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Angyalok, vének áldanak!
A szentek zúgják: ég és föld Királya vagy!
Néped trónod elé borul!
Köszöntünk Téged!
Köszöntünk Téged!
Köszöntünk, megdicsőült Úr!

Ízleld és lásd, hogy jó az Úr!
Ó, ízleld és lásd, hogy az Úr jó!
Boldog ember az, ki benne bízik,
boldog ember az, ki benne bízik!
Ő jó, Ő jó, Ő jó, Ő jó!

Mert tudom, semmi nem szakaszthat el
az én Uram szerelmétől.
Sem élet, sem halál nem választ el,
sem ma, sem holnap!
Mert az angyalok visznek Őhozzá,
s a pokol erői sem állíthatnak meg!
Nem számít, ha hegytetőn állok meg,
vagy a sík tenger partján.
Mert az Úr alkotta mindezt,
és minden az övé!
És tudom, semmi nem szakíthat el
az én Uram szerelmétől!

Jöjj el, Uram! Jöjj el, Uram! Jöjj el, Uram!
Jöjj el Uram!
Királyom és Mesterem,
Segítőm vagy Istenem!
Megváltóm, Védelmezőm,
mindenható Tervezőm!
Orvosom és Pásztorom,
Barátom vagy, Támaszom!
Reménységem, Szerelmem,
célom vagy nekem, Atyám!

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus…

Jézus, áldott legyél!
Áldott legyél mindörökké!
Áldott legyél, áldott legyél!
Amíg csak élek, dicsérlek én!
Dicsérlek én mindörökké, mindörökké,
áldott legyél!
Ó, Jézus, minden szív áldjon Uram!
Minden ember dicsérjen Téged!
Dicsérjék neved a földön!
Dicsérjék neved a mennyben!
Minden ember Néked zengjen dicsőítő,
szent éneket!

Szentmise
||: Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,
töltsd el a szívünk, életünk,
hogy béke és áldás szálljon ránk,
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk. :||
Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk,
hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk,
reménységünk belőled fakad,
hogyha szívünk-lelkünk mindentől szabad.
Ajándékul Lelked küldted el,
hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk,
aki értünk életét adta.
Mi is átadjuk most szívünk, mindenünk.

Jézus Krisztus, Téged elküldött az Atya,
hogy gyógyítsd a megtört szívűeket!
Uram, irgalmazz nekünk! 3×
Jézus Krisztus, Te eljöttél hozzánk,
hogy hívjad a bűnös embereket!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 3×
Jézus Krisztus, Te az Atya jobbján ülsz,
hogy értünk örökre közbenjárj!
Uram, irgalmazz nekünk! 3×

||: Alleluja, allelu-alleluja, alleluja, alleluja! :||
Krisztus az Úr, erő s hatalom övé,
bátran bízz benne, hisz mondta:
Ki újra kopog, annak ajtót nyitnak majd.
Alleluja, alleluja!
Föltámadt Jézus, legyőzte a halált,
mindenre új hajnal virrad.
Indulj az útra, és soha meg ne állj,
Alleluja, alleluja!

Fogadd el Uram, szabadságomat,
fogadd el egészen!
Vedd értelmemet,
akaratomat és emlékezésem!
Mindazt, amim van, és ami vagyok,
Te adtad ingyen.
Visszaadom, Uram,
visszaadok egyszerre mindent.
Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed,
csak egyet hagyj meg ajándékomul:
szeretnem Téged.
Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel,
s minden, de minden gazdaság enyém,
más semmi nem kell.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenségnek Ura
Istene!
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet!
Hozsanna a magasságban!
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenségnek Ura Istene!
Ó, áldott, ki az Úr nevében eljön mihozzánk!
Hozsanna a magasságban!

||: Isten Báránya,
Te elveszed a világ bűneit!
Irgalmazz, irgalmazz nekünk! :||
Isten Báránya,
Te elveszed a világ bűneit!
Adj nekünk, adj nekünk békét!

Refr.: ||: Isten gyöngédség, irgalom! :||
1. Áldd, lelkem, áldd az Urat!
Egész bensőm áldjad Szent Nevét!
Áldd, lelkem, áldd az Urat!
Nagy jóságát soha ne feledd!
2. Megbocsátja minden bűnödet,
begyógyítja minden sebedet.
Megváltja az életed a sírtól,
gyöngéd szeretettel koronáz.

3. Javaival ellát életedben,
visszahozza ifjú erőd.
Az Úr igaz tetteket visz véghez,
az elnyomottnak pártjára áll.
4. Az Úr irgalmas és kegyelmes,
haragja nem tart örökké.
Amilyen messze van az ég a földtől,
oly nagy irgalma, ha félik Őt!
5. Isten gyöngédség, irgalom,
szeretete örökkévaló. 2×

Refr.: Mária, Mária, szép virágszál,
Mária, szikrázó nap!
Szeplőtlen fogantatott, ártatlan Lány,
könyörögj érettünk, Anyánk!
Mária, Mária, szép virágszál,
Mária szikrázó nap!
Védelmezz, Magyarok Nagyasszonya,
imádkozz érettünk, Anyánk!
1. Nézd, önzésünk mély, sötét börtönbe zár,
a hűtlenség kígyója szívünkre vár,
erőtlen gyermeked hozzád kiált:
Ne hagyj el, jöjj, segíts már!
2. A szeretet hűsége szívedben ég,
mint hajnali verőfény oly tiszta, szép!
Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk;
utunkon előttünk járj!

Jöjj el, Szentlélek, vezess utamon!
Tölts el egészen, Erőm, Vigaszom!
Jöjj el, Béke, Öröm, Szeretet!
Érints meg!
Lobbantsd lángra szívem, lelkem készen áll,
hogy a szívem legmélyében Te légy a Király!
Lobbantsd lángra szívem, tüzed járjon át,
minden szavam, tettem Tiéd már.

