Antifóna
atyáinkkal irgalmat gyakorol, *
hogy szent szövetségére emlékezzék,
az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, *
hogy nekünk váltja be, amit ígért;
Antifóna
hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség
kezébıl, *
neki szolgálatot teljesítsünk:
szentségben és igazságban járjunk elıtte *
napról napra, amíg élünk.
Antifóna
Téged pedig, gyermek, †
a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, *
mert az Úr elıtt jársz, egyengetni az ı útját;
az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, *
hogy bocsánatot nyerjen minden bőnük
Antifóna
Istenünk irgalmas szívétıl, *
amellyel meglátogat minket
felkelı Napunk a magasságból,
hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben
és halálos homályban ülnek, *
lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
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Antifóna
Dicsıség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben *
most és mindörökké. Amen.

FOHÁSZOK
Krisztus Urunkat, az élet szerzıjét, akit Isten feltámasztott, és aki isteni hatalmával majd minket
is feltámaszt, hangos szóval kérjük:
Krisztus, örök életünk, üdvözíts minket!
Krisztus, sötétben ragyogó fényesség, élet fejedelme, halandók megszentelıje,
- add, hogy ezt a napot a te dicséretedben töltsük el!
Urunk, te végigjártad a szenvedés és a kereszt útját,
- engedd, hogy osztozva szenvedésedben és halálodban, veled együtt fel is támadjunk!
Atyádnak egyszülött Fia, tanítónk és testvérünk,
aki Istenünk országává és papjaivá tettél minket,
- add, hogy örömmel mutassuk be neked a dicséret áldozatát!
Dicsıség Királya, várjuk eljöveteled csodálatos napját,
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- hogy meglássuk arcodat, és hasonlókká váljunk hozzád.
Mi Atyánk.
Könyörgés
Istenünk, a mai napon egyszülött Fiad által legyızted a halált, és kitártad elıttünk az örökkévalóság
kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve
kérünk, teremts újjá minket Szentlelked erejével,
hogy új életre támadjunk. A mi Urunk.

