
Énekek a 2021. nyári szentmisékre 

Bevonulásra 
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! 

enjetek be kapuin hálaadással, 
tornácain át dicséretekkel, 

mert jó az Úr, örökkévaló kegyelme, 
és hűsége megmarad mindörökre! 

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

Dicsőség: Gloria in excelsis Deo! 

Felajánlásra 
tyám, tied vagyok és szüntelen imádlak, dicsőség szent nevednek! 
Dicsőség nevednek, dicsőség nevednek, dicsőség szent nevednek! 

Jézus, tied vagyok és szüntelen imádlak, dicsőség... 
Lélek, tied vagyok és szüntelen imádlak, dicsőség... 

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! 
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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! 

Áldozásra 
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! 

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. 

Kivonulásra 

ldjátok az Urat, áldjátok szent nevét, 
kik házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelenül! 

Tárjátok kezeitek az élő Isten felé! 
Áldjon meg téged Sionról az Úr, ragyogtassa arcát reád! 

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! 
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