Kivonulásra

M

ária, Mária, kinyílt rózsa,
néked zeng angyalok koszorúja!
Mennyei trónodról tekints reánk:
áldásodat várjuk, Édesanyánk!
Örvendezz, áldott Szűz, dicsőséges,
mindenek felett szép, ékességes,
boldognak mond Téged, és magasztal
minden nép a földön s minden angyal!

M

inden, mi él, csak téged hirdet,
minden dicsér, mert mind a műved!
Azzal, hogy él, ezt zengi Néked: dicsérlek én, dicsérlek Téged!

Dicsér az ég, nap, hold és csillagok, fény és sötét, nap, éj és hajnalok.
Dicsér a szél, felhő és hóvihar, a víz, s a tűz megannyi tiszta dallal!
Dicsér a föld, dicséri szent Neved, mint jó anyánk, táplál, s ad eledelt.
Virág, gyümölcs, zöld fű, fa, hegyvidék, tó és folyó, síkság és büszke bérc.
A nagy világ létével énekel, szavunkra vár, hogy hangja dal legyen,
Zengjük tehát ég és föld énekét, zengjük velük: nagy Isten, áldott légy!
ldásoddal megyünk, megyünk innen el,
néked énekelünk boldog éneket,
Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk,
őrizd életünk mindennap!

Á

Mindennap dicsérünk Téged, jó Uram,
néked énekelünk vígan, boldogan,
maradj mindig velünk, ha útra kelünk,
őrizd életünk mindennap, mindennap!
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Sz

óljon az ének, áldás, dicséret Néked, Örökkévaló!
Nemzetek, népek, ifjak és vének imádjanak, Mindenható!

Hirdessék neved felségét mennyen és földön,
énekeljék, hogy szent az Úr örökkön,
zengjék egy szívvel hatalmát,
mert jó és kegyelmes vagy, mi Istenünk, ó Mindenható.

Királyságod megáll örökké, és trónszéked nem mozdul el!
A nép, amelyet teremtettél, magasztalja nagy nevedet!

É

nekelj az Úrnak új éneket,
énekelj az Úrnak, egész föld!

Énekelj az Úrnak, áldjad nagy nevét,
hirdesd napról napra az ő dicsőségét!

A

djunk hálát az Úrnak, aki meghalt és feltámadt!
Ő a mennybe ment és a trónon ül, onnan várjuk, míg eljő.

Alleluja, az Úr az Isten, alleluja, a Megváltó,
Alleluja, az Úr az Isten, zengj alleluját, ámen!

Az Ő teste és vére táplál minket itt a földön,
Gyere és örülj, velünk ünnepelj, tiszta szívvel áldjuk Őt!
Aki Benne hisz, sose szomjazik, Ő az élő víz forrása,
Szentlélek, jöjj és szállj le ránk, tölts be minket, szeretet!

Uram, irgalmazz: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Dicsőség: Gloria in excelsis Deo!

Zsoltár

Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!

A kő, mit az építők félredobtak, íme az lett szegletkővé!
Dicsérlek téged, Istenem, szent néped körében!

Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt.
Ujjongás közt ment föl az Isten,
az Úr égbe emelkedett harsonaszóval!
Felajánlásra

Á

ldalak, jó Uram, teljes szívemből,
hirdetem majd csodás tetteid
és énekelek rólad.

Áldalak, jó Uram, teljes szívemből,
boldoggá tesz, hogy hozzád tartozom, ó alleluja!

K

ész az én szívem, ó Uram, néked zeng a dalom!
Elő hát, hárfa, lant, hadd keltsem fel a hajnalt!

Szent az Úr, jó az Úr, hirdetem a népek között,
mert az ő irgalma felhőkig ér!
Igazság, hatalom Igéd minden egyes szava,
szívemben rejtem el, soha el ne felejtsem.

Szent az Úr, jó az Úr, hirdetem a népek között,
mert az ő húsége az égig ér!

T

ied a dicsőség és imádás,
fölemeljük kezeinket, így dicsérjük szent neved:

Ó, hatalmas! Kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel,
veled senki nem ér fel! Ó, hatalmas!

M

ert Te, Uram, fenséges vagy a földön,
és felmagasztaltattál minden Isten fölött.

Imádunk Téged, imádunk Téged, imádunk Téged, ó, Urunk!
Szent vagy

S

anctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth,
sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth!

Pleni sunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis!

Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis!
Isten Báránya

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem,
dona nobis pacem, dona nobis pacem, pacem, pacem!
Áldozásra

M
Í

aradj velünk, mert esteledik, Jézus Urunk,
maradj velünk, mert esteledik, fény a sötétben.

zleld és lásd, hogy jó az Úr, ó ízleld és lásd, hogy az Úr jó,
boldog ember az, ki benne bízik, boldog ember az, ki benne bízik!

B

ékesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk,
békesség, békesség legyen velünk.

