
Az Úr feltámadásása húsvét vasárnapján
Húsvéti vigília a szent éjszakán
Az igeliturgiához
Válaszos zsoltár a III. olvasmányt követően

Mózes éneke (kantikum)

Bvvvvvvvvvvvhvvvhvvvvvhvvvvvvvhvvvvvhvvvvvhvvvvvvvvvvhvvvvvvvhvvvvhvvvvhvvvvhvvvvvhvvvvvhvvvvhvvvvbbgvvvv]vvvvhvvvhvvvvvhvvvvhvvvvhvvvvbbbbÓ
℣. 1. Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicső-sé-ges ⁎ lovat és lovast

Bvvhvvvvhvvvvvvhvvvvhvvvvvgvvvvfvvvfvvvvvv}vv\vvvbbfvvvhvvvvjvvvvvvvvgvvvvgvvvvvvfvvvvvvvvvbfvvvvvvvfvvvbvvfvvbbvvGhvvvvhvvv}vvvcvvvvvvvbbbb 
   a tengerbe taszított. ℟. Daloljunk az Úrnak, mert dicső-séges.
2. Az Úr az én erősségem és dicsőségem, ⁎ ő lett az én szabadítóm. ℟. 
Daloljunk
3. Ő az én Istenem, dicsőítem őt, ⁎ magasztalom, mert atyáim Istene. ℟. 
Daloljunk
4. Hős harcos az Úr, „Mindenható” az ő neve ⁎ tengerbe vetette a fáraó 
harci szekerét és seregét, ℟. Daloljunk
5. Haragod leheletétől feltorlódtak a vizek, a tornyosuló hullámok 
megálltak, ⁎ az örvények a tenger mélyén összegyűltek. ℟. Daloljunk
6. Az ellenség így szólt: „Üldözőbe veszem, elfogom, ⁎ szétosztom a 
zsákmányt, és kielégül lelkem. ℟. Daloljunk
7. kirántom kardomat, ⁎ kezem elpusztítja őket!” ℟. Daloljunk
8. Rájuk leheltél, és összecsapott felettük a tenger; ⁎ elmerültek, mint 
ólom a hatalmas vizekben. ℟. Daloljunk
9. Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges ⁎ lovat és lovast a 
tengerbe taszított. ℟. Daloljunk

Válaszos zsoltár az V. olvasmányt követően
Izajás éneke (kantikum)

Vvvvvvvvvvvhvvvvhvvvvvvvhvvvvhvvvvhvvvvvhvvvhvvvhvvvvvvvvhvvvvfvvvvfvvv}vvvvhvvvhvvvbbhvvvvbbhvvvvbbf©v6bb%$#bbFgbbbtfvv}vvvÓcccccvvvvvb 
℣. 1. Bizony, a Sereg Urának sző-le-je ℟. Izra-el há-za.

Vcccvvvvhvvvvvvhvvvhvvvvhvvvvhvvvvvvgvvvvvvfvvvvvvhvvvvvvvhvvvv{vvvvvvhvvvvhvvvvvhvvvvhvvvvvvhvvvhvvvbbbhvvvvvvvhvvvhvvvhvvvvfvbbbbbb}bÓ 
℣. 2. Hadd énekeljek ked-ve-semről, ⁎ szerelmesem énekét szőlőjé-ről! 
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Vvvbbbbvvhvvvhvvvbbhvvvvbbhvvvvbbf©v6bb%$#bbFgbbbtfvv}vvvÓcccccvcccccccccccccccccccccccccb 
℟. Izra-el há-za.
3. Szőlője volt kedvesemnek ⁎ termékeny hegytetőn; ℟. Izrael
4. körülásta, és a kövektől megtisztította, ⁎ majd beültette nemes 
szőlővel; ℟. Izrael
5. közepén tornyot épített, ⁎ sajtót is vájt benne; ℟. Izrael
6. és várta, hogy szőlőfürtöt teremjen, ⁎ de vadszőlőt termett. ℟. Izrael
7. Most hát, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, ⁎ tegyetek igazságot 
köztem és szőlőm között! ℟. Izrael
8. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, ⁎ amit nem tettem meg 
vele? ℟. Izrael
9. Amikor azt vártam, hogy szőlőfürtöt teremjen, ⁎ miért vadszőlőt 
termett? ℟. Izrael
10. Most pedig hadd adjam tudtotokra, ⁎ mit teszek szőlőmmel! ℟. Izrael
11. Pusztává teszem: nem metszik meg többé, és nem kapálják,
fölveri a tövis és a tüske; ⁎ és megparancsolom a felhőknek,
hogy esőt ne hullassanak rá. ℟. Izrael
12. Bizony, a Seregek Urának szőleje ℟. Izrael háza.

Válaszos zsoltár a VI. olvasmányt követően
Mózes éneke (kantikum)

Bvvvvvvvvvvvvfvvvvvfvvvvfvvvvfvvvvvvfvvvfvvvvvvvvvgvvvbbbvfvvvbbvfvvvvv{vvvvvfvvvbbfvvvbbvvvfvvbbbvvfvvvvvfvvvvvfvvvvvvfvvvbbbbvbvgvvvvGhvvvvygvbbb}vbbÏ 
℣. 1. Hallgassátok, egek, szavamat, ⁎ hallja meg a föld is szám i-gé-it!

Bvvvvvvvfvvvvgvvvvvvhvvvvbrdvvvvbsbbvvvvvfvvbbvbbbgvbbbbbbbbbbbbvvgvvvvvvfvvvv}ccccccccccccccccccccccvvvvvb 
℟. magasztal-já-tok Is-te-nünket!
2. Tanításom esőként permetezzen, ⁎ szavam úgy szálljon le, mint a 
harmat, ℟. magasztaljátok
3. mert tökéletes minden műve, ⁎ és igazságos minden útja. ℟. 
magasztaljátok
4. Amikor a Mennybenlakó szétválasztotta a népeket, ⁎ amikor 
különválasztota Ádám fiait, ℟. magasztaljátok
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5. és kijelölte a népek határait, ⁎ Izraelt is, fiainak száma szerint: ℟. 
magasztaljátok
6. az Úr osztályrésze lett az ő népe, ⁎ Jákob az ő kimért öröksége. ℟. 
magasztaljátok
7. A pusztában találta meg őt, ⁎ a félelem helyén, a zord magányosság 
földjén. ℟. magasztaljátok
8. Körülvette, és tanítgatta, ⁎ és mint a szeme fényét, úgy őrizte. ℟. 
magasztaljátok
9. Mint fiókáit repülni tanító sasmadár, ⁎ amely fölöttük lebeg, ℟. 
magasztaljátok
10. kitárta szárnyát, őt meg fölemelte, ⁎ és tulajdon vállain vitte. ℟. 
magasztaljátok
11. Vezére az Úr volt egyedül, ⁎ és idegen isten nem volt vele. ℟. 
magasztaljátok

Válaszos zsoltár a VII. olvasmányt követően
Zsolt 41

Bvvvvvvvvvvvvfvvvvvvvvvfvvvvvfvvvvvvbgvvvvfvvvfvvvv{vvvfvvvvfvvvvfvvvvvGhcvygvvvv}vvvvvfvvvvvgvvvvhvvvvfvvvrdvvvvsvvvvvvvvfvvvvgvvvvvbÌ 
℣. 1. Mint szarvas sóvárog ⁎ a forrásvíz-re, ℟. úgy á-hít a lelkem, téged, 

Bvvvgvvvfvvvvfvvvv}vvvccccccccccccccccccccccccccccccccccccvvvvbb 
   Istenem.
2. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után: ⁎ mikor mehetek, 
hogy megjelenjek az ő színe előtt? ℟. úgy áhít
3. Éjjel-nappal könny a kenyerem, ⁎ mert azt hallom naponta: „Hol a te 
Istened?” ℟. úgy áhít
4. Csak arra gondolok, elmém azon mereng, ⁎ hogyan vonultam be a 
csodás hajlékba Isten házáig, ℟. úgy áhít
5. miközben ujjongott és énekelt ⁎ az ünneplő sokaság. ℟. úgy áhít
6. Miért csüggedsz, lelkem, ⁎ miért vagy nyugtalan? ℟. úgy áhít
7. Bízzál az Úrban: fogom még áldani ⁎ arcom szabadítóját, Istenemet. 
℟. úgy áhít
Az utolsó ószövetségi olvasmányt, a hozzá tartozó válaszos zsoltárt és könyörgést követően 
énekeljük a Dicsőség a magasságban Istennek kezdetű himnuszt.
A lecke után a kántor előénekli:
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  Bvgvvvvgvvvhvvvgvvv[vvgvvvfvvvG^vvvvhvv[vvhvvvG8bb&^%vvbfGhvvvygvvv}ccccccccccccccccccccccvb 
A   llelú-ia,  alle-lú-ia,  alle-  lú-ia.
Mindannyian megismétlik.

Allelujás zsoltár (Zsolt 117)
Előénekes

Bvvvvvvvvbgvvvvvgvvvgvvvvvvvgvvvgvvvvvgvvvvgvvvvvvgvvvvvvvvvhvvvvvbbbbvvgvvvv{vvvvvvgvvvvvvgvvvgvvvvvgvvvvvvvgvvbbvbbbfvvvvvvGhvvvvvvhvvv}vvvbbbbÓ 
℣. 1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, ⁎ mert örökké sze-ret minket. ℟. 

Mind

BvvhvvbbbbvvG8bb&^%vvbbbf©hvvvvygvvv}cccccccccccccccccccccccccccccccccccvb 
   Al-le-  lú- ia.
2. Mondja Izrael háza: Jó az Úr, ⁎ mert örökké szeret minket. ℟. 
Allelúia
3. Mondja Áron papi háza is, ⁎ hogy örökké szeret minket. ℟. Allelúia
4. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, ⁎ hogy örökké szeret minket. 
℟. Allelúia

A keresztségi liturgiához
A mindenszentek litániája

Vvvvhvvvfvvvvvbbbbvfvvvvfvvvvvvfvvvvvvvvvdvvvvfvvvvvvv}vvvvvvvhvvvvvvfvvvvvvvvfvvvvvfvvvvvvvfvvvvvvvvvdvvvvvfvvvvv}vvvbvhvvbbbvfvvvbbbbvvvfvvbbÏ 
   Uram, irgalmazz nekünk! ij Krisztus, kegyelmezz nekünk! ij Uram, ir-

Bvvvvfvvvvvvfvvvvvvvvvdvvvvvfvvvvvv}ccccccccccccccccccccccccccccccccbbbbbbbbbb 
   galmazz nekünk! ij

Vvvvvvvhvvvvvvvvhvbbbbbbbbbbvhvvbbbbhvbbbvvhvvvvhvbbbvvvjvvvvvvgvvv}vvbbbbbbbbbvvgvvbbbbbvvvfvvbbbbbbvvgvvvbbvvhvbbbbvvhvvvvvhvvvvvv}vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvccccc 
   Szűz Má-ri-a, Isten anyja, ℟. kö-nyö-rögj é-rettünk!
Szent Mihály főangyal könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent angyalok könyörögjetek érettünk! 
Keresztelő Szent János könyörögj érettünk!
Szent József könyörögj érettünk!
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Szent Péter és Pál apostol könyörögjetek érettünk!
Szent András apostol könyörögj érettünk!
Szent János apostol könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna könyörögj érettünk!
Szent István vértanú könyörögj érettünk!
Antiochiai Szent Ignác vértanú könyörögj érettünk!
Szent Lőrinc vértanú könyörögj érettünk!
Szent Perpétua és Felicitász

vértanú asszonyok könyörögjetek érettünk!
Szent Ágnes vértanú könyörögj érettünk!
Szent Gergely pápa könyörögj érettünk!
Szent Ágoston püspök könyörögj érettünk!
Szent Atanáz püspök könyörögj érettünk!
Szent Vazul püspök könyörögj érettünk!
Szent Márton püspök könyörögj érettünk!
Szent Benedek apát könyörögj érettünk!
Szent Ferenc és Domonkos könyörögjetek érettünk!
Xavéri Szent Ferenc könyörögj érettünk!
Vianney Szent János könyörögj érettünk!
Szent István király könyörögj érettünk!
Sienai Szent Katalin könyörögj érettünk!
Avilai Szent Teréz könyörögj érettünk!
Istennek minden szentjei könyörögjetek érettünk!

Vvvvvygvvvvvvfvvvvhvvvvvvjvvvvv}vvvvvvvvvgvvvvvvvvvvvhvvvvvvfvvvvvdvvvvvvvvvrdvvvvvsvvvvv}ccccccccvbbbvvbccccbbbbbbbbbbbbbb 
   Légy irgalmas, ℟. ments meg, U-ram, minket!
Minden gonosztól ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól ments meg, Uram, minket!
Megtestesülésed által ments meg, Uram, minket!
Halálod és föltámadásod által ments meg, Uram, minket!
Szentlelked kiáradása által ments meg, Uram, minket!

Vvvvvhvvvvvvvgvvvvvjvvvvkvvvvv}vvvvvvhvvvvgvvvvvvvvfvvvvdvvvvvvvfvvvvvvgvvvvvvvvvvhvvvv}vvvcccccccvvvvvcccvvvbbbbcbb 
   Mi, bűnösök, ℟. kérünk téged, hallgass meg!

Ha jelen vannak keresztelendők:
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Hogy e választottaidat a keresztség kegyelmével új életre támaszd, 
kérünk téged, hallgass meg!

Ha nincsenek jelen keresztelendők:
Hogy e vizet fiaid kegyelmi újjászületésére megszenteld,

kérünk téged, hallgass meg!
Jézus az élő Isten Fia,

kérünk téged, hallgass meg!

A pap könyörgést mond, majd megáldja a vizet. Miután befejezte a víz megáldását és 
kiemelte a húsvéti gyertyát a vízből mindannyian énekeljük vele együtt:

VvvvvavvvvvvdvvvvfvvvvfvvvfvvvvvvfvvvvvfvvvfvvvvvvdvvvvGhvvvvtfvvvvv[vvvfvvvvfvvvvfvvvfvvvvvfvvvvvvvfvvvvfvvvvvvfvvvvfvvvfvvvvvbbbvfvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbÎ 
   Ti, forrásvizek, áldjátok az Istent, dicsérjétek és magasztaljátok min-

Vvvvvdvbbbbbbbvvfvvvvvvvgvvvvvdvvbbbbbbvdvvvvvvavvvv}cccccccccccccccccccccccccvvvbbbbvvvvvvvvvvvbbbbb 
   dö-rökkön-ö-rökké!

A keresztségi fogadalmak megújítását megelőzően a ministránsok meggyújtják a hívek 
gyertyáit, ezalatt mind, közösen énekeljük: 

H 89
1. Krisztus virágunk, szép, termő águnk,
Feltámadt Krisztus! vígadjunk! A bűnből mi is támadjunk!
2. Ki feküdt sírban, felkele vígan.
Feltámadt Krisztus! vígadjunk! A bűnből mi is támadjunk!
3. Felkele fényünk, Krisztus reményünk!
Feltámadt Krisztus! vígadjunk! A bűnből mi is támadjunk!
A keresztségi ígéretek megújítása után, a pap meghinti a népet a megáldott vízzel, miközben 
a kar énekli:

  BvvvG8vvvvvhvvvvvvvvvhvvvvvvvvvhvvvvvhvvvbbvhvbvvgvvvfvvvvGhvvvvvvvvhvvvvvvgvvbbbbbbv[vvvkvvvbvkvvvvvvvlvvbbbbbvbbbvvkvvbbvbbhvvvkvvvkvvv{vvvvvkvvbbbbbb 
L   áttam, hogy víz tör e-lő a templomból, annak jobb oldaláról, s kik-

Bvvvvkvvvbvvlvvvvvlvvvvkvvvbbbbbbl;lvbbbbvvijbbklkvv[vvvvhvvvvbbvvhvvvvhvbbbvbvhvvvvgvvvvvhvvvvkvvvvkvvbbbbbvgvvvvgvvv{vvgvvbbbvgvbbbbbbbvrdvvbbbbsvvvvvfvvbbbvGhvvbbvbbbÌ 
   hez el-ért e  víz- ár,    megszabadultak és é-nekelték: al-le-lu-ja, al- le-
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Bvbbbbbbbgbbbbbbbbvvgvbbb}vvgvvhvvÃvvjvvkvvlvvkvv{vvÃvvjvvkvvhvvgvvv}ccccccccccccccccccccccccvvvvv 
   lu-ja.

Zsolt 117
℣. 1. Tárjátok ki az igazak kapuit, ⁎ bemegyek, hogy áldjam az Urat. 
Ant. Láttam
2. Az Úr kapuja, íme, itt van, ⁎ de csak az igazak mennek át rajta. Ant. 
Láttam
3. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, ⁎ hogy ujjongjunk és örvendezzünk. 
Ant. Láttam
4. Isten az Úr, ő ragyog felettünk; ⁎ álljatok sort lombos ágakkal 
egészen az oltár szarváig! Ant. Láttam

Elmarad a Hitvallás.

Felajánlási ének

H 85
1. Örvendjetek angyalok! Jézusunk feltámadott
és a lelkünk meglelé ösvényét a menny felé!
Alleluja, alleluja.
5. Bort és fehér kenyeret ajánlunk föl Teneked
fogadd véle, Istenünk, néked szentelt életünk.
Alleluja, alleluja.
6. Szent vagy, szent vagy Jézusunk, kősírodhoz elfutunk
s angyaliddal teneked zengünk boldog éneket,
alleluja, alleluja!

Áldozási antifóna

  Bvfvvvvgbbbbbbbvvhvvvvfvv[vbvGhvbbbbvvgvbbbbbvvfvbbbbbvwavv[vvbbbfvvbbvGhvvbbbvtfvvbbbbbbbbbbvfvvv}vvfvvGhvvvùvvvgvvhvvfvv{vvùvvfvvGhvvgvvfvv}ccccvvccvv A   lle-lu-ja,  al-le-lu-ja,   al-le-lu-ja.
Zsolt 104

℣. 1. Adjatok hálát az Úrnak, és hívjátok segítségül nevét, ⁎ hirdessétek 
nagy tetteit a nemzetek között. Ant. Alleluja
2. Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, ⁎ emlegessétek minden 
csodáját. Ant. Alleluja
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3. Dicsekedjetek szent nevével, ⁎ az Urat kereső szívek örvendezzenek. 
Ant. Alleluja
4. Keressétek az Urat és hatalmas erejét, ⁎ keressétek arcát szüntelen. 
Ant. Alleluja
5. Emlékezzetek csodatetteire, melyeket végbevitt, ⁎ és ajkáról elhangzó 
csodás döntéseire, Ant. Alleluja
6. ti, Ábrahámnak, az ő szolgájának ivadékai, ⁎ választottjának, 
Jákobnak fiai. Ant. Alleluja
7. Ő az Úr, a mi Istenünk, ⁎ ő ítéli meg az egész földet. Ant. Alleluja
8. Örökké emlékezik szövetségére, ⁎ ezernyi nemzedéknek adott 
igéjére: Ant. Alleluja
9. az Ábrahámmal kötött szövetségre, ⁎ Izsáknak tett esküjére. Ant. 
Alleluja
10. Ezt hagyta végzésül Jákobnak, ⁎ és Izraelnek örök szövetségül. Ant. 
Alleluja
11. Így szólt: „Kánaán földjét neked adom, ⁎ az lesz kimért örökrészed.” 
Ant. Alleluja
12. Kérésükre fürjek jöttek, ⁎ és jóllakatta őket mennyei kenyérrel. Ant. 
Alleluja
13. Megnyitotta a sziklát, és ömlött a víz, ⁎ folyamok áradtak a 
sivatagban. Ant. Alleluja
14. Örvendezés között vezette ki népét, ⁎ és választottjait ujjongás 
között. Ant. Alleluja
15. A nemzetek országait nekik adta, ⁎ a népek munkájának gyümölcsét 
ők örökölték, Ant. Alleluja
16. hogy megtartsák törvényeit, ⁎ és teljesítsék parancsait. Ant. Alleluja

Szentmise végén közösen énekeljük

H 205
1. Mennynek Királyné asszonya, örülj, szép Szűz, alleluja!
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja! 
2. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja!
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