
Kivonulásra 

ldásoddal megyünk, megyünk innen el, 
néked énekelünk boldog éneket, 
Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk, 

őrizd életünk mindennap! 

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

 

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! 
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Bevonulásra 

entlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, 
töltsd el a szívünk, életünk, 

hogy béke és áldás szálljon ránk,  
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk! 

Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk, 
hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk, 
reménységünk Belőled fakad, 
hogyha szívünk, lelkünk mindentől szabad. 

Ajándékul Lelked küldted el, 
hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk, 
aki értünk életét adta,  
mi is átadjuk most Néked életünk. 
 

tya, Teremtő szeretet Lelke, áradj szét, 
Fiú, megváltó szeretet Lelke, áradj szét, 

Egyház vezető szeretet Lelke, áradj szét, 
szentség pecsétje, szeretet Lelke, áradj szét! 

Áradj szét, Lélek, áradj szét,  
áradj szét, töltsd be minden hívő szívét! 

Dicsőítlek, Atya Lelke, szent kegyelem, 
magasztallak, Fiú Lelke, örök örömöm, 
téríts meg engem, Isten Lelke, legyél életem, 
tarts meg engem, szeretet Lelke, te vagy Istenem! 
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ápláló szent kenyér, tápláló drága vér, 
betölti szívemet a végtelen! 

Békémnek záloga, lelkemnek otthona, 
formáld át életem, légy velem! 

Isten a szépség, Isten a jó, Isten a mélység, Isten a szó, 
Isten a jóság, Isten az Úr, Isten a nagyság és Õ az úr! 

Téged, Isten, dicsérünk, hálát adunk mindenért, 
hát hála legyen, hála legyen, hála legyen! 

Isten a nappal, Isten az éj, Isten a harmat, Isten a szél, 
Isten az élet, Isten az ég, Isten a kezdet és Ő a vég! 

Uram, irgalmazz: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Dicsőség: Gloria in excelsis Deo! 

Zsoltár 

Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét! 

Boldog az nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. 

Veszem az üdvösség kelyhét, és az Úr nevét hívom segítségül. 

Adjatok hálát az Úrnak, mivel irgalma örökké megmarad! 

Felajánlásra 

letünk Krisztus élete, életünk az Atya szeretete, 
életünk az Egyház Szentlelke, életünk, életünk Krisztus! 

Életünk Krisztus, alleluja, életünk el van rejtve Őbenne, 
életünk Krisztus, alleluja, életünk Krisztus! 

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! 

eremts bennem tiszta szívet, ó Uram, 
az erős lelket újítsd meg bennem! 

Ne vess el engem a Te orcád elől, 
Szentlelked ne vond meg tőlem, 
támogass az engedelmesség Lelkével, 
szabadításod örömét add nekem! 

Szent vagy 

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 

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

z Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, 
füves legelőn nyugtat engem, lelkével vigasztal. 

Ha a halál árnyékának völgyében járok, Téged dicsérlek én, 
mert velem vagy, Jézus, nem félek a bajtól, erősségem pásztorbotod. 
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