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!
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:
Pápai Himnusz 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!
ZÁRÓÉNEK: D.U. 213
1. Az igaz hitben végig megmaradjunk, ámbár a földön szükség
nyomorognunk, sok megalázást érette szenvednünk, végre meghalnunk.
2. Példaként nékünk apostolok állnak, kiknek szavára nemzetek vártak,
Krisztushoz megtért sok tévelygő nyája mind a világnak. 3. Ők tizenketten telve
tudománnyal, és az ő szívük állhatatossággal,bennük a Lélek, azért nem gondolnak
senki átkával. 4. Mint a méz édes, olyan volt a hangjuk, mindenütt kedves az ő
tanításuk, Isten szavától bölcs az ő szólásuk, szent tudományuk. 5. Mindig is őket
követték a szentek, sok fáradságot, vereséget tűrtek, Krisztus hitéért halált is
szenvedtek, úgy örvendeztek. 6. Kik most a földön üldözést szenvednek, Krisztus
hitében máris örvendeznek, majd mennyországban bő jutalmat vesznek, boldogok
lesznek. 7. Tisztesség néked, örök Atyaisten, Úr Jézus Krisztus és Szentlélek Isten,
add meg, hogy mindig maradjunk e hitben, s áldhassunk. Ámen.

SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
ApCsel 12, 1-11 / 2 Tim 4, 6-8. 17-18 / Mt 16, 13-19
Az apostolfejedelmek ünnepe. Simon Krisztus akaratából lett Péterré, Sziklává, hogy
az Egyház reá épülhessen. Az apostolok között ő az első, testvéreinek megerősítője a
hitben. Rómában lett vértanú, sírja fölött emelkedik a Szent Péter bazilika. A Saulból
lett Szent Pál, a népek apostola szintén Rómában lett vértanú.
Vértanúságuk valószínű éve: 67. ,, Egyetlen szentség kettős olajága’’.

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 274
1. Két oszlopa igazságnak, két csillaga e világnak: Péter és Pál, szent hitünknek
ültetői, véretekkel ősi Róma új szülői!
2. Ragyog immár koronátok, örök égi boldogságtok, tanítástok az Egyháznak
igaz fénye, segítsetek, el ne térjünk soha tőle!
D.U. 253
1. Örvend az ég hangos dicsérettel, zeng a föld is vidám énekekkel,
apostolok fényes dicsőségét, nagy örömmel üljük tiszteletét.
2. Mind e világ ítélő bírái, sötét földnek igaz szép fényei,
nézzetek ránk, Krisztusnak szolgái, esedezünk, mi, bűnnek foglyai.
3. Kik az eget szóval bezárjátok, és kapuit ismét felnyitjátok,
fogságunkat kérjük, hogy lássátok, bűn bilincsét nekünk feloldjátok!
4. Hogyha eljő világ végső napja, s eljön Krisztus, mindenek bírája,
minket akkor állítson jobbjára, adjon helyet örök boldogságba’!
5. Hála légyen az örök Atyának, és véle-egy örök szent Fiának,
Szentléleknek, mi Vigasztalónknak, egylényegű örök Háromságnak. Ámen
INTROITUS: D.U. 253 b MIHI AUTEM NIMIS 138. zs. 17. 2. 3.
Az apostolok Isten országának pillérei, fejedelmei. Isten ,, előre tudta’’, s egyben előre elrendelte mindazt, ami
Egyházának fölépítését szolgálta, így az apostolok életét és halálát is. Csodálatos előttünk éppen ma, az
apostolünnepen, ez a létesítő, alkotó isteni tudás!

Mily tisz-te-let-re mél-tók ba-rá-ta- id, ó, Is-ten, mily e- rős köz-tünk

fe-je-de- lem-sé-gük! ( 1.t.)

†

*

Uram te megvizsgáltál és ismersz /engem * tudod, ha leülök és ha /fölkelek. Láttad
előre minden /utamat * csodálatos előttem a te /tudásod.
Dicsőség az Atyának és / Fiúnak * és Szentlélek / Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és / mindenkor * és mindörökkön örökké / ámen.

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 a Szent, te vagy az Úr, te
vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten
dicsőségében. Ámen.
GRADUALE: D.U. 253b /1 IN OMNEM TERRAM 18. zs. 5. 2. 4. Jn 15, 16

OFFERTORIUM:G. H. 437 CONSTITUES EOS 44.zs. 17.18. 2.3.4.
Fejedelmekké rendeled őket az egész földön, +
megemlékeznek /a te nevedről * R.) nemzedékről nem/zedékre.
V. 1) Az én szívem ünnepi szózat/tól árad, † zengem dalomat a Ki/rálynak. R.)
V. 2) Nyelvem, mint a gyorsírónak tolla, + ékesebb vagy te az emberek
fi/ainál,† kedvesség ömlött el aj/kaidon. R.)
V.3) Megáldott téged az Isten mindörökké, + kösd fel oldalad/ra kardodat, †
te mindeneknél ha/talmasabb! 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. 274/1 TU ES PETRUS

Mt 16, 18. 79.zs.

Te vagy a Pé- ter, s én e-zen a kö-vön é- pí- tem föl egy-há-za- mat.

Az egyházatyák értelmezése szerint ahogy a teremtés rendjében a természet ( a mennybolt) hirdeti Isten létét és
fenségét, úgy a megváltás rendjében az apostoli igehirdetés által lesz egészen tisztává és teljessé ez a tanúságtétel. Így
tehát az apostolok az ,, egek’’, melyek minden jóakaratú embernek megérthető szavakkal a földkerekség széléig
hirdetik Isten dicsőségét.

R. Minden földre eljut az ő /hangjuk, *
a földkerekség széléig szól az ő igéjük.
V:1. Az egek az Isten dicsőségét hirdetik, * kezének műveiről beszél /a mennybolt.

A földkerekség…
V: 2. Nem olyan beszéd ez † s nem olyan szavak, *hogy ne foghatnád föl mit
/mondanak. A földkerekség… Minden…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR:
Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből. 33.zs. 5. v
ALLELUJA: TU ES PETRUS
Te Péter vagy, és én erre a Kősziklára építem Egyházamat, * és a pokol kapui
nem vesznek erőt rajta. Mt 16,18

(2.t)

†

⃰

Izrael Pásztora, /figyelmezz, * ki József népét, mint a nyájat vezeted. Seregek Istene, téríts meg
/minket, * ragyogtasd fel arcodat, és megszabadulunk. Ant. Kihoztad a szőlőt Egyip/tomból, *
kigyomlálván a pogányokat, helyükbe ülteted azt. Utat egyengettél /neki, * elültetted gyökerét,
és betöltötte a földet. Ant. Árnyéka elborította a /hegyeket, * és indái az Isten cédrusait.
Vesszői elértek egészen a /tengerig, * és hajtásai a nagy folyamig. Ant. Seregek Istene, térj
vissza /hozzánk, * tekints alá a mennyből, és nézd, és látogasd meg ezt a szőlőt! És oltalmazd,
amit jobbod /ültetett, * s az emberfiát, akit magadnak neveltél. Ant. Legyen kezed a te jobbod
felől álló /emberen, * s az emberfián, akit magadnak neveltél. És el nem távozunk /tőled, *
újjáéledünk, és a te nevedet hívjuk. Seregek Ura, Istene, téríts meg /minket, * ragyogtasd fel
arcodat és megszabadulunk. Ant.

D.U. 162
1. Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste! Áldott légy, Jézusnak piros
szent vére! Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség, angyali drága vendégség!
2. Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója! Mi bűnös lelkünknek megorvoslója! R. 3.
Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága! Emberi nemzetnek fő boldogsága. R. 4.
Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége! Mennyei karoknak gyönyörűsége. R.

