HAMVAZÓSZERDA
Ember, emlékezz, hogy porból vagy és visszatérsz a porba!

1

Kezdőének
1

Bűnbánóknak menedéke! / Trónusodhoz eljövünk,
Ah! mert máshol nincs üdv s béke, / Jézus, irgalmazz nekünk.

2

Szenvedésed drága árán / Váltottad meg életünk,
Ó! ne hagyj el minket árván, / Jézus, kegyelmezz nekünk.

Hamvazkodás alatti ének

(VIII. G)

Olvasmányközi válaszos zsoltár

Evangélium előtt ének

2

Felajánlásra
1

Kenyeret s bort áldozatul / Felajánlván teneked,
Kérünk, add meg bő jutalmul / Megtérésre szent kegyed.

2

Jézus teste s vére által, / Mit a kenyér s bor jelent,
Add, hogy küzdvén a halállal/ Nyerjünk babért odafent.

Az Úrfelmutatás után (a közösség válasza)
Pap: Íme, üdvösségünk szent titka!

Szentáldozás előtt i imádság (az Isten báránya után)
Hiszem, Uram, és vallom,
hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek Fia,
ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket,
akik között az első én vagyok.
A te titkos vacsorádnak részesévé
fogadj ma engem, Isten Fia;
mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot,
sem csókot nem adok neked, mint Júdás,
hanem, mint ama gonosztevő, megvallak téged:
Emlékezzél meg rólam, Uram,
midőn eljössz a te országodba!
Emlékezzél meg rólam, Uralkodó,
midőn eljössz a te országodba!

3

Emlékezzél meg rólam, Szent,
midőn eljössz a te országodba!
Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra
a te szent titkaidban való részesülés,
hanem lelkem és testem meggyógyulására!
Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök,
valóban a te valóságos és legtisztább tested,
és a te valóságos és elevenítő véred.
Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz
bűneim bocsánatára s az örök életre!
Ámen.

Áldozásra
1

Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, / Kenyér és borszínben
elrejtezett emberség, / Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat / Az emberi gyengeség.

2

Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, / Testi gyarlóságnak homályával takarván. / Itt emberi tested előlünk elrejted, Színek alatt
titkolván.

3

Noha szent Tamással sebed helyét nem látom, / Uram, igaz hittel jelenléted megvallom. / E vallásban tarts meg, szent színedet add meg / Égben egykor meglátnom.

Befejezésre
1

Jézus, világ Megváltója, / Üdvözlégy, élet adója,
Megfeszített Isten fia, / Szent kereszted szívem hívja.
Jézus, add, hogy hozzád térjek, / Veled haljak, veled éljek.

2

Által szegve kezed, lábad, / Átvert tested roskad, bágyad, Mezítelen tépett melled! / Ó siratlak, ó ölellek!
Jézus, add, hogy hozzád térjek, / Veled haljak, veled éljek.
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MELLÉKLET
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ÉNEK A HAMVAZKODÁS ALATT / 1.
(Kántor és kórus)
(VIII. G)

50. zsoltár • Bűnbánat
1a Könyörülj rajtam irgalmadban, Istenem, *
töröld le gonoszságomat nagy jóságod szerint!
b Teljességgel moss meg bűnömtől engem, *
vétkeimtől tisztíts meg engem!
[Antifóna]
2a Mert elismerem vétkemet, *
előttem van bűnöm szüntelen.
b Egyedül ellened vétkeztem, *
színed előtt gonoszat tettem.
[Antifóna]
3a Ám te végzésedben igaz vagy, *
és igazságos, amikor ítélsz.
b Íme vétekben jöttem a világra, *
anyám bűnben fogant engem.
6

[Antifóna]
4a Ám te az igaz szívet szereted, *
bölcsességedet föltárod nékem.
b Hints meg izsóppal és tiszta leszek, *
moss meg és a hónál fehérebb leszek!
[Antifóna]
5a Add hallanom a vígság és öröm szavát, *
hadd ujjongjanak megtört csontjaim!
b Fordítsd el bűneimtől arcodat, *
töröld el minden vétkemet!
[Antifóna]
6a Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, *
újítsd meg bensőmben az erős lelket!
b Ne taszíts el színed elől, *
ne vond meg tőlem szent Lelkedet!
[Antifóna]
7a Add vissza üdvösséged örömét, *
tégy erőssé engem készséges lélekkel!
b Az Istennek tetsző áldozat a töredelmes lélek, *
nem veted meg, Istenem, az alázatos és megtört szívet.
[Antifóna]
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ÉNEK A HAMVAZKODÁS ALATT / 2.
(Kántor és kórus)

2

Hamvazkodjál, te dúsgazdag: / Mert javaid cserbenhagynak.
Évek szállnak, és maholnap / Átadod mind földi pornak.

3

Hamvazkodjál, szegény ember, / Viseld sorsod türelemmel:
Hamu hull a gyötrelemre / S irgalom a hű szívekre.

4

Örömeink mind elmúlnak, / Könnyeink is porba hullnak.
Boldogok, kik megjavulnak, / Hamu szaván megindulnak.

5

Ó, ki tested meggyötörted / S a Golgotán összetörted:
Adj nekünk is töredelmet, / Testünk ellen győzedelmet.

6

S ha majd egyszer sírba szálltunk, / Testünk szerint porrá váltunk:
Őrizd porló csontjainkat / S hamvainknak adj nyugalmat.

7

Kik testünket megtagadtuk, / Add, hogy egyszer visszakapjuk,
S átszellemült dicsőségben / Szerethessünk fönt az égben!
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OLVASMÁNYKÖZI VÁLASZOS ZSOLTÁR
(Kántor és kórus)
(1d)

50. zsoltár • Bűnbánat
1

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, *
újítsd meg bensőmben az erős lelket!
[Antifóna]

2

Ne taszíts el színed elől, *
ne vond meg tőlem szent Lelkedet!
[Antifóna]

3

Add vissza üdvösséged örömét, *
tégy erőssé engem készséges lélekkel!
[Antifóna]

4

Az Istennek tetsző áldozat a töredelmes lélek, *
nem veted meg, Istenem, az alázatos és megtört szívet.
[Antifóna]
9

EVANGÉLIUM ELŐTT ÉNEK
(Kántor és kórus)

V./ Térjetek meg és újuljatok meg bensőtökben *
teremjétek a bűnbánat bő gyümölcsét!

10

Hamvazószerda
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1. BEVEZETŐ SZERTARTÁSOK ÉS IGELITURGIA
P
K
P
K

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.
Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!

P

Kedves Testvéreim! Joel próféta felszólítása áll a böjtidő élén
(– hamarosan halljuk:) „Szíveteket szaggassátok meg, ne a
ruhátokat!” – Megtérésünk nem rekedhet meg külső formáknál. A szív a lényünk mélye, idáig kell lehatolnia. A szív
az ahol döntéseink megszületnek, ahonnan szeretet vagy
gyűlölet támad, ahol megnyílunk vagy bezárulunk egymás
felé, azaz az a hely ahol Isten igéje jó talajra vagy kövekre talál bennem.
A böjtidőnek a szívbe, lényünk mélyéig kell lehatolnia. Csak
akkor van ma értelme homlokunkat hamuval megjelöltetni,
ha tudatosul bennünk, hogy egyedül Isten az életünk ura, mi
pedig hamu vagyunk. Megvonni magunktól ételt, italt, alvást,
tréfálkozást, csak akkor van értelme, ha akaratunkat a jóban
erősítjük, hogy Isten akaratát megtegyük. Az imádságra több
időt hagyni csak akkor van értelme, ha nyitottabbá válunk Isten hívására.

A szokásos bűnbánati cselekmény (közgyónás stb.) és Uram, irgalmazz! elmarad, mert azt a hamvazás helyettesíti.
2. KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, a szent böjt elkezdése adjon erőt nekünk
keresztény életünk minden küzdelmére,
hogy a bűnök ellen vívott harcainkban
az önmegtagadás legyen biztos erőforrásunk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
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3. A HAMU MEGÁLDÁSA ÉS A HAMVAZÁS
Homília után a pap összetett kézzel mondja:
P

Kedves Testvéreim! Alázattal könyörögjünk Istenünkhöz,
mennyei Atyánkhoz, hogy árassza jóságosan bőséges kegyelmét erre a hamura, amelyet a bűnbánat jeléül fejünkre
hintünk.
Rövid, csendes imádság után folytatja:
Istenünk, téged az alázatosság könyörületre indít,
a bűnbánat pedig megengesztel.
Hallgass kegyesen könyörgésünkre,
és amikor híveid fejére hamut hintünk,
áraszd rájuk szent + áldásodat,
hogy buzgón gyakorolva a nagyböjt bűnbánati cselekedeteit,
szent Fiad húsvéti feltámadását megtisztult lélekkel ünnepeljék.
Krisztus, a mi Urunk által.
Vagy:
Istenünk, te nem kívánod a bűnös halálát,
hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen.
Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket,
és irgalmas jóságodban áldd + meg ezt a hamut,
amelyet fejünkre hintünk.
Ezzel elismerjük, hogy por vagyunk,
és a porba térünk vissza.
Add, hogy a nagyböjti jócselekedetek buzgó gyakorlásával
elnyerjük bűneink bocsánatát,
és életünk megújuljon feltámadt szent Fiad
hasonlatosságára.
Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.

A pap meghinti a hamut szenteltvízzel, minden kísérő szöveg nélkül.
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Azután minden eléje járuló hívőnek hamut hint a fejére, miközben
mondja:
Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban!
Vagy:
Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!
vö. Ter 3, 1
Ezalatt a hívek énekelnek.
Nincs HITVALLÁS
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M

ÉNEK A HAMVAZKODÁS ALATT / 1.
(kíséret)

50. zsoltár • Bűnbánat
1a Könyörülj rajtam irgalmadban, Istenem, *
töröld le gonoszságomat nagy jóságod szerint!
b Teljességgel moss meg bűnömtől engem, *
vétkeimtől tisztíts meg engem!
[Antifóna]
2a Mert elismerem vétkemet, *
előttem van bűnöm szüntelen.
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b

Egyedül ellened vétkeztem, *
színed előtt gonoszat tettem.
[Antifóna]

3a Ám te végzésedben igaz vagy, *
és igazságos, amikor ítélsz.
b Íme vétekben jöttem a világra, *
anyám bűnben fogant engem.
[Antifóna]
4a Ám te az igaz szívet szereted, *
bölcsességedet föltárod nékem.
b Hints meg izsóppal és tiszta leszek, *
moss meg és a hónál fehérebb leszek!
[Antifóna]
5a Add hallanom a vígság és öröm szavát, *
hadd ujjongjanak megtört csontjaim!
b Fordítsd el bűneimtől arcodat, *
töröld el minden vétkemet!
[Antifóna]
6a Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, *
újítsd meg bensőmben az erős lelket!
b Ne taszíts el színed elől, *
ne vond meg tőlem szent Lelkedet!
[Antifóna]
7a Add vissza üdvösséged örömét, *
tégy erőssé engem készséges lélekkel!
b Az Istennek tetsző áldozat a töredelmes lélek, *
nem veted meg, Istenem, az alázatos és megtört szívet.
[Antifóna]
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