COMMUNIO: D.U. 136 c DOMUS MEA Mt 21,13 / 83. zs.
A templom atyai ház, ahol bármit kérhetünk. De elsősorban Őt magát kell kérnünk, s lám, a szentáldozásban már
meg is kapjuk Őt, hogy napunk és védőpajzsunk legyen, sokféle javak osztogatója, bizalmunk forrása.

Az én há- zam imádságnak há -

za, mond-ja az Úr, Ben-ne mind-az,

ki kér, kap-ni fog: ki ke-res ta- lál, s a zör-ge-tő-nek meg-nyit-nak.

( 1.t.)

†

*

Jobb a te házadban /egy nap, * mint ezer /máshol. Inkább választom, hogy csak küszöbén
legyek Istenem /házának, * mintsem hogy a bűnösök hajlékában /lakjam. Ant. Nap és
védőpajzs az Úr, az /Isten, * kegyelmet és dicsőséget /ád az Úr. Nem vonja meg javait azoktól,
kik ártatlanságban /járnak, * Seregek Ura, boldog az az ember, ki benned /bízik. Ant.

D.U. 163
1. Itt jelen vagyon az Istennek Fia, itt jelen vagyon feláldozott Bárány, Itt jelen vagyon
erős, igaz Isten: a Jézus Krisztus. 2. Itt jelen vagyon mi édes Teremtőnk, itt jelen
vagyon a mi Közbenjárónk, Itt jelen vagyon Vigasztaló társunk: a Jézus Krisztus.
3. Itt jelen vagyon Út, Igazság, Élet, itt jelen vagyon a mennyei Fölség, Itt jelen
vagyon fényes Világosság: a Jézus Krisztus. 4. Itt jelen vagyon váltságunknak Napja,
itt jelen vagyon bűnünk megrontója, Itt jelen vagyon szeretetnek lángja: a Jézus
Krisztus. 5. Itt jelen vagyon a mi Vigaszságunk, itt jelen vagyon Őrizőnk, Oltalmunk,
Itt jelen vagyon lelki bátorítónk: a Jézus Krisztus. 6. Adja mi nékünk az Ő szent
országát, hogy megláthassuk szentséges lakását, Angyali karból tiszta szép orcáját, és
ő Szent Atyját. Ámen.
D.U. 178
1. Üdvözlégy, üdvösséges Ostya, Isten tiszta anyjának Fia, mostan kenyérszínben
látlak, igaz Isten, megvallak. 2. Mert te vagy igaz Üdvözítő, mind e világ bűneit
törlő, igaz Istennek egy fia, ki keresztfán meghala.
3. Ó Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó, mondjad csak egy
szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem.

ZÁRÓÉNEK: D.U. 361
1. Áldjon meg minket örök Atyaisten, áldjon meg minket kegyes Fiúisten,
áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen, háromszemélyű igaz, örök Isten.
2. Atya Úristen, aki szent Fiadat bűn váltságára, miérettünk adtad,
Szentlélek Istent ki elküldted nékünk, egy örök Isten, irgalmazz minékünk!

A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSÉNEK ÜNNEPE
GYŰJTŐÉNEK: D.U 135
1. Boldog város, Jeruzsálem, békességes látomás, melyet égben építettek,
élő kőből rakva fel, s angyaloknak kara díszit: menyegzői koszorú.
2. Megérkezvén a magasból várta menyegzői ház, hogy az Úrnak eljegyezve
Neki éljen egyedül. Minden fala színaranyból, fénylik minden bástyafok.
3. Kapuja, mely gyönggyel ékes, s szentélye ha megnyílik, érdemeknek
erejéből bebocsátást nyer oda, aki Krisztus szent nevéért itt a földön
gyötretik.
4. Jó alapnak, szegletkőnek Krisztus az, ki küldetett, ő a házat anyagában
kétszeresen megköti, akit Sion híven vállalt,benne hívőn fennmarad.
5. Szaggatással, gyötretéssel megmunkálva a kövek, jó helyükre elkerülnek
dolgos kezek művivel, a legszentebb épületnek így lesznek mind részei.
6. Isten előtt igen kedves, szent e város szerfölött, dicsérete szép hangzású,
s ujjongó az éneke, amidőn a Három-Egyet énekszóval hirdeti.
7. Ó nagy Isten, kérve kérünk, templomodba jöjj közénk, te kegyelmes
jóságoddal kérésünket elfogadd, s áldásodat bőven áraszd mindenkor
e szent helyen!
8. Nyerjek meg itt, amit kérnek esdekelve mindenek, s amit kaptak, meg is
tartsák szentjeid közt szüntelen, és az égi honba érve békességre jussanak!
9. (Meghajolva) Magasságos nagy Istennek légyen áldás, tisztelet, Atyának és
szent Fiának, s velük a Szentléleknek, hódolattal, dicsérettel zengjünk
minden századon! Ámen.
D.U. 136
1. Üdvössége lett e háznak a mai nagy ünnepen: aki Úr a mindenségen,
ama Fölség van jelen. Háromszor szent dicsőséget hirdeti a föld és az
ég. Templomához szentség illik, annak népe szent legyen!
2. Ki e házat imádságnak hajlékává rendeléd, s a Szentlélek templomává
lelkünket fölszenteléd: engedd, hogy a buzgó hívek, kik itt tiszta szívvel
kérnek, elnyerhessék kegyelmedet, irgalmad ígéretet.
3. Kit nem ér be, kit nem fog fel az egész nagy mindenség, mégis tűröd,
hogy e hajlék te házadnak hívassék. Add, hogy boldog célt érhessünk,
s angyaliddal dicsérhessünk, mennyországod templomában,
mindenható Istenség!
INTROITUS: D.U. 136 b TERRIBILIS EST LOCUS

Ter 28, 17.22. / 83.zs. 2.3.4.5.12
Mózes csak levetett sarukkal mert közeledni a csipkebokorhoz, ahol Isten megjelent. Jákob azon a helyen, ahol
látomásban a mennyet látta, reggelre ébredve így szól: ,,Valóban az Úr van e helyen, s én nem tudtam.
Míly félelemmel kell tisztelni e helyet! ’’ Az igazi keresztény lélek tudja, hogy ez a megrendült félelem és a szeretet
nem zárja ki, sőt inkább erősíti egymást.

Ó, mily fé-le-lem-mel tisz-tel-jük ezt a he-lyet! Ez az Is-ten há-za

3.) Mily kedves a te hajlékod, * Seregek Ura, Istene. 83. zs. 2. v.
4.) Íme az Isten hajléka * az emberek között. Jel 21, 3b
5.) Lépjünk az Úr színe elé * hálaéneket zengve! 94. zs. 2. v.
6.) Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. 121. zs. 1. v.

ALLELUJA: VOX EXULTATIONIS 117. zs. 15. v.
V.) A vigasságnak és üdvösségnek szava hangzik * az igazak házában.
és ka-pu-ja a mennynek. (7.t.)

†

*

Mily kedvesek a te hajlékaid, Seregek /Ura! * kívánkozik és sóvárog az én lelkem az
Úr csarnokai /után. Mert a madár házat talál magának, †s a gerlice is fészket, hová fiait
/helyezze, * oltáraidnál, Seregeknek Ura, én Királyom és én /Istenem! Ant.
Boldogok, akik a te házadban laknak, /Uram, * örökkön örökké dicsérhetnek /téged.
Nap és védőpajzs az Úr, az /Isten, * kegyelmet és dicsőséget /ád az Úr. Ant.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké /amen. Ant.

KYRIE: D.U. 412
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk! Krisztus kegyelmezz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk!
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!

GLORIA: D. U. 422
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk
néked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten.
Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának
Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd
meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te
vagy Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel
együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen.

GRADUALE: D.U. 136b/ 1 LOCUS ISTE
Az Egyház és a templom: szentség, misztérium, mert egy láthatatlan isteni valóságnak látható, emberhez szabott képe
és közvetítője.

R.) Ezt a helyet az Úr alkotta, mindennel drágább Szentség.*
Szent ez a hely és sérthetetlen.
V.) Isten, kinek trónjánál † angyali seregek állnak, * hallgasd meg itt szolgáid
könyörgését! Szent ez a hely… Ezt a helyet…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
1.) Urunk, Istenünk, * dicső nevedet magasztaljuk! 1Krón 29, 13b
2.) Csörgedező patakok vidítják Isten városát, *
a Magasságbelinek szentséges lakóhelyét. 45. zs. 5. v.

1.) Az Úr mondja: † Kiválasztottam és megszenteltem ezt a helyet, hogy benne
legyen nevem mindörökre! 2 Krón 7,16
2.) Így szól az Úr: † Az ég az én trónusom, és a föld lábam zsámolya. * Milyen
ház, melyet nekem építhetnétek? Iz 66,1
3.) Köztük lesz majd hajlékom, * mondja a mi Urunk Istenünk! Ez 37, 27
4.) Az én házamban mindaz, aki kér, kap – mondja az Úr. * Aki keres talál:és a
zörgetőnek ajtót nyitnak. Mt 7,8
5.) Te Péter vagy, azaz kőszikla, † és én erre a sziklára építem Egyházam, * és a pokol
kapui nem vesznek erőt rajta. Mt 16, 18

CREDO
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott
Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a
halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön
el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus
Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és
az örök életet. Ámen.

OFFERTORIUM: G. H. 73 EXALTABO TE 29.zs. 2.3.4.7.8.
Magasztallak téged, Uram, mert fölemeltél engem, nem engedted, hogy az én ellenségeim örüljenek rajtam. +
R.) Én Uram, hozzád /kiáltottam, * és meggyógyítot/tál engem.
V.1) Uram kihoztad az alvilágból az / én lelkemet, †
életre keltettél a sírba szál/lók közül. R.)
V.2) Én pedig biztonságomban így szóltam akkor: - nem rendülök meg mind/örökké. †
Uram, a te jóakaratod szerint megerősítetted ékessé/gemet. R.)

SANCTUS: D.U. 448
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban.
Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.
AGNUS DEI: D.U. 461
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

