D.U. 187 // 1. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, millió szív
összecsengjen, magasztalja az Urat! Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa
lett, mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
R:Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!
2. Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk, a keresztfán vére
ömlött váltságunknak béreként. Most az oltár Golgotáján újra itt a drága
vér, áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér. R.)
3. Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren, a szeretet Istenének
dicsőség és üdv legyen! Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk. R.)
4. István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod, borulj térdre, szórd
elébe minden gondod, bánatod! A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,
most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga. R.)
D.U. 289 // 1. Áldott Szent István, Istennek szolgája, Krisztus hitének igaz plántálója,
bálványozásnak eltávoztatója és elrontója! 2. Irgalmas Isten kegyes jóvoltából adaték
nékünk magas mennyországból, utat hogy lelnénk gonosz pogányságból, régi
vakságból. 3. Jobbodra kérünk, amely ma is épen, légy közbenjárónk, szent Király, az
égben, könyörülj újból e veszendő népen jó atyaképpen.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY - MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE

D.U. 290 // 1. Magyarok fénye, ország reménye!
R. Légy áldott, szent István Király! Légy áldott, szent István Király!
2. Szép magyar néped Krisztushoz vitted. R.)
3. Szent hitben tarts meg, Jézusnál áldj meg! R.)

D.U. 286
1. Igaz hitnek plántálója, pogányságnak megrontója, István király, ki a hitre
eljuttattál, te vagy, aki néppé tettél, törvényt adtál. 2. Elvezettél az Egyházhoz,
római szent igazsághoz, országodat Máriának ajánlottad, halálodkor minden
gondját reá hagytad. 3. Az Istennek trónusánál, a mennyei szent Királynál
István király, légy e népnek szószólója, benned bízó magyaroknak pártfogója!

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. 234
1. Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Nagy ínségben lévén így szólít meg
hazánk: R.) Magyarországról, édes hazánkról,ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
2. Ó, Atyaistennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája! R)
3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástod fordítsd oltalmunkra! R)
4. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának, a te szent Fiadnak, Szentlélek mátkádnak! R.)
D.U. 258 // 1. Isten hazánkért térdelünk Elődbe, rút bűneinket jóságoddal född be,szent
magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed! 2. István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát, László királynak vitéz lovagságát, ó, ha csak ezt látnád!
3. Szent Erzsébetből hős szeretet árad, Margit imái vezekelve szállnak; minket hiába, Uram, ne
sirasson áldott Boldogasszony! 4. Ránk, bűnösökre minden verés ránk fér, de könyörögnek ők
tépett hazánkért, hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!

†1038. Magyarország első királya. Egész élete tanúsította, hogy nem politikai kényszerből, hanem meggyőződése
szerint lett keresztény. Uralkodását Istentől kapott feladatnak tekintette, s népünket Krisztus hitére térítette. Fiához írt
Intelmei híven tükrözik gondolkodásmódját. Országát Máriának ajánlva halt meg, Nagyboldogasszony napján.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK - Péld 4, 10-15. 18-27 / Ef 4, 17-24 / Mt 7, 24-29

GYŰJTŐÉNEK: 285
1. Magyar hazánk, te jó anya, fiad dicsérd ma, őt dalold, zengjen a himnusz dallama,
hozzá, ki mindig pártfogolt. 2. Ő néked igaz fényt hozott, hit fényét adta át neked,
istenes törvényt alkotott, mely üdvösségre elvezet. 3. Mennyei hírnök jelzi már
atyjának, hogy majd jönni fog: vértanú István földre száll, anyjának szólni jóslatot.
4. Mint libanoni cédrusok, olyan sudár, mint kisgyerek, s miként előre mondatott, a
Vértanúról kap nevet. 5. Oktatják híres doktorok szent műveltségre nevelők, s jámbor
erkölcse fölragyog, már zsengén, minden nép előtt. 6. Már életének hajnalán az üdv
igéit hirdeti, s a magyar nemzet, a pogány a keresztséget elnyeri. 7. Ragyogva kél az
égi fény, s ki tévely rabja volt, a nép elhagyva sűrű éjjelét megvallja Krisztus szent
hitét. 8. Imádás légyen, tisztelet néked, Hármas Egy Istenünk, segíts elérnünk
mennyeket, mit szent Királyunk kér nekünk. Ámen

INTROITUS: D.U. 255b OS JUSTI

36. zs. 30. 31. 1.5.

Böl-cses-sé-get szól az i- gaz szá- ja, s igazságot be- szél nyel-ve,

az Úr-nak törvényét őr- zi az ő szí-vé- ben. (3.t.)

*

Ne irigykedjél a bűnös emberre, * és ne légy féltékeny a gonoszat /tévőkre!
Bízd az Úrra utadat és reménykedjél benne, * és ő végigvezet /rajta. Ant.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké /amen. Ant.

KYRIE: D.U. 412

CREDO

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!

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.

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. 255b JUSTUS UT PALMA 91. zs. 13.14.3
R.) Az igaz virul, mint a pálma, mint a Libanon cédrusa, *
nagy lesz ő az Úr házában.
V.) Hogy irgalmasságodat hirdesse reggel, * és hűségedet /éjszaka.
Nagy lesz… Az igaz virul…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
Légy áldott, * Szent István király!
ALLELUJA: AMAVIT EUM Sirák 45,9
V.) Szerette az Úr és felékesítette őt, * a dicsőség köntösét adta reá.
Vagy: Ha megmaradtok tanításomban, valóban az én tanítványaim lesztek, *
megismeritek az igazságot, s az igazság tesz szabaddá titeket. Jn 8, 31b. 32.

OFFERTORIUM: G. H. 458 JUSTUS UT PALMA 91.zs. 13. 2-3. 14
Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, - nagyra nő, mint a Libanon cédrusa. +
R.) Az igaz, mint a pál/mafa, virágzik, * nagyra nő, mint a Libanon /cédrusa.
V.1.) Jó dolog az U/rat dicsérni, † és éneket mondani a te nevednek, ó /Fölséges! R.)
V.2.) Hirdetni reggel irgalmas/ságodat, † és hűségedet /éjszaka. R.)
V.3.) Az Úr házában van ő el/ültetve, †
a mi Istenünk házának csarnokában vi/rágzik. 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.
COMMUNIO: D.U. 160h QUI MIHI MINISTRANT Jn 12,26 / 22. zs.

SZEKVENCIA: G. H. 637 CORDE, VOCE
I. 1.a.) Tiszta szívvel, szóval, ésszel zengjük Istent szent beszéddel, vigadozz
Magyarország!
1.b.) Égi jókkal ékesítve, tiéd az élet igéje, a felvállalt bizonyság.
II.2.a) Dicsérd őt, ki üdvöd hozta, élet útját megmutatta, s az igazság ösvényét.
2.b.) Dicsérjed őt méltó dallal, mondd te is a vigadókkal az örömnek énekét!
I. 3.a.) Géza vezér volt az atyja, nevét István mártír adta, mielőtt megszületett.
3.b.) Szül az anya, vigadozik, nő a gyermek magasodik, cédrus libanon felett.
II.4.a.) S ahogy egyre nő a gyermek, erényben is gazdagabb, szebb, Isten fiát követi.
4.b.) Testben él bár, mint ruhában, lelke fent jár ég honában, és a jó hírt hirdeti.
I. 5.a.) Mindig Krisztust prédikálja, Krisztus hite mind bejárta, az egész Pannóniát.
5.b.) S mint Salamon réges- régen, templomokat rak serényen, ragyogtatja oltárát.
II.6.a.) Tanítónak, vezetőnek, tudós férfit rendel főnek, a hívőknek javára.
6.b.) Talentumát így forgatja, s Isten szívesen fogadja, örök királyságába.
I. 7.a.) Ott él, Jézus a barátja, Ő vitte íly magasságba, a mennyei hazába.
7.b.) Könyörögjünk hű szívekkel, hogy ott éljünk majd a szenttel, az egek
hajlékában! Ámen.

A- ki né-kem szol-gál, en-gem kö-ves-sen, és a- hol én va-gyok

ott lesz az én szol-gám. ( 1.t.)

†

*

Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom /semmiben, * zöldellő réteken ád helyet
/nékem. Csöndes folyóvizek mellet nevelt föl /engem * felüdítette az én /lelkemet.
Ant. Az igazság ösvényein vezetett /engem * az ő ne/véért. Ha a halál völgyében járok
is, nem félek a /rossztól, * mert te ott vagy /velem. Ant. A te vessződ és pásztor/botod
* megvigasztal /engem. Asztalt terítesz /nekem * hogy szorongatóim szégyent
/valljanak. Ant. Megkented olajjal /fejemet, * színültig töltöd /kelyhemet. És a te
irgalmasságod kísér /engem * életemnek minden /napján. Hogy az Úr házában /lakjam
* időtlen /időkig. Ant.

