
Vasárnapi orgonás énekek 

2020. október – november 

 
   

Tervezett miserend: délelőtt délután 
 
október 4. orgonás orgonás 
 
október 11. gitáros Shalom Közösség 
 
október 18. orgonás orgonás 
 
október 25. orgonás Shalom Közösség 
 
november 1. orgonás orgonás 
 
november 2. hétfő - orgonás 
 
november 8. gitáros Shalom Közösség 
 
november 15. orgonás orgonás 
 
november 22. orgonás orgonás 
 
november 29.                                       Advent, az új egyházi év kezdete 
 
  



OKTÓBER 4., ASSISI SZENT FERENC FŐÜNNEPE (TEMPLOMBÚCSÚ)
Bevonulásra (ÉE 298, ÉE 646) 
Dicsőült Szent Ferenc, Krisztus jó szolgája, 
alázatosságnak eleven formája, 
tisztaság, szegénység égő, szép fáklyája, 
engedelmességnek ragyogó példája. 
/ 
Ki ellene mondtál bátran e világnak, 
lelkeket vadászó Sátán pompájának, 
hű szolgája voltál a te szent Uradnak, 
nyomdokát követted szenvedő Krisztusnak. 
/ 
Hűséges, jó Vezér, messze fénylő csillag, 
ki a sötétségben tündökölsz, mint szép nap, 
mutasd meg minékünk, hol van az igazság, 
s tedd, hogy befogadjon az örök boldogság! 

 
Örvendezzünk 
mindnyájan az Úrban, 
ünnepi napot ülvén 
Szent Ferenc atyánk 
tiszteletére, 
kinek ünnepén  
örülnek az angyalok, 
és magasztalják  
az Istennek Fiát. 

Válaszos zsoltár (4. tónus) 
Isten kedves szőlője * az ő választott népe. 
 
Felajánlásra (ferences ének) 
Fordulj hozzám, Ferenc testvér, tiszta, szent szív! 
Árva hölgyed, a szorongó Szegénység hív! 
Kérlek tested öt sebére: vezess el az áldott Krisztus kebelére! 
/ 
Nem sok szóval prédikálsz te, hanem tettel. 
Vándor klastrom, lakva lelkes szeretettel. Kérlek tested öt sebére… 
 
Áldozásra (Ho 109 / ÉE 165, ÉE 600) 
Áldjad, ember, e nagy jódat, 
kenyérszínben megváltódat! 
Itt jelen van szent testével édes Jézus, 
jelen vagyon szent vérével áldott Jézus. 
/ 
Itt az Isten gazdagsága, 
bűnös lelkek nagy váltsága, 
minden jónak nagy bősége, édes Jézus, 
gyarló szívek erőssége, áldott Jézus. 

 
Aki nékem szolgál, 
engem kövessen, 
és ahol én vagyok, 
ott lesz az én szolgám. 

Kivonulásra (Ho 284 / ÉE 234) Boldogasszony anyánk… 



OKTÓBER 18., ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP 
Bevonulásra (Ho 227 / ÉE 143, ÉE 593) 
Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk, 
akik szívvel, ajkkal áldunk, tisztelünk. 
Kegyelmednek árját áraszd ránk, 
s légy mindenkor édes jó Atyánk!  

 
 
A nép üdve Én vagyok, 
mondja az Úr. 
Bármi bajban 
kiáltanak hozzám, 
meghallgatom őket, 
s uruk leszek 
mindörökké. 

 
Olvasmányközi ének (ÉE 605) 
Hozzatok áldozatot, † és lépjetek be az Úr csarnokába, *  
imádjátok Őt szent ünnepi díszben! 
 
Felajánlásra (Ho 233e) 
Felajánljuk néked  
a borunk és kenyerünk, 
szenteld meg és áldd meg,  
mindenható Istenünk, 
hogy szent tested árán,  
ó, isteni Bárány, 
mennyországba mehessünk! 
 

Felajánljuk néked  
minden földi dolgunkat, 
kezeidbe tesszük  
életünket, holtunkat. 
Te oltalmazd védve,  
vezesd üdvösségre 
gyarló embervoltunkat!  

Áldozásra (Ho 116 / ÉE 164, ÉE 580) 
Imádlak, nagy Istenség, test s vér, titkos mély Szentség, leborulva. 
Itt van Isten s emberség, véghetetlen nagy Fölség föláldozva. 
/ 
Üdvözlégy, te szent manna! Ennél többet ki adna? Nincs mód benne. 
Ez az égi nagy Jóság, a teljes Szentháromság nagy kegyelme.  
 
Szent Szívének gondolata nemzedékről nemzedékre,  
hogy megmentse a haláltól lelküket, és éhínség idején táplálja őket. 
 
Kivonulásra (ÉE 302) 
Jó ügyet védtél, Kapisztráni János,  
helytállva értünk  

hamuszín darócban, 
fegyvered nem volt,  

csak a Jézus Krisztus  
szent keresztfája! 

Bárcsak e szent Fát  
mi is felmutatnánk, 

háromszor zengvén:  
Jézus! Jézus! Jézus! 

Jó reménységben sietvén utánad, 
menny katonája! 



OKTÓBER 25., ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP 
Bevonulásra (Ho 257 / ÉE 148, ÉE 591)
Örvendezzünk, jertek,  
áhítatos lelkek, 
Istenünk oltáránál! 
Nyissuk ki a lelkünk,  
vidám dalra keljünk: 
mi Urunk mireánk vár.

Oltalmazó Isten! 
Tekints le, és nézz 
Fölkented arcára! 
Mert jobb  
a te házadban egy nap, 
mint ezer máshol.

 
Válaszos zsoltár (2. tónus) 
Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. 
 
Felajánlásra (ÉE 153) 
Áldozatot hozzatok,  
Istennek fiai, 
kenyeret s bort hozzatok,  
nagy Úrnak szolgái. 
/ 
Tiszteletet adjatok  
mindnyájan Istennek, 
dicsőséget mondjatok  
az ő szent nevének! 
 

Imádjátok Urunkat  
az ő hajlékában, 
s hallgassátok szent szavát  
ékes templomában. 
/ 
Ő királyunk örökké,  
összegyűjti népét, 
ő ad erőt, ő áld meg,  
s adja békességét. 

Áldozásra (Ho 133 / ÉE 179, ÉE 540) 
Üdvözlégy Felség, Oltáriszentség, drága vendégség! 
Ó drága szép kincs, bűntől megtisztíts, jóra felindíts!  
/ 
Légyen ez néked kedves dicséret, áldott Jézusunk! 
Áldás az égnek, három személynek, egy Istenségnek! 
 
A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. 
 
Kivonulásra (Ho 289 / ÉE 232) 
Angyaloknak nagyságos Asszonya; 
Úr Jézusnak szerelmes szent Anyja, 
mennyországnak királyné Asszonya, 
Paradicsom megnyílt szép kapuja. 
 

Halottaknak megszabadítója, 
ellenségnek megnyomorítója, 
királyoknak jó tanácsadója, 
magyaroknak  

megoltalmazója! 
  
 



NOVEMBER 1., MINDENSZENTEK FŐÜNNEPE 
Bevonulásra (Ho 210 / ÉE 304, ÉE 646)
Nagy öröm van ma az égben, 
örvendezzünk, keresztények! 
Szenteljük e dicső napot 
Mindenszentek ünnepének! 
Gyülekezzünk szívesen, 
énekeljünk lelkesen: 
Mindenszentek, üdv tinéktek!

Örvendezzünk  
mindnyájan az Úrban, 
ünnepi napot ülvén 
Mindenszentek tiszteletére, 
kiknek ünnepén  
örülnek az angyalok, 
és magasztalják az Istennek Fiát.

 
Válaszos zsoltár (5. tónus) 
Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram. 
 
Felajánlásra (ÉE 191) 
Fényességes, mennybéli nagy Isten, téged hirdet e világon minden, 
az angyalok dicsérnek az égben, és a föld is szolgál nagy hűségben. 
/ 
Erős trónod fenn a magasságban, semmi sincsen előtted homályban, 
híveidnek kegyelmes Királya, s szentjeidnek ékes koronája! 
/ 
Örök Atya, leborulva áldunk, Fiad által tehozzád kiáltunk, 
szent Lelkeddel éltess e világban, s adjál helyet örök boldogságban!

Áldozásra (Ho 136 / ÉE 171, ÉE 648) 
Üdvözlégy Oltáriszentség! 
Csodálatos szent istenség! 
Téged szívből mind imádunk, 
oltárodnak trónján áldunk. 
Üdvözlégy, szent Szakramentom! 
Százezerszer, meg ezerszer,  

én Jézusom! 

Ha szenteknek nagy szívével, 
Angyaloknak lángnyelvével 
Köszönthetne minden lélek, 
Méltón úgy sem dicsérnének. 
Üdvözlégy… 

Ti szentek, örvendjetek az Úrban, mert az igazakhoz illik a dicséret! 
 
Kivonulásra (Ho 274 / ÉE 361) 
Áldjon meg minket szent Atyaúristen, áldjon meg minket kegyes Fiúisten, 
áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen, háromszemélyű igaz, örök Isten! 
 
Atyaúristen, aki szent Fiadat bűn váltságára miérettünk adtad, 
Szentlélek Istent ki elküldted nékünk, egy örök Isten, irgalmazz minékünk!



NOVEMBER 2., HALOTTAK NAPJA 
Bevonulásra (Ho 235 / ÉE 332, ÉE 687)
Adj irgalmat, adj nyugalmat,  
ó, Atyánk, a lelkeknek, 
akikért ez áldozattal 
testvéreik esdenek! 
Adjon nekik enyhületet  
a végtelen szeretet! 
Adj irgalmat, adj nyugalmat 
minden megholt hívednek!

Adj, Uram, őnékik 
örök nyugodalmat, 
és az örökkévaló világosság 
fényeskedjék nékik!

 
Olvasmányközi ének (ÉE 688) 
Bár a halál völgyében járok, † nem félek a rossztól, *  
mert te ott vagy vélem! 
 
Felajánlásra (Ho 251c) 
Vigasztaló jó Istenünk, ki a bűnös atyja vagy, 
a holtakért engesztelő ajándékot, ó, fogadj! 
/ 
Oltárodon feláldozzuk szent kenyerünk és borunk. 
Oldozza fel az áldozat, kikért most imádkozunk!

Áldozásra (Ho 113, 132 / ÉE 182, ÉE 691) 
Édes Jézus, neked élek. 
édes Jézus, neked halok, 
életemben, halálomban, 
édes Jézus, tied vagyok. 
/ 
Üdvözlégy, édes Jézusunk! 
Erős hittel itt megvallunk, 
e szentségben mi imádunk, 
Istenünknek magasztalunk. 

Te vagy világ Megváltója, 
mennyországnak megnyitója, 
éhes lelkünk táplálója, 
Bús szívünknek orvoslója. 
 
Én vagyok a feltámadás és az élet, 
aki bennem hisz,  
még ha meghalt is, élni fog; 
és mindaz, aki úgy él,  
hogy hisz Bennem, 
nem hal meg mindörökké. 

 
Kivonulásra (Ho 243 / ÉE 340) 
Örök nyugodalmat  

adj, ó Uram, nékik, 
S örök világosság  

fényeskedjék nékik: 

hogy szent trónod körül
 hozsannát mondjanak, 
s téged, boldogítót,  

örökké áldjanak. 



NOVEMBER 15., ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 
Bevonulásra (Ho 228, ÉE 593)
Keresve, ó Fölség, Téged 
Beléptünk szent tornácodba. 
Íme, szívünk újra áldó 
Malasztodat szomjúhozza.

A nép üdve Én vagyok, 
mondja az Úr. 
Bármi bajban kiáltanak hozzám, 
meghallgatom őket, 
s uruk leszek mindörökké. 

 
Olvasmányközi ének (ÉE 685) 
Boldogok, † akik az Urat félik, * kik az ő útjain járnak. 
 
Felajánlásra (Ho 293 / ÉE 258) 
Isten, hazánkért térdelünk elődbe, 
rút bűneinket jóságoddal född be! 
Szent magyaroknak tiszta lelkét  

nézzed, érdemét idézzed! 
/ 
István királynak szíve gazdagságát, 
Szent Imre herceg  

kemény tisztaságát, 
László királynak vitéz lovagságát, 
ó, ha csak ezt látnád! 

Szent Erzsébetből hős szeretet árad, 
Margit imái vezekelve szállnak. 
Minket hiába, Uram, ne sirasson 
áldott Boldogasszony! 
/ 
Ránk, bűnösökre minden verés ráfér, 
de könyörögnek ők tépett hazánkért. 
Hadd legyünk mink is  

tiszták, hősök, szentek: 
hazánkat így mentsd meg!  

Áldozásra (Ho 135A / ÉE 173, ÉE 584) 
Üdvözlégy, ó drágalátos nagy Szentség, 
hol jelen van istenség és emberség. 
Kérünk, ne hagyd híveidet, bűnre hajló népeidet, 
hanem adjad kegyelmedet, nagy Fölség! 
/ 
Mindnyájan, kik egyek vagyunk a hitben, 
imádunk és áldunk e nagy Szentségben, 
mint megváltó Istenünket,  

ki táplálja mi lelkünket, 
maradj velünk és üdvözíts bennünket. 

Az én házam 
imádságnak háza, 
mondja az Úr.  
Benne mindaz, ki kér, 
kapni fog;  
ki keres, talál,  
s a zörgetőnek 
megnyitnak. 

Kivonulásra (Ho 303) 
Szent Erzsébet asszony életéről 
Emlékezzünk sok jótételéről. 
Mi is őtet kövessük, azon legyünk, 
Amit benne dicsérünk, cselekedjük. 

Szegényeknek egyszer télidőben 
Alamizsnát hordott kötényében; 
Mikor atyja korholá, ő szavára 
Kenyérkéből csupa friss rózsa vála. 



NOVEMBER 22., KRISZTUS KIRÁLY FŐÜNNEPE 
Bevonulásra (Ho 159 / ÉE 141, ÉE 585)
Ó, édes Jézus, ég és föld dicsőséges királya, 
hozzád repes az angyalok alázatos imája. 
Édes igád terhe ellen föllázadt a gonosz szellem, 
szívek trónját bitorolja. De mi híven kiáltunk: 
Jézus a mi királyunk!

Az Ő országa 
örökkévaló ország; 
s minden király  
szolgál néki, 
alleluja, alleluja. 

 
Olvasmányközi ének (ÉE 688) 
Bár a halál völgyében járok, † nem félek a rossztól, *  
mert te ott vagy vélem! 
 
Felajánlásra (ÉE 367) 
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat! 
(Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus kormányoz!) 
 
Áldozásra (Ho 135B / ÉE 139, ÉE 553) 
Üdvözlégy nagy Király, kit szívünk úgy kíván, 
Enyhülés áldott kútfője! 
Meghajtom homlokom, Hűségem így hozom, 
Szent test és vér, elődbe. 
/ 
Üdvösség Hercege, ó, nézz a földre le: 
Tekintsd meg esdeklő néped! 
Emeld föl szívemet, újítsd meg lelkemet 
Kenyér és bor színében. 

 
Békességet hagyok 
rátok, alleluja, 
az én békémet adom 
nektek, alleluja. 

Kivonulásra (Ho 143 / ÉE 210)  
Győzhetetlen én kőszálom, 
védelmezőm és kővárom, 
a keresztfán drága árom, 
oltalmamat tőled várom! 

Irgalmazz meg én lelkemnek, 
ki vagy Ura mennynek-földnek; 
könyörgök csak Felségednek, 
én megváltó Istenemnek.

 
* * * 

 
A jelölt énekrend csak terv, változás történhet. 

Az énekrend nem vonatkozik a szombat esti szentmisékre. 
 

Assisi Szent Ferenc Plébánia, Budapest-Ferencváros, 2020 


