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Introitus ― ÉE 536
Antifóna

Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő vonja ki a tőrből
lábamat. Tekints reám, Isten, és könyörülj énrajtam.

Kyrie ― ÉE 414
Kyrie eleison! Nagy hatalmú Isten, könyörülj e népen!
Uram, irgalmazz minekünk!
Christe eleison! Ádám atyánk vétkét, te mostad le szennyét,
Krisztus, kegyelmezz minekünk!
Kyrie eleison! Mit a bűn hajdan elveszte, szent Fiad nékünk megnyerte.
Uram, irgalmazz minekünk!

Collecta
Öntsd kegyesen szívünkbe, kérünk, Urunk, kegyelmedet, hogy
miként a hús élvezetétől tartózkodunk, úgy érzékeinket a bűnös
kicsapongásoktól visszatartsuk. A mi Urunk.

Graduale ― GH 101
Isten, az én életemet föltártam neked, *
könnyhullatásomat színed elé tetted.

Traktus ― GH 626

Prédikációs ének ― ÉE 68
Jézus Krisztus, az Atya Igéje,
Fényessége, örök Bölcsessége:
világba jött bűnösöket hívni,
megtérésre, életre vezetni.

Keresztségben tudjuk, mit fogadtunk,
a Sátánnak hogy ellene mondunk,
testünket is fegyelemben tartjuk,
a léleknek szolgálatra adjuk.

Negyven napig Jézus a pusztában
böjtölt értünk állhatatosságban,
a kísértő Sátánt hogy legyőzte,
minekünk is példát adott erre.

Keresztségben meghaltunk a bűnnek,
Krisztus által éljünk az Istennek,
kérve kérjük mennyei Atyánkat,
igazgassa jóra szándékunkat.

Offertorium
ÉE 65 (Ho 58)
1. Bűnbánóknak menedéke,
trónusodhoz eljövünk,
ah, mert máshol nincs üdv s béke,
Jézus, irgalmazz nekünk!

3. Kenyeret s bort áldozatul
felajánlván teneked,
kérünk, add meg bő jutalmul
megtérésre szent kegyed!

2. Szenvedésed drága árán
váltottad meg életünk,
ó ne hagyj el minket árván,
Jézus, kegyelmezz nekünk!

4. Jótettekkel, imádsággal
oltárodhoz járulunk,
bűnbánatban élni, halni,
add meg nekünk, Jézusunk!

ÉE 153
1. Áldozatot hozzatok, Istennek fiai, kenyeret s bort hozzatok,
nagy Úrnak szolgái!
2. Tiszteletet adjatok mindnyájan Istennek, dicsőséget mondjatok
az ő szent nevének!
3. Imádjátok urunkat az ő hajlékában, s hallgassátok szent szavát
ékes templomában.

Præfatio ― a böjti prefáció
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvösséges, hogy mi neked
mindenkor és mindenütt hálát adjunk, szentséges Úr, mindenható
Atya, örök Isten, ki a testi böjt által a bűnöket elnyomod, a lelket
fölemeled, erőt adsz és gazdagon jutalmazol Krisztus, a mi Urunk
által. Ki által dicsérik fölségedet az angyalok, imádják az uralkodók,
félik a hatalmasságok és az egek és az egek erői, és a boldog
szeráfok egyesült dicsérettel magasztalnak. Engedd meg, kérünk,
hogy velük egyesítve a mi szózatunkat, alázatos megvallással
zengjük:

Sanctus ― ÉE 446 „missa mundi”
Szentségi ének úrfelmutatás után ― ÉE 162 (Ho 134)
1, Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste!
Áldott légy, Jézusnak piros szent vére!
R) Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség,
angyali drága vendégség!
2, Üdvözlégy, nagy szentség, élet adója!
Mi bűnös lelkünknek megorvoslója! R)
3, Üdvözlégy, nagy szentség, világ váltsága!
Emberi nemzetnek fő boldogsága! R)

Agnus Dei ― ÉE 460 „missa mundi”
Communio ― ÉE 540
Antifóna

A Kenyér, amelyet én adok,
az én testem a világ életéért.

Hálaadásra ― ÉE 207 (Ho 143)
1, Előtted, Jézusom, leborulok,
féktelen bűnös, én, hozzád bújok.
Ó, kérlek, hogy nekem malasztot adj,
hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy.

2, Szép piros véreddel öntözgettél,
amikor elestem, fölemeltél.
Légy azért irgalmas és meghallgass,
mennyei erőddel, ó, támogass!

Postcommunio
Add meg, kérünk, mindenható és irgalmas Isten, hogy amit
ajkainkkal veszünk, tiszta szívvel fogadjuk. A mi Urunk.

Oratio super populum /nagyböjti zárókönyörgés/
Könyörögjünk. Alázzátok meg fejeteket Isten előtt! Jöjjön, Urunk,
irgalmad segítségünkre, hogy a bűneink miatt fenyegető
veszélyektől oltalmad által megszabaduljunk, és szabadításod által
megmeneküljünk. A mi Urunk.

Kivonulási népének ― ÉE 69
Ó Teremtőnk, hallgass minket,
sírásunkat, kérésünket!
Most, e jeles szent időben,
negyvennapi készületben.

Nagy Úristen, engedd, kérünk,
akik testben most böjtölünk,
lélekben is böjtölhessünk,
minden bűntől távol legyünk.

Látod, Uram, mi szívünket,
tudod minden gyengéinket,
add a hozzád megtérőknek
bocsánatát bűneinknek.

Engedd meg ezt, Szentháromság,
örök Egység, örök Jóság,
áldozatunk gyümölcseit
teremhessük szent Húsvétig.

Uram, sokszor megbántottunk,
ím megvalljuk, segíts rajtunk,
adj sebünkre orvosságot,
igaz szívű bűnbánatot.

