D.U. 165
1. Áldjad ember, e nagy Jódat, kenyérszínben Megváltódat!Itt jelen van
szent testével édes Jézus, jelen vagyon szent vérével áldott Jézus.
2. Itt az Isten gazdagsága, bűnös lelkek nagy váltsága,
minden jónak nagy bősége édes Jézus, gyarló szívek erőssége áldott Jézus
3. Itt az égnek megnyitója, kegyelemnek meghozója, egész világ drága díja
édes Jézus, az Istennek örök Fia áldott Jézus.
4. Nem csak jel ez, nem csak emlék: valóságos szent jelenlét! Itt van köztünk
tested, véred, édes Jézus, itt van Isten-emberséged, áldott Jézus
5. Kérjük, adja ránk áldását, irgalmának kútforrását, legyen velünk a végórán
édes Jézus, s üdvözítsen holtunk után áldott Jézus.

D.U. 184
1. Édes Jézus, én szerelmem, óh mily nagyon szeretlek.
Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek.
R.) Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár.
2. Édes Jézus, mivel téged minden felett szeretlek, minden kincset és örömet érted,
Jézus, megvetek. R.) 3. Ahol leszek, Jézus, téged óhajtlak és kiáltlak, boldog leszek,
ha elérlek, boldogabb, ha megtartlak. R.) 4. Benned bízom, fohászkodom, te is szeress
engemet. Jézus, ne hagyj, velem maradj, hívd a mennybe lelkemet. R.)

D.U. 189
1. Ó Jézus emlékezni rád, a szívnek szent örömet ád, de minden méznél édesebb,
szívünkben bírni tégedet. 2. Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb,
édesebb, gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved. 3. Bűnbánó nálad
lel reményt, könyörgő szív jótéteményt, ha keresünk, itt jársz velünk, mi várhat majd,
ha föllelünk! 4. A nyelv azt nem mondhatja ki, betű ki nem fejezheti, csak aki érzi,
tudja azt, Jézust szeretni mily malaszt. 5. Te légy, ó Jézus, örömünk, mennyekben
gazdag örökünk, te adj az égben koronát, most és örök időkön át.

ZÁRÓÉNEK: D.U. 200
1. Uram, Jézus, légy velünk, mi egyetlen örömünk! Nálad nélkül keserűség
itt a földön életünk. Ó, egyetlen örömünk, Uram, Jézus, légy velünk!
2. Uram, Jézus, Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped! Mert kívüled nem
találhat sehol biztos nyughelyet. Boldog mással nem lehet, Uram, Jézus, csak Veled.
3. Uram, Jézus, adj erőt, vigasztald a szenvedőt. A bűnbánó lélek nyerjen
kegyelmet az Úr előtt. Segítsd föl a küszködőt, Uram, Jézus, adj erőt.
4. Uram, Jézus, el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy. Legfőképp a végső
harcon végig velünk megmaradj. Te, ki lelkünk üdve vagy, Uram, Jézus, el ne hagyj!
201
1. Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, minden szeretetre bizony te méltó vagy,
jó voltod s irgalmad a bűnöshöz mily nagy! Te gyarló szolgádat engemet el ne hagyj!
2. Erős kezeiddel ültess jó palántát, szívedből szívembe kegyelem virágát,tégy, Uram,
nemessé oltsd be szívem ágát, hogy hozzon az égből jó gyümölcsöt drágát!

A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT ( LISIEUX-I) SZENT TERÉZ
SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
A franciaországi Alençonban született 1873-ban. A karmeliták lisieux-i kolostorába gyermeklányként lépett be.
Alázatos, evangéliumi egyszerűségű és Istenben bízó szerzetes volt. Szavával és példájával ezekre az erényekre
tanította az újoncokat is. A lelkek üdvéért és az Egyház terjedéséért ajánlva fel életét 1897. szeptember 30-án halt meg.
II. János Pál pápa 1997. október 19-én egyháztanítóvá nyilvánította.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK - Iz 66, 10-14c / Mt 18, 1- 4

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 257
1. Mi Urunk Krisztus, kit szűz anya hordott, - szűznek szülötte, anyád
alkotója: - szent Teréz szüzed győzedelme napján - fogadd e himnuszt!
2. Boldog e szent szűz kétszer győzedelmes, - mert uralkodott, ösztönén a
testnek, - és gyönge testben győz a gyűlöletnek - véres hatalmán.
3. Tekints, Úristen, szüzed érdemére, - bocsásd meg, kérünk, a mi vétkeinket, hogy tiszta szívvel zenghessünk Tenéked - ünnepi himnuszt.
4. Dicsőség néked, mindenható Isten, - három személyben, egylényegű Fölség,
- tisztelet, áldás, himnusz illet téged, - most és örökké. Ámen
Himnusz: Ad notam D.U. 2. ( Szöveg: Verőcei Gábor)
1. Dicsérjük, hívek lelkesen - a kármeliták csillagát zengjük ma együtt szívesen, - Kis Szent Terézünk himnuszát.
2. Megmutatta a kis utat - mely elvezet a mennyekbe: napi sok kicsiny áldozat - mit hozunk Isten elébe.
3. Lelkeket akart menteni - értük nem sajnálta magát örömet vágyott szerezni - követve Urunk jóságát.
4. Gyermeki egyszerűséggel - bizalmát vetve Istenbe eltölt mindent reménységgel - bátorságot önt lelkünkbe.
5. Hivatása a szeretet - ez nyitja meg a lelkeket kiűzve szomorúságot - és adván víg vidámságot.
6. Tégy jót a földön, Szent Teréz - mosolyoddal oszlassad szét mindazt, mi nékünk oly nehéz: - a céltalanság fellegét.
7. Dicsérjük Krisztust, a Királyt - kegyelmek ékes, szent urát Lelkünket lelke hassa át - koronát nyerjünk, s szent hazát! Ámen
INTROITUS: D.U. 257 b DILEXISTI 44. zs. 8. v. 2.6.

Sze-ret-ted az i-gaz-sá-got, s gyűlölted a gonosz-sá-got, azért kent föl az Is-ten

az ö-röm o- la- já-val. ( 1.t.)

†

*

Az én szívem ünnepi szózattól /árad, * zengem dalomat a /Királynak.
A te trónod, ó Isten, örökkön /örökké, * országló jogarod az igazság /jogara. Ant.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké, Ámen. Ant.

OFFERTORIUM: G. H. 423 DIFUSA EST GRATIA 44. zs. 3.2.4.
Kedvesség ömlött el ajkaidon, +
R.) Megáldott té/ged az Isten * mindenkor és mindörökkön /örökké.
V.1) Az én szívem ünnepi szózat/tól árad, † zengem dalomat a Ki/rálynak. R.)

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!

V.2) A te ékességeddel és szépséged/del indulj meg, †
szerencsével járj, és or/szágolj! R.)

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. 257 b / 1 AUXILIABITUR EI 45. zs. 5.6.9. v.
R.) Megsegítette őt az Isten , arcának fényével, *
az Isten lakik benne, azért meg nem inoghat.
V.) Folyóvizek árja † örvendezteti Isten városát, * megszentelte hajlékát a /Fölséges.

Az Isten lakik benne…

Megsegítette….

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
Őrizd meg lelkemet * a te békédben Uram!
ALLELUJA: DIFFUSA EST 44.zs.3.
V.) Ékesebb vagy te az emberek fiainál, † kedvesség ömlött el ajkadon, *
megáldott téged az Isten mindörökké.
Vagy: Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a
kicsinyeknek országod titkait. Mt 11, 25
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.

Himnusz: Ad notam D.U. 2.
1. Menyegzős házba érkezett - okos szűz égjen mécsesed, vár rád királyi Jegyesed - kit áld az égi szép sereg.
2. A boldog kórus társaként - fogad s hív már a Vőlegény, szívére von mint jegyesét: - így nyer szűz élet pályabért.
3. A szent életre megtaníts, - imáddal minket megsegíts, hogy tudjunk ellenállni mind, - ha ellenségünk bűnre hív.
4. Legyen szószólónk Mária: - szüzek példája, Csillaga, hogy elsegítse szent Fia - a száműzöttet mind haza.
5. Örökre áldunk, tisztelünk: - engedd jó szívvel zengenünk a szűz győzelmét, Istenünk, - s vigadjon boldog ég velünk. Ámen.
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.

COMMUNIO: D.U. 257c DIFFUSA EST

44. zs. 3. / Lk 1,46-55

Ked-vesség ömlött el az aj-ka-don, megáldott az Is- ten mind-ö- rök-re té-ged.

( 4.t.)

†

*

Magasztalja* az én lelkem az Urat. És örvendezik az én /lelkem, * az én üdvözítő
Iste/nemben. Ant. Mert meglátta az ő szolgálójának alázatos/ságát, * és íme, mostantól
fogva boldognak mondanak engem minden /nemzetek. Mert nagy dolgot cselekedett
énvelem a /Hatalmas, * és szent az ő /neve. Ant. És az ő irgalmassága nemzetségről
nemzet/ségre, * azokon, kik őt /félik. Az éhezőket betöltötte /jókkal, * és a gazdagokat
üresen /küldte el. Ant.

