
HÚSVÉT 

ESTI DICSÉRET 

 
HIMNUSZ       

 

Nem bántott húsvét éjszaka 

az Úr öldöklı angyala. 

Szabaddá lettünk: elbukott 

a szörnyő fáraó hada. 
 

A Bárány immár Krisztusunk, 

ki értünk önként szenvedett. 

Az új kovásztalan kenyér: 

szent teste, melyet ránk hagyott. 

 

Ó, méltó és szent áldozat, 

mely megtöri a poklokat, 

kiváltja mind a foglyokat, 

s az égben újra helyet ad. 
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A sírból Jézus visszatér, 

halálon gyıztes: újra él. 

A zsarnok ellent megköti, 

s kitárja mennynek ajtaját. 

 

Szívünket, Jézus, töltse be,  

a húsvét boldog öröme: 

kiket kegyelmed újra-szült, 

gyızelmeidben részesítsd! 

 

Jézus, dicsıség teneked, 

halált legyızve tündökölsz. 

Atyádnak és a Léleknek 

most és örökre tisztelet. Amen. 

 

ZSOLTÁROZÁS 
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109. zsoltár, 1-5. 7 
 

Így szólt az Úr az én Uramhoz: † 

„Jobbom felıl foglalj helyet, *  

míg én ellenségeidet zsámolyul vetem  
lábad alá.” 

Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: *  

„Ellenségeid közt uralkodjál!  

Születésed napjától tiéd a királyság † 

szentséges fényességben; * 

a hajnalcsillag elıtt szültelek téged.” 

Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza: *  
„Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje 

szerint.” 

Az Úr áll a te jobbod felıl, * 

és eltiporja a királyokat haragja napján.  

Patakból oltja útközben szomját, * 

és újra fölemeli a fejét. 

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

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

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

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 
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Antifóna: Amikor este lett, még a hét elsı napján, 
zárt ajtók mögött együtt voltak a tanítványok, alle-
luja. 

113 A. zsoltár 

 
Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, * 

Jákob háza a barbár nép közül,  

akkor lett Júda az ı sze "" ""ntélye, * 
és Izrael az ı országa. 

Ezt látva meghátrált a tenger árja, * 

és a Jordán vize visszafordult;  

a nagy hegyek, mint a kosok ugrándoztak, * 

és a halmok, mint a kis bárányok. 

Mi lelt téged, tenger, hogy meghátráltál, *  

és téged Jordán vize, hogy megfordultál? 

Ti, hegyek, miért ugrándoztok, mint a kosok, *  
és ti, halmok, mint a kis bárányok? 
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Reszkess, te föld, az Úr színe elıtt, * 

Jákob Istenének színe elıtt,  

aki a sziklát tóvá változtatja, * 

és a szirtet vizek forrásává. 

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

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna: Jézus belépett és megállt középen, alle-
luja, alleluja. 

 
Kantikum    Vö. Jel 19, 1-7 

 
A. Alleluja.  

Üdv, dicsıség és hatalom Istenünknek, alleluja * 

mert igazak és jóságosak ítéletei.  

A. Alleluja.  B. Alleluja. 

A. Alleluja.  
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Dicsérjétek Istenünket, ti, összes szolgái, alleluja * 

és akik félve tisztelitek ıt, kicsinyek és nagyok. 

A. Alleluja.  B. Alleluja. 

A. Alleluja.  

Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk, alleluja * 
örvendezzünk, ujjongjunk és dicsıítsük ıt! 

A. Alleluja.  B. Alleluja. 

A. Alleluja.  

Elérkezett a Bárány menyegzıjének napja, alleluja * 

már fel is készült menyasszonya.  

A. Alleluja.  B. Alleluja. 

A. Alleluja.  

Dicsıség az Atyának, a Fiúnak, alleluja * 
és a Szentléleknek, 

A. Alleluja.  B. Alleluja. 

A. Alleluja.  

miképpen kezdetben, alleluja * 

most és mindörökké. Amen. 

A. Alleluja.  B. Alleluja. 

Antifóna: Békesség veletek, alleluja, én vagyok, ne 
féljetek, alleluja, alleluja. 
 
RÖVID OLVASMÁNY     Zsid 10, 12-14 
 
Krisztus csak egy áldozatot mutatott be a bőnö-
kért, s örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már 
csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal 
leboruljon lába elıtt. Egyetlen áldozattal örökre 
tökéletessé tette a megszentelteket. 
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 HÚSVÉT NYOLCADÁBAN VÁLASZOS ÉNEK HELYETT: 

 
 
 
 
RESPONZÓRIUM            VESPERÁS    
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 MAGNIFICAT-ANTIFÓNA 

MAGNIFICAT 
 
Magasztalja lelkem az Urat, * 

és szívem ujjong üdvözítı Istenemben.  

Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: * 

Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes  

nemzedékek, 

mert nagyot mővelt velem ı, aki Hatalmas: * 

ı, akit Szentnek hívunk. 

Nemzedékrıl nemzedékre megmarad irgalma azokon, * 

akik istenfélık. 

Csodát mővelt erıs karjával: * 

a kevélykedıket széjjelszórta, 

hatalmasokat előzött trónjukról, * 
kicsinyeket pedig felmagasztalt; 

az éhezıket minden jóval betölti, * 

a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. 
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Gondjába vette gyermekét, Izraelt: * 

megemlékezett irgalmáról, 

melyet atyáinknak hajdan megígért, * 

Ábrahámnak és utódainak mindörökké. 

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

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 

most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna: Alleluja, föltámadott az Úr, alleluja, mi-
képpen megmondá néktek, alleluja, alleluja. 
FOHÁSZOK 
 
Krisztus Urunk meghalt, feltámadt, és szüntelenül 
közbenjár értünk. Forduljunk örömmel hozzá: 

Gyıztes Királyunk, hallgass meg minket! 

Krisztus, minden nép fénye és üdvössége, 
- áraszd ránk Lelked tüzét, amikor hirdetjük 
feltámadásodat! 

A választott nép fiai ismerjék fel benned Megváltó-
jukat, akit reménykedve várnak, 
- és töltse be az egész földet dicsıséged ismere-
te! 

İrizz meg minket szentjeid közösségében, 
- és engedd, hogy fáradalmaink után velük 
együtt örökre megnyugvást találjunk benned! 

Te legyızted az élet ellenségét, a halált; törd meg 
bennünk is a halál hatalmát, 
- hogy neked éljünk, a halhatatlan Gyıztesnek! 

Üdvözítı Krisztusunk, te engedelmes voltál 
mindhalálig, s ezért Atyád felmagasztalt, és 
jobbjára ültetett 
- fogadd be jóságosan testvéreidet dicsıséged 
országába! 
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Mi Atyánk. 
 

Könyörgés 
 
Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a 
neked szentelt nép hitét, amikor évrıl évre vissza-
tér Húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet 
megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megért-
sük, mily nagy dolog, hogy megtisztultunk a ke-
resztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekbıl, és 
elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. Aki ve-
led él. 


