
Nagypéntek
A mai napon nincs Bevonulási ének.

Válaszos zsoltár az első olvasmányt követően (Zsolt 30)

Bvvvvvvvvvfvvvfvvvv[vvvvvgvvvGhvvvvvhvvv}vvvbfvvvvgvvvvhvvvvbvvvr®svvvbvFgvvvvvvvfvvvvv}vvvvv\vvvvvvhvvvvvhvvvvHjvvvvvhvvvvvGhvvvvvgvvvv{vbbbbbbbÌ 
℣. 1. Uram, kezedbe ℟. a-jánlom lel-ke-met; ℣. 2. megváltottál engem, ⁎ 

BvvbbvgvvbbbbvgvbbvvfvvvbbbbvgvbbbbvvGhbbbvvvvhvvvvvv}vvvvfvvvvgvvvvvhvvvvv}vvvvvvvvvfvvvvvvfvvvvvvvvfvvvvbbfvvvvvvvvfvvvvvvfvvvvvfvvvvvvfvvvvvvvvfvbbbbbÏ 
   hűsé-ges Is-tenem! ℟. a-jánlom ℣. 3. Te vagy, U-ram, én reményem, ne 

Bvvvvfvvvvvvvvvfvvvvbbbbfvvvvvvvfvvvvvvfvvvvvvvgvvvvvfvvvvvvv{vvvfvvvfvvvvfvvvfvvvvvvfvvvvvvvfvvvvvfvvvvfvvvvvvvfvvvvvvvGhvvvvvhvvvvvvv}vbbÏ 
   hagyj so-ha szégyent érnem, ⁎ igazságodban szabadíts meg engem! ℟. 

Bvvfvvvvgvvvvhvvvvv}ccccccccccccccccccccccccccccccccccvvbbbvvvvvvvvbbbbbbb 
   a-jánlom

A páratlan versek tenorhangja a fa, a páros versek tenorhangja a la!

4. Gyalázattá lettem minden ellenségem előtt, szomszédaim és 
ismerőseim félnek tőlem, ⁎ ha meglátnak az utcán, elkerülnek. ℟. 
ajánlom
5. Szívükben elfelednek, mintha meghaltam volna, ⁎ olyanná lettem, 
mint az összetört edény. ℟. ajánlom
6. Én pedig benned remélek, Uram, azt mondtam: „Te vagy Istenem, ⁎ 
kezedben van a sorsom.” ℟. ajánlom
7. Ragadj ki az ellenség kezéből, ⁎ és azoktól, akik üldöznek engem. ℟. 
ajánlom
8. Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, ⁎ irgalmasságodban szabadíts 
meg engem! ℟. ajánlom

Válaszos zsoltár a második olvasmányt követően (Zsolt 42)

Bvvvvvvvvvvfvvvvvfvvvvvfvvvvvgvvvvvfvvvvvv{vvvvfvvvvfvvvvvvvvvfvvvvvfvvvvvGhvvvvbbygvvv}vvvvfvvvvgvvvvvvvvvhvvvbbbvgvvvbbbvgvvvvrdvvvvsvvvvvÏ 
℣. 1. Bízzál az Úrban: ⁎ fogom még ál-da-ni  ℟. arcom sza-ba-dí-tó-ját, 



Bvvvfvvvgvvvvgvvvvbbbfvvv}ccccccccccccccccccccccccccccccccccccvvbbb 
   Istenemet.
2. Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben 
védd ügyemet, ⁎ ments meg a gonosz és álnok emberektől! ℟. arcom
3. Mert te vagy az én megmentő Istenem, miért taszítasz hát el 
magadtól? ⁎ Miért kell bánatban élnem, ellenségtől gyötörten? ℟. 
arcom
4. Világosságodat és hűségedet küldd el, azok vezéreljenek engem ⁎ 
szent hegyedre, a te hajlékodba. ℟. arcom
5. Odalépek akkor Isten oltárához, Istenhez, aki nekem ujjongó 
örömöm. ⁎ Citeraszóval magasztallak téged, Isten, én Istenem. ℟. 
arcom
6. Miért csüggedsz, lelkem, ⁎ miért vagy nyugtalan? ℟. arcom

A Szent Kereszt behozatala és leleplezése
Pap    Mind

Bvvvvvfvvvvfvvvvfvvvvvvfvvvvvvvvvvvgvvvvfvv[vvbfvvvvvvfvvvvvvfvvvfvvvvvvvfvvvvvvfvvvvvfvvvGhvvvvvygvvvv}vvvvvvfvvvvGhvvvvbgvvvvfvbbbbbvvgvvbbbbbbbÌ 
℣. Ecce lignum Cru-cis, in quo salus mundi pepéndit. ℟. Ve-ní-te, a-do-

Bvvvvgvvvvvfvvvv}vvvvccccccccccccccccvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbb 
   rémus.

A pap háromszor, egyre magasabban énekel. Minden egyes felszólítás után mindannyian 
térdre borulunk és néhány pillanatig csendben hódolunk a Szent Kereszt előtt.

Kereszthódolat
Szólisták

   Bbv\vbbbbbgvvvvgvvvvvhjhvvvgvvvv[vvvìvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvfvvvvdƒgvvvvgvvvv]vvòvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbgvbbbbbbbbÏ 
Ó        én népem! Teellened mit vé-tettem? avagy mivel szomorította-

Bvvvrdvvvvvvvvsvvv[vvvbbsvvvvvsvvvvv3bb@!bbbbbvvvavvv}vvvAdvvvvvòvvccccccccccccccccbbbgvv\vvhjhvvvvvgvvv[vvvvvbbbbbbÏ 
   lak meg? Fe-lelj né-kem! Én Egyiptom földjéről kihoztalak té-ged, 



1. szólista: 2. szólista:

Bvvìvvvvvvvvvvvvccccccccccccccbvfvvvvdƒgvvvvvvgvvvv}vvvòvvvvvvvvvvvgvvvbbbf©hvvvvgvvv}vvvvgvvvvvvvgvvvvvvf©hvvÌ 
   s te keresztet készítesz Üdvözí-tődnek?   Aγιος ο θε-ος.   Sanctus De-

Hagiosz ho theosz
             1. szólista:                        2. szólista:                  1. szólista:

Bvvvgvvv}vvbbòvvvvvvvvvvvbbgvvvvvf©hvvvvvgvvv}vvvgvvvvvvvvgvvvvvvf©hvvvgvvv}vvòvvvvvvvvvvvvvvvvgvv\vvhjhvvvvvgvvv[vvgvvvgvvvfvvvvsvvvvbbbbbbbbbbÏ 
   us.   Αγιος ισ-χυ-ρος. Sanctus fortis.  Αγιος αθα- να-τος  ελε-ησον 
               Hagiosz iszkhürosz      Hagiosz atha-   na-   tosz    ele-   í-szon

     2. szólista:         Mind:

Bvbbbbf©hbbbbbbvvvgvvv}vvvgvvvvvvvvgvvvvvgvvvvvvvgvv\vbbhjhvvvbbbgvvv[vvgvvvvvgvvvvfvvvvvsvvvvf©hvvvvbbgvvvvv}vvvvvvvvgvvvvvvvvgvvvvvf©hvvvvgvvv[vbbbbvbÌ 
   η-μας. Sanctus immor-ta- lis, mi-se-re-re no-bis. ℟. Szent az  Is-ten! 
     imasz

Bvvvvvvgvvvvvvvgvvvvgvvvvgvvvvvvf©hvvvvgvvv[vvvvvvgvvvvvvvgvvvvvvgvvvvgvv\vvhjhvvvvgvvv[vvgvvvvfvvvvvvsvvvvvvvvf©hvvvvgvvvvv}vvvvvvvvvvbbÌ 
   Szent és e-rős-sé-ges! Szent és halha- tat-lan, irgalmazz nékünk! 

Bvvvvvvvvòvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbgvvvvrdvvvvsvvv[vvvÀvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvsvvvvvvvvbbÎ 
℣. Negyven éven át a pusztában vezet-te-lek, és mannával tápláltalak 

Bvbv3bb@!bbbbbbbbbbbbbbbabbbbbbbbbbbb]vvvvbavvvbdvvvvgvvvvòvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbgvv\vvbbhjhvvvvvgvvbb[vvvvvbbbìvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvccccccvvvbbbÏ 
   té-ged. Bevezettelek a megígért földre,  s te keresztet készítesz Üdvö-

Bvvvfvvvvbdƒgvvvvvgvvvvv}vvvòvvvvvvvvvvvgvvvbbbf©hvvvvgvvv}vvvvvvvvvòvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbgvvv\vbvhjhbbbvÌ 
   zí-tődnek?   Aγιος ο θεος… ℣. Mit kellett volna még cselekednem né-

Bvvvvgvvv[vvbìvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvfvvvvvdƒgvvvvvgvvvv]vvvbòvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvgvvvvrdvvvvvvvÍ 
   ked, amit meg nem csele-kedtem? Én igen ékes szőlőmnek ültette-

Bvvvsvvv[vvvÀvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvavvv3bb@!vvvvavvv]vvvvvavvvvvvdvvvvbbgvvvvòvvvvvvvvvgvv\vvhjhvvvvhvvvv[vvvvvìvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbÏ 
   lek, de te igen keserűvé let-tél. Szomjamat ecettel   ol-tod, s lándzsá-

Bvvvfvvvvvvvfvvvvbbfvvvvvfvvvvfvvvvfvvvfvvvvvfvvvvvfvvvvfvvvdƒgvvvvvvgvvv}vvvòvvvvvvvvvvvgvvvbbbf©hvvvvgvvv}cccccccccvvvvb 
   val dö-föd át oldalát Üdvözí-tődnek!  Aγιος ο θεος…



1. Zengd, ó nyelv, a győzedelmet, mely dicső harc bére lett,
S a keresztnek szent jeléről mondj dicsérő éneket:
Ilyen hősi áldozattal csak a Krisztus győzhetett. 
2. Szánta Isten, hogy a fáról ősszülőink ettenek, 
hogy az átkos gyümölcs révén csak halálra leltenek, 
s fát jelölt ki, mely a másik fának átkát törje meg. 
3. Üdvösségünk drága művét rend kívánta, szent, örök,
hogy okosság nyerjen harcot száz-fortélyú bűn fölött.
Onnan jöjjön gyógyulás is, hol sebet a bűn ütött. 
4. Mikor hát a szent időnek teljessége ránk köszönt,
küldetett az égi várból ama drága Egyszülött, 
és a szűzi tiszta méhben testruhába öltözött.
5. Sír a Kisded és a jászol szűk ölében rejtezik, 
Szűzanyjának drága karja rongyba rejti tagjait: 
és az Isten kezét-lábát pólyarongyok kötözik. 
6. Már a harminc év lepergett és a kör teljessé vált, 
a keresztet Üdvözítőnk szabad szívvel fogta át,  
és a Bárányt a keresztre áldozatnak felvonák. 
7. Epeital elepeszti, vérzi testét szeg, tövis, 
lándzsa forrást nyit szívében, s ömlik drága vér és víz:
ez a szent hab mos fehérre eget, tengert, földet is. 
8. Hű keresztfa minden fánál százezerszer nemesebb:
virág, lomb, fa, drága termés erdőn nem nő becsesebb.
Édes Ág te, édes szeg te: de a terhed édesebb. 
9. Hajtsd meg lombod, ó magas fa, nyisd puhára ágaid,
bár merevnek és keménynek születtél, most légy szelíd,
és öleld át puha-lágyan nagy királyod tagjait. 
10. E világnak áldozatját méltón csak te tarthatád,
hullámhányta életpályánk révbe rajta át talált. 
S mert a Bárány vére mosta, le is győzte a halált. 
11. A Háromság dicsőségét énekeljék mindenek, 
Atyát, Fiút és a Lelket egy dicséret zengje meg. 
És nevét a Három-Egynek föld dicsérje és egek. 

(A gyermekkar énekli Bárdos: Világmegváltó)

1. A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek
nyugodalmat lelkemnek.



S ott talállak, ó Szűzanya, féjdalom közt bágyadozva,
tőr veré át lelkedet.
2. Mely gyötrelem volt neked Isteni szülöttedet
látni egykor jászolban.
S midőn annyi ellenségek romlására esküvének:
tőr veré át lelkedet.

Áldozási énekek

1. Királyi zászló jár elöl, keresztfa titka tündököl,
melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált.
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.

(A kórus énekli Harmat: O Crux, ave!)

1. Keresztények, sírjatok, mélyen szomorkodjatok.
Keseregjen minden szív, aki Jézusához hív.
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.
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.

A mai napon nics kivonulási ének, a pap csendben megnyitja az Úr sírját, amely 
előtt a hívek imádságba merülhetnek. Húsvét vigíliáig a templomban elhelyezett 
kereszt előtt térdhajtás van.


