Áldom én az Urat minden / időben * az ő dicsérete mindenkor / ajkamon. Az Úrban
dicsekszik az én / lelkem * hallják meg ezt a szelídek és vigad / janak! Ant. Magasztaljátok az
Urat / énvelem * és dicsőítsük mind együtt az Ő nevét! Járuljatok hozzá és megvilágosultok /
nála * és a ti orcátok meg nem / szégyenül! Ant. Jertek, fiaim, és hallgassatok /engem, * az Úr
félelmére tanítlak /titeket. Tartóztasd nyelvedet a /rossztól, * és ne szóljanak hamisságot
/ajkaid. Ant. Fordulj el a rossztól és a jót /cselekedd, * keresd a békét és azt kö/vessed!
Megőrzi az Úr az ő szolgáinak /lelkét, * és nem csalódnak, kik őbenne /bíznak. Ant.

D.U. 171
1. Üdvözlégy, Oltáriszentség, csodálatos szent Istenség! Téged szívből mind
imádunk, oltárodnak trónján áldunk.
R.) Üdvözlégy szent Szakramentom! Százezerszer meg ezerszer, én Jézusom!
2. Ha szenteknek nagy szívével, angyaloknak lángnyelvével, köszönthetne minden
lélek, méltón úgy sem dicsérnének. R.) 3. Öntsd szívembe olajodat, égesd benne
világodat, nagy Szentség, ó térj be hozzám, mert szívem csak téged kíván. R.) 4.
Életünknek végóráján, hogy ne ejtsen meg a Sátán, te légy erős én gyámolom, mert
csak nálad van oltalom. R.)

D.U. 183
1. Ó, szentséges, ó, kegyelmes, édességes Jézusom! Dicsértessél, tiszteltessél,én
megváltó Krisztusom! Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába, ott
nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál! 2. Angyaloknak tápláléka, jöjj el e szent
Ostyában! Jöjj, kegyelem áradása egy kicsinyke pohárban! Táplálj az Úr szent
testével, itass omló dús vérével, engedj mindig nála lennem, ő maradjon énbennem!
Himnusz: ad notam D.U. 163
1. Szent Mihályt küldd el, könyörögve kérünk, - békeangyalként a körünkbe, Krisztus:
- látogasson meg, s valahányszor eljön, - hozza kegyelmed!
2. Gábor is jöjjön, az erős, hatalmas - űzze el tőlünk a gonosz kísértőt, - templomunkat
bő javaiddal áldja - látogatása!
3. Rafaelt is küldd, a nagy égi orvost, - mennyek angyalát, hogy a sok betegnek gyógyulást hozzon, utas életünkben - jóra vezessen!
4. Krisztus, angyalnép örökös Királya, - add, hogy énekünk az övékkel együtt, - áldja
mindig azt, aki egy, de három, - és egyedül szent! Ámen.

ZÁRÓÉNEK: D.U. 259
1. Krisztus, te Fénye a szent angyaloknak, emberi nemnek, ura és vezére:
add, hogy a mennyet birtokoljuk egykor jóságod által.
2. Szent Mihály angyalt, békességnek őrét, küldd el a menyből néped
oltalmára, fordítsa jóra erős karja által minden ügyünket.
3. Gábriel angyal, erősséges Hírnök, űzze el tőlünk ősi Ellenségünk,
jöjjön e házba, látogasson minket szent templomodban.
4. Ráfáel angyal, üdvösséges Orvos, jöjjön el hozzánk, hadd gyógyítsa
lelkünk, óvja a gyengét, irányítson minket, vándorutunkon.
5. Légy velünk, kérünk, asszonyunk Szűz Márja, s angyali rendek dicső
sokasága, mellettünk álljon szentek társasága és pártfogása.
6. Add meg ezt nékünk, felséges Úristen, három személyben egylényegű
Isten, téged a mennyben nagy tisztesség illet, s minden dicsőség. Ámen

SZENT ANGYALOK MISÉJE Szept. 29 // Okt. 2.
SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RAFAEL ARKANGYALOK .
A szellemi teremtmények, Isten angyalai egyben az üdvösség szolgálatában állnak. Isten az Ószövetségben e közvetítőkön keresztül
tudatta akaratát. Mihály ( neve annyit jelent: Ki olyan, mint az Isten?!) az angyalok feje, a Sátán elleni harc vezére, a haldoklók
védelmezője.( Dán 10, 13.21. / Jel 12, 7-11) Gábriel ( = Isten hírnöke) az üdvösségterv kezdetének szolgája, Keresztelő Szent János ( Lk
1, 5-25 )és Jézus születésének hírvivője. ( Lk 1, 26-38) Rafael ( = Isten gyógyít) Tóbiás könyvében szerepel, ( Tób 5,4) mint a
szenvedésben, bajban, betegségben levő igaz izraeliták segítsége, ,, orvosa ’’, a vándorúton levő ifjú Tóbiás őrzője. Az angyalok
létezését és védelmező-őrző szerepüket Jézus is megerősítette több kijelentésében!

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK - Dán 7, 9-10 / ( Vagy: Jel 12,7-12a ) / Jn 1, 47-51// Szept. 29.
- Kiv. 23, 20-23a / Mt. 18, 1-5. 10 // Okt. 2.

GYŰJTŐÉNEK: ad notam D.U. 155
1. Neked Krisztus, Atya fénye, lelkünk lángja élete, - angyalokkal egyesülve szívvelszóval dalolunk, - egymást váltó zsoltárokban zengjük szívünk dallamát.
2. Tisztelettel ünnepeljük főangyalok csapatát,- de főképp az égi hadnak vezérét és
bajnokát, - ki a Sátánt letiporta, a győzelmes Szent Mihályt.
3. Védjen ő, s te űzzél messze, nagy királyunk, Krisztusunk, - minden álnok
ellenséget, s testünk lelkünk tiszta lesz: - így a mennyek örömébe kegyelmeddel
elvezess. 4. Dicsőséget az Atyának zengjen hangos víg dalunk, - dicsőséget szent
Fiadnak, s Lelkünknek ki Vigaszunk, - téged illet minden áldás, Szentháromság, egy
Urunk! Ámen

D.U. 297
1. Szent Mihály arkangyal, Isten bajnoka, az Úr kiválasztott, erős harcosa,
te vagy, kinek égi hatalma poklok sötét hadát megrontja.
2. Te, ki a Sátánnal bátran megvívtál, „ki olyan, mint Isten?”, így kiáltottál,
Urad mellett zászlót emeltél, angyalok közt első te lettél.
3. Mi nagy bátorságos, erős vezérünk, rád bízta az Isten keresztény népünk,
oltalmazd meg minden veszélytől, az ördögnek nagy erejétől!
4. Bátorítsad félő, gyenge szívünket, védelmezd a harcban mi szent ügyünket,
vezéreld a jóra éltünket, hogy elnyerjük üdvösségünket!

INTROITUS: D.U. 297b BENEDICITE DOMINUM 102. zs. 20.1. 22.

Áld-já-tok az Is- tent, min-den an-gya-la- i, ti e-rős ha-tal-mak,

kik hallván hang-ját, meg-te-szi-tek hí-ven az ő pa-ran- csát.

(3.t.)

†

*

Áldjad, én lelkem az Urat, * és egész bensőm az ő szent /nevét!Áldjátok, minden
teremtményei, az Urat, * az ő uralkodásának minden /helyén! Ant.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor * és mindörökkön örökké, Ámen. Ant.

Vagy: OFFERTORIUM: G. H. 347 IMMITTET ANGELUS 33.zs. 8. 9. 2-4. 6-7

KYRIE: D.U. 412

Ott táborozik az Úr angyala az istenfélők körül, - és megszabadítja őket, +
R.) Ízleljé/tek, és lássátok, * hogy milyen é/des az Úr!

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: G.R. BENEDICITE DOMINUM
R: Áldjátok az Urat, minden angyalai, * ti hatalmas erejűek.
V. 1.) Akik teljesítitek szavát, * mihelyt parancsának hangját meg/halljátok.
Ti hatalmas ...
V.) Áldjad, én lelkem, az Urat, * és egész bensőm az ő /szent nevét. Ti hatalmas ...

Áldjátok az Urat…
Vagy: GRADUALE D.U. 297/1 DOMINE, DOMINUS NOSTER 8. zs. 2. 4. v.
R. Uram mi Urunk! * mily csodálatos a te neved az egész földön!
V.1) Mily magasztos a te dicsőséged * minden e/gek fölött! Mily csodálatos…
V.2) Micsoda az ember, † hogy megemlékezel róla? * mi az ember fia, hogy
megláto/gatod őt? Mily csodálatos… Uram mi Urunk…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
Angyalaid előtt zsoltárt éneklek * magasztallak Téged Istenem. 137. zs. 1c // Szept. 29.
Angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon. 90.zs. 15b // Okt. 2.

ALLELUJA: SANCTE MICHAEL ARCHANGELE
V.) Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a harcban, * hogy el ne
vesszünk majd a félelmetes ítélet napján!
Vagy: Áldjátok az Urat, mind, ti mennyei seregek: * szolgái, akik akaratát teljesítitek!
102. zs. 21

OFFERTORIUM: G. R. STETIT ANGELUS Jel 8, 3.4.
Jött egy másik angyal, - megállt az oltár előtt, +
R.) Aranyfüstö/lő volt nála, * az Isten trónusa /előtt állt.
V.1) Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásá/val tegye † az aranyol/tárra. R.
V.2) Az angyal kezéből a tömjén füstje + a szentek imá/dásával † felszállt az Is/ten
elé. R.)

,, Az offertórium megkapó képet nyújt: a keresztények serege királyuk ( az oltár) köré gyülekezik,
az angyalok serege védőgátat alkot körülöttük, miközben ők az oltárról erősítik magukat a küzdelemre,, ( Pius Parsch)

V.1) Áldom én az Urat min/den időben, † az ő dicsérete mindenkor aj/kamon. R.)
V. 2) Az Úrban dicsekszik az én lelkem, - hallják meg ezt a szelídek és vi/gadjanak, †
magasztaljátok az Urat énvelem, - és dicsőítsük mind együtt az /ő nevét! R.)
V. 3) Járuljatok hozzá, és megvilágosultok, + és a ti orcátok meg /nem szégyenül.†
e szegény is kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden háborúságából megmentet/te őt. R.)

COMMUNIO: BENEDICITE OMNES ANGELI Dán 3, 58

Áld-já-tok az U- rat az Úr an-gya-la- i, dicsérjétek és min-de-nek-fö-lött

magasztaljá-tok őt mind- ö- rök-ké! ( 1.t.)

†

*

Áldott vagy, Urunk, mi atyáink /Istene, * dicsőséges és magasztos mind/örökké.
És áldott a te dicsőségednek szent /neve, * dicsőséges és magasztos mind/örökké. Ant.
Áldott vagy a te dicsőségednek szent templo/mában, * dicsőséges és magasztos
mind/örökké. Áldott vagy a te országodnak királyi /székében, * dicsőséges és
magasztos mind/örökké. Ant. Áldott vagy, aki átlátod a mélységeket, † és a kerubok
fölött /trónolsz, * dicsőséges és magasztos mind/örökké. Áldott vagy az égnek
erőssé/gében, * dicsőséges és magasztos mind/örökké. Áldjátok az Úrnak minden
teremtményei az /Urat, * dicsérjétek és magasztaljátok őt mind/örökké. Ant.

Vagy:COMMUNIO: D.U. 384 / 2 (160 f) GUSTATE ET VIDETE 33. zs. 9.v.
Legrégibb áldozási énekünk, az őskeresztények eredetileg egyetlen kommunió-éneke. Az egész év folyamán bármely
misében énekelhető. Miközben az oltárnál ízleljük és megtapasztaljuk, hogy milyen édes az Úr, a zsoltár a szentségnek
további áldásait énekli. E kenyér a testvériség eszközlője, az erények és az igazi élet élesztője, és biztosíték ( az örök
dicsőség záloga) arra, hogy nem csalódnak az Úrban bízók, mert egykor színről színre látják majd azt, akit most e
szentségben ízlelnek.

Íz-lel-jé-tek és lás-sá-tok, hogy mi-lyen é-des az Úr! Boldog az az ember

ki Ő - ben-ne bí-zik.

( 4.t.)

†

*

