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10.00 – Feltámadási körmenet, majd ünnepi szentmise 

FELTÁMADÁSI KÖRMENET 
Mialatt a pap kivonul a szentsírhoz, a következő éneket énekeljük: 

 
2. Még nyelvemre sem jön a szó, már előtted tudva van, 

min denfelől jól bezárva tart kezed minduntalan. 

3. E tudásod meghaladja elmémet, s csodálkozom, 
hová mennék, merre futnék színed elől, nem tudom:  

4. Hogyha felhatok az égbe, ott talállak tégedet, 
ha leszállnék a mélységbe, látnám jelenlétedet.  

5. És ha messze tengeren túl szállnék hajnal-szárnyakon, 
oda  is jobbod visz engem, s az tart fenn mindenkoron.  

6. És ha mondom: a sötétség talán elföd engemet, 
nem föd el, mert a sötét éj fényes napvilág neked! 

7. Dicsőség neked, ó, Atya, Fiú, s Szentlélek Isten, 
miképpen  kezdetben vala, most és örökké, amen.  
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A kápolna felé fordulunk, a pap pedig a Szentséget felmutatva 
intonálja: 

    P.: Fel- tá- mad-tam, Nép: és újból ve -   led  vagyok,  al  -   le -  lu -  ja,  

                 ezt a napot az Úris-ten  ad - ta,      al  -  le   -  lu - ja.   Örvendezzünk  

               és    vi-gadjunk, al -  le - lu - ja,      al  -  le   -   lu - ja,      al  -  le  -   lu - ja! 

Majd háromszor Krisztus köszöntő szavait idézi, egyre magasabban 
énekelve: 

   P.: Bé - kes- ség  ve -  le - tek,    al  -  le -  lu -  ja!  

 Nép: Én vagyok, ne   fél - je  - tek,   al  -  le   -   lu - ja! 

Ezután a pap megkezdi a húsvéti éneket, majd ELINDÍTJÁK A 
KÖRMENETET: 
(ÉE 100) 

 
P.: Hogy minden ember 

vigadjon.      
N.: Alleluja, hála légyen az 

Istennek! 
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Értünk halált ki szenvedett… 

Mennek a szent nők sírjához…  

Fényes szép angyalt látnak ott… 

Ti félénk asszony-emberek… 

Tudják meg az apostolok… 

Megjelent ő szent Anyjának… 

Megjelent aztán Péternek… 

Húsvéti boldog lélekkel…  

Dicsőség Szentháromságnak…  

s megváltott minden lelkeket… 

kenetet visznek Krisztushoz…  

s hallának boldog szózatot…  

Galileába menjetek!…  

hogy az Úr él, s feltámadott… 

kesergő szent Magdolnának… 

megjelent majd a híveknek… 

dicsérjük Istent énekkel… 

adjunk ma hálát Urunknak… 

(ÉE 116) 

 
2. Erre, arra sírva jár, – nincsen nyugovása,  

elvesztette Jézusát, – nincs  vigasztalása. 

3. “Hol lelem föl Jézusom, – akit elvesztettem,  
merre menjek, én  szegény, – keserűségemben? 

4. Erdőkön és hegyeken – kiáltozom érted,  
halmokon és völgyeken  – csak tégedet kérdlek. 
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5. Tengerekre indulok, – örvényekre szállok,  
tenger mélye mit  ne kem, – ha nyomodban járok! 

6. Újra a szent városon, – mindig egy a járom:  
Jézus, Jézus, merre  vagy? – szüntelen kiáltom. 

7. Merre láttad őt, felelj, – fényes nap az égen,  
te tudod tán, merre jár  – az én fényességem! 

8. Három-király csillaga, – mutass nékem utat,  
mert amíg fel nem  lelem, – szívem meg nem nyughat.  

9. Volna bár a vállamon – szárnyam, mint a sasnak,  
édes Jézus,  utánad – szállnék a magasnak.  

10. Levették a keresztről, – eltemették sírba,  
ah, de üres már a sír,  – elgördült a szikla.  

11. Mégis újra visszahív – sírjához a lélek,  
hátha mégis visszajő? – Oda  visszatérek. 

12. S míg a kertészt keresem, – s “Uram hol van?” kérdem,  
ő  meg szólít: “Mária!”, – s megroskad a térdem. 

13. Ó, háromszor boldog, én, – Uram megismertem,  
mennyei szent  szeretet – elárasztja lelkem. 

14. Jézust látni szüntelen: – semmi sincs ily édes,  
nincs boldogság,  fogható – lelkem öröméhez.  

15. Hogyha enyém Jézusom, – enyém lesz az élet,  
engedj, Uram,  örökké – egyesülni véled!” 

____________________________________ 
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(ÉE 106) 

 
2. Szent asszonyok a kősírhoz  

visznek fűszert holt Krisztushoz,   
szívük elfogódott, – hogy Uruk nem volt ott, – alle-, alleluja.  

3. Fájdalmuk nagy örömre vált,  
fényes angyal eléjök állt,  
Jézusról  hirdeti, – hogy sír már nem fedi, – alle-, alleluja.  

4. Urunkat ha látni vágytok,  
ti és a hű tanítványok:  
Galileában vár,  – feltámadt, nincs itt már, – alle-, alleluja.  

5. Jézust hogy ők megtalálták,  
szavait is meghallották:  
Hívek, ne  féljetek, – békesség veletek! – Alle-, alleluja.  

____________________________________ 
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(ÉE 97) 

 
2. Az újjászülető természet hirdeti: 

Krisztussal visszatér mindenbe az élet, 
a győzedelmes Krisztust, az Alkotót 
zöld erdők, ligetek s virágok ünneplik. (N: ÜDVÖZLÉGY…) 

3. Alvilág leláncolt foglyait feloldja, 
s mind, ami lent hevert, a magasba hívja, 
számtalan népek tömlöce megnyílik, 
s az Égbe fölmenőt szabadok követik. (N: ÜDVÖZLÉGY…) 

____________________________________ 

Litánia 

    E.: Jézus, élő Istennek Szent Fi   -    a:  Nép: Ir-galmazz nekünk!  

E.: Jézus, örök világosság fényessége:  – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, dicsőség királya: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, igazságosság Napja: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, erős Isten: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
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E.: Jézus, jövő élet Atyja: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, élet szerzője: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, mi Istenünk: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, mi menedékünk: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, igaz világosság: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, örök bölcsesség: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, végtelen jóság: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, utunk, és életünk. – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, ki a halálból feltámadtál: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, ki dicsőséges testben  
                       apostolaidnak megjelentél: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, ki eljössz az utolsó napon: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, élők és holtak bírája: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Jézus, örök élet: – Nép: Irgalmazz nekünk! 
E.: Szűz Mária, Isten /Anyja!   Nép: Könyörögj érettünk! 

____________________________________ 

(ÉE 107) 

 
2. Krisztus feltámadott! – Új csodákat halljatok!  

Péter, János,  fussatok, – üres a sír, nincsen ott!  
Feltámadt Krisztus! 
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3. Krisztus feltámadott! – Szűnjetek már, bánatok!  
Ti is nyomán  járjatok, – feltámadást várjatok!  
Feltámadt Krisztus! 

4. Krisztus feltámadott! – Halál fején tapodott,  
égbe utat mutatott.  – Tudom, hogy feltámadok.   
Feltámadt Krisztus! 

____________________________________ 

(ÉE 112) 

 
2. A halál és élet harcra szállt. 

Meghalván az Élet a halálon úr lett.   
A halál és élet harcra szállt. 

3. Mit láttál, szent asszony a sírnál?  
Sírnak ürességét, Krisztus  dicsőségét.  
Mit láttál, szent asszony a sírnál?  

4. Fényes nap, Úr-adta, ékes nap!  
Isten adta nékünk, ezért  örven dezzünk.  
Fényes nap, Úr-adta ékes nap!  

____________________________________ 
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(ÉE 187)  

 

2. Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk, 
a keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként. 
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér, 
áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér. R) 

3. Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren, 
a szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen! 
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk, 
minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk. R) 

4. István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod, 
borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod! 
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, 
most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga! R) 

____________________________________ 
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(ÉE 110)  

 
2. A MESSIÁS feltámadott, alleluja, alleluja, 

beteljesült, mi íratott, alle-, alleluja. 

3. ÉLETADÓNK feltámadott, alleluja, alleluja, 
kegyelme most kiáradott, alle-, alleluja. 

4. VIGASZTALÓNK feltámadott, alleluja, alleluja, 
elűzte már a bánatot, alle-, alleluja. 

5. ÖRÖMNAPUNK feltámadott, alleluja, alleluja, 
ránk oly szép hajnal virradott, alle-, alleluja. 

____________________________________ 

A 4. áldás után – amit az úttesten, a Szent József oltárral egyvonalban 
adunk –, a következő éneket kezdjük. A refrént valamennyien éne-
keljük, a versszakokat csak a kórus! 
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(ÉE 109)  

 

2. Hajnalban, szombat éj után, – a sírbolt vágott ajtaján 
összefut híve mindahány, alleluja. R) 

3. Magdolna, s még két Mária – kenettel surran éjszaka: 
a Holtnak szánva balzsama, alleluja. R) 

4. A sírnál angyal, hófehér, – a jámbor nőkhöz így beszél: 
Krisztus már messze mendegél, alleluja. R) 

5. Szent János percet sem veszít, – elhagyja Pétert, úgy szökik, 
s futva a sírhoz érkezik, alleluja. R) 

6. Itt áll az Úr most köztetek: – „Békesség, már ne féljetek! 
Én vagyok, bennem higgyetek!” Alleluja. R) 

7. Szent Tamás hallja: él a Holt, – feltámadt, míg ő messze volt; 
kétség fullánkja gyötri, zord, alleluja. R) 

8. Lásd Tamás, lásd a szív sebét, – lásd, itt a láb és itt a kéz: 
hitetlen mától már ne légy! Alleluja. R) 

9. És Tamás látván a sebet, – látván a lábat s a kezet: 
„Uram vagy!” – így tesz szent hitet, alleluja. R) 

10. Boldog, ki bárha mit se lát, – hiszi az Úrnak igazát; 
jutalma lesz a másvilág, alleluja. R) 
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11. Ezen a szent-szent ünnepen – ujjongva csengő éneken 
Urunkat áldjuk szüntelen, alleluja. R) 

12. Illő, mert ily jót tett velünk, – átadva néki hű szivünk, 
Istennek hálát zengenünk, alleluja. R) 

____________________________________ 

A templomhoz érve a celebráns megvárja, amíg a hívek beérkeznek  
a templomba.  
Ha még tart az elhelyezkedés, és befejeződne az ének, további nép-
szerű húsvéti énekeket éneklünk.  
A pap a bejárathoz érve latinul megkezdi a Tedeum első sorát,  
a hívek pedig magyarul folytatják. 

Te Deum 
1. Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk. 2. Téged, 
örök / Atyaisten * mind egész föld / áld és tisztel. 3. Téged 
minden / szép angyalok * Kerubok és /Szeráfkarok. 4. Egek 
és min/den hatalmak * szüntelenül / magasztalnak. 5. Szent 
vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy! 6. Nagyságoddal 
telve ég, föld, * dicsőséged mindent bétölt.  7. Téged dicsér, / 
egek Ura * apostolok /  boldog kara. 8. Dicséretes / nagy 
próféták * súlyos ajka / hirdet és áld. 9. Jeles már/tírseregek * 
magasztal/nak tégedet. 10. Vall tégedet / világszerte * szent 
Egyházad / ezerszerte. 11. Ó / Atyánk, téged * s mérhetetlen / 
nagy Fölséged. 12. S azt, ki hozzánk / tőled jött le * Atya igaz / 
Egyszülöttje. 13. És / áldjuk veled * Vigasztaló / Szentlelkedet. 
14-15. Krisztus, Isten / Egyszülöttje * Király vagy te / mind-
örökre. 16. Mentésünkre / közénk szálltál * szűzi méhet / 
nem utáltál. 17. Halál mérgét / megtiportad * mennyországot / 
megnyitottad. 18. Isten jobbján / ülsz most széket * Atyádéval / 
egy fölséged. 19. Onnan leszel / eljövendő * mindeneket / 
ítélendő. (letérdelünk) 20. Téged azért, Uram, kérünk, * mi megvál-
tónk, maradj vélünk! 21. Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös / 
dicsőségbe! 22. Szabadítsd meg, Uram, / néped * áldd meg a 
te / örökséged!  
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(MEGÁLLUNK AZ ÉNEKKEL, SZENTSÉGI ÁLDÁS) 

23. Te kormányozd, te vi/gasztald * mindörökké / felmagasztald! 
(felállunk) 24-25. Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet 
áldja néped. 26. Bűntől e nap / őrizz minket * és bocsásd meg / 
vétkeinket! 27. Irgalmazz, U/ram, irgalmazz * híveidhez / 
légy irgalmas! 28. Kegyes szemed / legyen rajtunk * tebenned 
van / bizodalmunk. 29. Te vagy, Uram, én reményem, * ne 
hagyj soha szégyent érnem! 

P: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel egyetemben, 
alleluja. 
Nép: Dicsérjük és magasztaljuk Őt mindörökké, alleluja. 
P: Áldott vagy, Úristen, az ég erősségében, alleluja. 
Nép: Dicséretes, dicsőséges és magasztos mindörökké, alleluja.  
P: Áldjad, én lelkem, az Urat, alleluja.  
Nép: És meg ne feledkezzél jótéteményeidről, alleluja.  
P: Uram, hallgasd meg a mi könyörgésünket, alleluja. 
Nép: És a mi kiáltásunk jusson eléd, alleluja.  
P: Az Úr legyen veletek! 
Nép: És a Te lelkeddel.  
P: Könyörögjünk! 
Isten, kinek irgalmassága megszámlálhatatlan és jóságának 
kincse végtelen! Hálát adunk szent Földégednek minden aján-
dékaidért, és kegyességed előtt szüntelenül esdeklünk, hogy ki 
a hozzád folyamodók kérését teljesíted, őket soha el nem hagyva 
örökkétartó jutalomra elvezesd! A mi Urunk, Jézus Krisztus 
által.  
Nép: Amen.  
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Körmenetzáró-ének (ÉE 105) 

 
2. A kereszten oldalából vér és víz áradott, 

e forrásból a világnak új élet támadott. R) 

3. Várja immár fenn a mennyben Atyjánál székhelye, 
váltságunk lett kínhalála, közbenjár érdeme. R) 

A záróének alatt a pap az Eucharisztiát a tabernákulumba helyezi 
majd miseruhát ölt, ekkor az Introitust énekeljük. 



 

17 
 

ÜNNEPI MISE 

Introitus (ÉE 545) 

 

Rövid bevezetés után a pap a következő antifónát intonálja és a 
templomban körbe járva az éjszaka megszentelt keresztvízzel hinti 
meg a népet, miközben a kórus énekel. 

Keresztvízzel való meghintésre (ÉE 403, 838) 
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Amikor a zsoltárok befejeződnek a nap verses Kyriéje, majd az I. mise 
Kyriéje következik, amit könyörgés és a Gloria intonálása zár le.  

Kyrie  

 E. majd Nép: Ký   -   ri  -   e,        e    -     lé -  i -  son. (2×)    

E. majd Nép: Chri -  ste,                 e      -       lé -  i -  son. (2×) 

E.:    Ký    -    ri -  e,             e      -      lé   -   i -  son. (1×) 

Nép: Ký - ri    -   e,                      e      -      lé   -   i -  son.  
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Glória (ÉE 422) 
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Graduale (ÉE 546) 

 

Alleluja (ÉE 427) 

           Al  -   le                -                lu        -        ja. 
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Szekvencia (ÉE 547) 
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FELAJÁNLÁS 
(ÉE 366) 
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Sanctus (ÉE 472) 

 E.: San- ctus,  Nép: san  -  ctus,     sanctus  Dó - mi - nus   De - us    Sá - 

       ba  -   oth.   Ple -  ni    sunt  cæ  -  li      et      ter- ra    gló    -    ri  -  a  

       tu  -  a.   Ho- sán -  na     in     ex   -   cél - sis. E.: Be  - ne  -   dí-ctus, qui  
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       ve -  nit     in    nó  -   mi -  ne      Dó -  mi  -  ni.   Nép: Ho   -   sán  - na  

        in     ex  -   cél  -    sis.  

Agnus Dei (ÉE 473) 

 E.:  A  -   gnus      De    -   i,   Nép: qui    tol -   lis  pec - cá    -    ta     mun - di,     

       mi - se   -   ré           -         re   no  -  bis. (2×) 

 E.:  A  -   gnus      De    -   i,   Nép: qui    tol -   lis  pec - cá    -    ta     mun - di,     

      do - na         no          -        bis   pa -  cem.  

ÁLDOZÁS 
Communio (ÉE 548) 
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____________________________________ 

(ÉE 111) 

 
2. Ki feküdt sírban  – felkele vígan. R)  

3. Felkele fényünk, – Krisztus reményünk. R)  

4. Jézus hogy felkelt, – Szentírás bételt. R) 

5. Jézusnak éljünk, – semmit ne féljünk! R) 

6. Dicsőség légyen – Istennek égben! R) 
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A záró áldás után énekeljük (ÉE 367)  

 

Kivonulási ének (ÉE 117)  

 
2. Kit méhedben hordoztál, alle-, alleluja,  

erősebb a halálnál, alle-,  alleluja.  

3. Harmadnap a halálból, alle-, alleluja,  
kijött lezárt sírjából, alle-,  al leluja.  

4. Halálának érdeme alle-, alleluja,  
mindnyájunknak élete, alle-,  al leluja. 

5. Szent Szűz, veled örülünk, alle-, alleluja,  
szólj Fiadnál érettünk,  alle-, alleluja. 

6. Hogy őt méltón áldhassuk, alle-, alleluja,  
mennyben veled lát hassuk, alle-, alleluja. 

 


