5. Add, Uram, a híveknek, benned bízó népeknek hétszeres kegyelmedet,
hétszeres kegyelmedet. R: )
6. Esdve kérünk, ó engedd, hogy elnyerjük a mennyet, s megláthassuk színedet,
megláthassuk színedet. R: )
HIMNUSZOK: Pápai D.U. 364
Hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve,
ezrek ajkán, ezer nyelven hő ima zeng édesdeden:
Tartsd meg Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját!
Magyar : D.U. 365
Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel,
nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel,
balsors akit régen tép, hozz reá víg esztendőt,
megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt.
ZÁRÓÉNEK: D.U. 128
1. A pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték, megerősítni
szívüket az apostoloknak. 2. Akit Krisztus ígért vala tanítványoknak akkoron,
mikor méne mennyországba mindenek láttára. 3. Tüzes nyelveknek szólása
úgy, mint szeleknek zúgása leszállott az ő fejükre nagy hirtelenséggel.
4. Betelvén a Szentlélekkel kezdének szólni nyelvekkel, mint őnékik a
Szentlélek ád vala szólani. 5. Ezért örüljünk őnéki, mondván ez ékes éneket,
felmagasztaljuk szent nevét örökkön-örökké.
D.U. 129
1. Jöjj el, Lélek, Életadó, örök BÖLCSESSÉG! Végcélunkat mindig lássuk:
szállj le népedre! Léptünk előtt Te világolj, Bölcsesség Lelke!
2. Jöjj el, Lélek, Életadó örök ÉRTELEM! Hitünket hogy jól érthessük:
szállj le népedre! Hadd érezzünk Egyházaddal, Értelem Lelke!
3. Jöjj el, Lélek, Életadó, örök JÓTANÁCS! Dolgainkban jól dönthessünk:
szállj le népedre! Hadd kövessük sugalmadat, Jótanács Lelke!
4. Jöjj el, Lélek, Életadó, örök ERŐSSÉG! Lendületet te adj nékünk:
szállj le népedre! Szívünket tedd kitartóvá, Erősség Lelke!
5. Jöjj el, Lélek, Életadó örök TUDOMÁNY! Szent tudásunk gyarapítsad:
szállj le népedre! Hadd hirdessük igazságod, Tudomány Lelke!
6. Jöjj el, Lélek, Életadó, örök JÁMBORSÁG! Járj át minket szellemeddel:
szállj le népedre! Krisztus szerint alakítsál, Jámborság Lelke!
7. Jöjj el Lélek, Életadó, ISTENFÉLELEM! Imádjuk a Legszentebbet:
szállj le népedre! Tiszteletre nevelj minket, Félelem Lelke!

PÜNKÖSDVASÁRNAP
DOMINICA PENTECOSTES AD MISSAM IN DIE
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
ApCsel 2, 1-11 / 1Kor 12, 3b-7. 12-13 / Vagy: ( B év Gal 5, 16-25 / C év Róm 8, 8-17) / Jn 20, 19-23

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 122

Ve - ni, Cre- a- tor Spi- ri- tus, men- tes tu- o- rum vi- si- ta,

im- ple su- per- na gra- ti- a quae tu cre- a- sti pec- to- ra.
2. Qui Paráclitus, díceris Dónum Dei, Altísimi
Fons vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio.
3. Tu septifórmis munere, dextrae, Dei tu digitus
Tu rite promissum Patris, sermone ditans guttura.
4. Accende lumen sensibus, infund(e) amorem cordibus,
infirma nostri corporis virtute firmans perpeti.
5. Hostem repellas longius, pacemque dones protinus:
Ductore sic te praevio, vitemus omne noxium.
6. Per te sciamus da, Patrem, noscamus atque Filium
te utriusque Spiritum credamus omni tempore.
7. Sit laus Patri cum Filio, Sancto simul Paraclito,
nobisque mittat Filius charisma Sancti Spiritus. Amen.
D.U. 123
1. Teremtő Lélek jöjj közénk! Híveid szívét látogasd,
Töltsd malaszttal a lelkeket, kiket hatalmad alkotott.
2. Te, kit Védőnek mondanak, s mellénk a magas ég adott,
Tűz, élő Forrás, Szeretet, te lelkek lelki olaja!
3. Ajándékoddal hétszeres! Te ujj az Isten jobb kezén!
Atyának ígért Szózata, ki ajkainkat megnyitod!
4. Érzékeinkbe gyújts Te fényt, szívünk szerelmed töltse be,
s mi bennünk testi gyöngeség, örök erőddel izmosítsd!
5. Ellenségünket űzzed el, a békét tüstént hozd közel,
előttünk járva mint Vezér, kerüljünk mindent ami árt.
6. (Meghajolva) Általad tudjuk az Atyát, s ismerjük, adjad a Fiút,
ki kettejüknek Lelke vagy : tebenned higgyünk végtelen! Ámen

D.U. 127
1. Szállj szívünkbe, nagy Isten, lélekadó lélek, úgy lépjünk az oltárhoz a
szívünkbe véled. Úgy szálljon fel énekünk áldozati füstje ahhoz aki
vigaszul a Szentlelket küldte.
2. Apostolok pünkösdnap összebújtak, félvén, zúgás kelt a magasból, mint a
sebes szélvész. Betöltötte házukat, tüzes nyelvek szálltak, és a gyenge
félőkből harcos hősök váltak.
3. Ami legszebb, legnagyobb földön és az égen: Krisztus testét ajánljuk
áldozatunkképpen. A Szentlélek Úristen járja át a lelkünk, az áldozat
szellemét gyullassza föl bennünk.

INTROITUS: D.U. 124b SPIRITUS DOMINI Bölcs. 1, 7 / 67.zs. 29.33.36
A Szentlélek mindent egybefogó isteni Erő, aki megtanít minket a szónak, az Ige által nekünk adott igének értelmére.
Ő egyszerre a Szeretet és az Értelem Lelke, Krisztus húsvéti művének megerősítője, a föld országainak egybegyűjtője.
Az ő szentélye immár nem egyetlen város, Jeruzsálem, hanem az egész földön elterjedt Egyház: innen osztja a
hatalmat, hogy ,, Isten fiai legyünk’’, s innen ad erőt hozzá, hogy azok is maradjunk.

Az Úr lel-ke be-töl-té a föld- ke-rek-sé-get, al- le- lu- ja,

s ki min-de-ne-ket ösz-sze-tart:

al- le- lu- ja, al- le-lu-ja. (8.t.)

an-nál va-gyon a Szó ér- tel- me,

†

*

Mutasd meg, a te hatalmadat ó /Isten , * erősítsd meg, amit közöttünk /tettél!
Föld országai, énekeljetek az /Istennek, * zengjetek zsoltárt az Úrnak! Ant.
Csodálatos vagy, Isten, a te szentélyedben, † Izrael Istene, ő ad hatalmat és erőt
/népének, * áldott az /Isten! Ant.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor,* és mindörökkön örökké. /Ámen. Ant.

KYRIE: D.U. 418
E: Kyrie eleison. H: Minden javaknak kútforrása, / ki a földet megújítod /
Szent Lelkeddel. Kyrie eleison, Kyrie eleison!
E: Christe eleison. H: Atyának örök dicsősége, / ki megígérted és elküldötted /
a Szent Lelket. Christe eleison, Christe eleison!
E:Kyrie eleison. H: Atya és Fiú szeretete, / tölsd be lelkünk kegyelmeddel, /
ó Szent Lélek! Kyrie eleison, Kyrie eleison!

D.U. 124
1. Szentlélek Isten, szállj reánk, elmét derítő tiszta láng,
Öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmedet.
2. Kit Isten, mint vigasztalót, nekünk ajándokul adott.
Minden javak bő kútfeje, lelkünk világa s élete!
3. Te, hét ajándok Istene, az Úr hatalmas jobb keze,
Te, kit nekünk ígért Atya, nyelvünk kenetdús szózata!
4. Érzékeinkre fényt deríts, kebelt erényre fölhevíts,
Testünk erőtlenségeit védjék magas kegyelmeid.
5. Kísértésekben el ne hagyj, szívünkbe békességet adj,
Életünk útján légy vezér, ne érje népedet veszély.
6. Ó hadd ismerjük az Atyát, és Egyszülöttjét szent Fiát,
Kettejük Lelkét, tégedet, imádjanak most mindenek!
7. Legyen dicsőség, ó Atyánk, Neked, s kitől megváltatánk,
Fiadnak, a Vigasztalót áldván veled, mint egy valót.
D.U. 125
1. Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát.
Jöjj, szegények atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át.
R: Jöjj el, jöjj el, Jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen!
2. Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélek újulás!
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. R:
3. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!
Ihleted ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép. R:
4. Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet.
Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg! R:
5. Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik hétszeres kegyelmedet.
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást, mindörökké mennyeket. R:
D.U. 126
1. Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen mennyből fényességedet,
mennyből fényességedet.
R: ) Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, Jöjj, Szentlélek Úristen!
2. Jöjj el, árvák gyámola, jöjj el, szívünk orvosa, oszd ki égi kincsedet,
oszd ki égi kincsedet. R: )
3. Jöjj el, lelki vigaszunk,testi, lelki, gyámolunk, érezzük bőségedet,
érezzük bőségedet. R: )
4. Fáradságban nyugalmunk, hévben hűvös árnyékunk, sírásunkban örömünk,
sírásunkban örömünk. R: )

COMMUNIO: D.U. 124d SPIRITUS, QUI A PATRE Jn 15,26, 16,14 / 67.zs.
A Szentlélek tevékenysége az Egyházban, igazolta, megdicsőítette Jézus személyét és tevékenységét. De ugyanígy, ő a
mi megdicsőülésünknek is munkálója, melynek zálogát kapjuk áldozáskor. A zsoltár megértéséhez: Pünkösd az Isten
győzelmi ünnepe, ekkor telepítette le saját házában népét, elküldte Vígasztaló, Védelmező Lelkét. A Szentlélek
eljövetele, mint heves szélzúgás szólalt meg a földön, majd az apostolok szavában zeng tovább, s mi csodálattal látjuk
Istent mennyei országában és földi szentélyében.

A Lélek ki az Atyától származik, al-le-lu-ja, Ő majd megdicső-ít en-gem, al-le- lu-ja.

(6.t.)

†

*

Fölkél az Isten, és ellenségei szerte /futnak * és menekülnek orcája elől, kik őt
/gyűlölik. Az igazak pedig vígan lakozzanak és ujjongjanak Isten /előtt, * és
gyönyörködnek /örömmel. Ant. Énekeljetek az Istennek, † dicsérjétek az Úr nevét *
utat készítsetek annak, ki a felhőkön /vitetik. Örvendezzetek az ő színe előtt, † ki árvák
atyja és özvegyek /védője, * Isten az ő szent lakó/helyén! Ant. Mutasd meg a te
hatalmadat ó /Isten * erősítsd meg, amit közöttünk /tettél. Föld országai énekeljetek
/Istennek * zengjetek zsoltárt az /Úrnak. Ant. Zengjetek Istennek, ki fölment az
egeknek ege /fölé, * íme, hallatja hangját, hatalmas /szózatát. Csodálatos vagy, Isten, a
te szentélyedben, † Izrael Istene, ő ad hatalmat és erőt /népének,* áldott az /Isten! Ant.

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 a Szent, te vagy az Úr, te
vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten
dicsőségében. Ámen.
GRADUALE: D.U. 124b / 1 EMITTE SPIRITUM 103. zs. 30. /
VENI SANCTE SPIRITUS
Alleluja. Kibocsátod Lelkedet és életre /kelnek, * megújítod a földnek /színét.
Alleluja.
Alleluja. Jöjj el, Szentlélek Úristen, † töltsd be híveid /szívét * és szeretetednek
tüzét gyullaszd föl /bennük. Alleluja.
Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 103. zs. 30. v.
ALLELUJA

Vagy: COMMUNIO: D.U. 124d / 1 FACTUS EST REPENTE ApCsel 2, 2- 4 / 67. zs.

Al - le Zú-gás tá-madt hir-te-len az ég- ből, mint se-be-sen jö- vő szél-vész,

a házban ahol ül-tek, al- le- lu-ja. S be-tel-tek mind-nyá- jan

a Szent-lé-lek-kel, s beszélték Isten nagy tet-te-it al-le-lu-ja al-le-lu-ja.

( 7.t.)

†

*

( Verzus, mint fent!)

lu -

ja

Jöjj el, Szentlélek Isten, †
töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk!

PÜNKÖSDI SZEKVENCIA: D.U. 124 c VENI, SANCTE SPIRITUS…

Jöjj, Szentlélek Is-ten, jöjj, áraszd ki a mennyekből fényességed su- ga-rát.

Jöjj, ki ár-vák aty-ja vagy, jöjj ki szívek láng-ja vagy, ajándékos jó ba-rát.

OFFERTORIUM: G. H. 227 CONFIRMA HOC, DEUS 67. zs. 29-30. 5. 27
A pünkösd, a húsvét megerősítése, az Egyház születésnapja és egyben az evangélium harsonájának első megszólalása.

Te vagy a Vi-gasz-ta-lás, drá-ga ven-dég, lel- ki Társ te az é-des enyhülés.
E: Al-le-

lu- ja. N: Al- le-

lu- ja. V: E- rő-sítsd meg, Isten amit

Gondok között nyugalom, hőség el-len oltalom, zokogásban könnyülés.
közöttünk cseleked-tél, jeruzsálemi temp-lo-mod-ból,*hozzanak oda néked
Jöjj, és töltsd be hí- ve- id tit-kos mélyű szí-ve-it, bol-do-gí-tó é- gi tűz!
ajándékokat a ki-rá-lyok! N: Al- le-

lu- ja. É-ne-keljetek az Úrnak,

Semmi, semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz.
dicséretet mondjatok az ő ne-vé-nek, * u-tat készítsetek annak, ki felmegy
Mosd, a- mit a szenny belep, öntözd a-mi el-e-ped, seb fájását csillapítsd!
napkeletre, Úr az ő ne-ve! N: Al-le-lu-ja, al- le- lu-ja. V: Áld-játok
A- mi der-medt élesztgesd, a-mi fagyos melengesd, a-mi hibás, igazítsd!
az Istent gyüleke-ze- tek-ben, * áldjátok az Urat, kik Izráel
Benned minden bizalom, osszad, osszad pazaron hét szent a-ján-dé-kodat.
forrásai-ból szár- maz- tok! Al- le- lu-ja, al- le- lu- ja, al- leAdj ér- demre jobbulást, üdvösséges kimúlást, ö- rök vi-gas-sá-got adj!

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
A-

men, al- le- lu- ja.

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.

lu- ja.

