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Éneklap 

Húsvét 3. vasárnapjára 

„C” liturgikus évben 

Kezdésre (Sárga könyv, 134) 

Ó, jöjjetek, örvendjünk, 

lelkesen tapsoljunk, 

énekeljünk az Úrnak! 

Isten küldötte el nékünk szabadítóját, 

a népek előtt megjelentette az ő 

igazságát. 

Kyrie (Kék könyv, 159) 

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!  

Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, 

kegyelmezz!      

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! 

Gloria (Kék könyv, 159/B) 

Dicsőség a magasságban Istennek, 

és a földön békesség a jóakaratú 

embereknek. Dicsőítünk téged, 

áldunk téged, imádunk téged, 

magasztalunk téged. Hálát adunk 

neked 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. 

Zsoltárválasz (Sárga könyv, 31) 

Magasztaljon Téged minden nyelv! 

Dicsérje és áldja szent neved! 

Áldott légy Uram! Áldott! 

Nagyságod előtt most hódolunk! 

Alleluja (Kék könyv, 31/B) 

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, 

alleluja, alleluja, alleluja! Alleluja, 

alleluja! (Ébredj ember allelujája) 

Felajánlásra (Kék könyv, 213) 

A föld és az ég asztalunknál összeér,  

értünk lett élet ez a bor és a kenyér! 

Őáltala, Ővele, Őbenne  

Tied vagyunk, Tied vagyunk,  

Tied vagyunk, Tied vagyunk! 

Ments meg minket, táplálj minket, 

ments meg minket, táplálj minket, 

ments meg minket, táplálj minket, 

ments meg minket! 

A föld és az ég asztalunknál összeér,  

értünk lett élet ez a bor és a kenyér! 

Őáltala, Ővele, Őbenne  

Tied vagyunk, Tied vagyunk,  

Tied vagyunk, Tied vagyunk! 

Sanctus (Kék könyv, 192/2) 

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 eljő 

mihozzánk! 

Hozsanna a magasságban! 

Agnus Dei (Kék könyv, 159/D) 

||: Isten báránya, te elveszed a világ 

bűneit. Irgalmazz nekünk, irgalmazz 
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nekünk, irgalmazz nekünk! :|| 

Isten báránya, te elveszed a világ 

bűneit. Adj nekünk békét, adj nekünk 

békét, adj nekünk békét! 

Áldozásra (DÚR, 130; Hillsong 

United, Oceans; DÚR, 20) 

Tápláló szent kenyér, 

Tápláló drága vér, 

Betölti szívemet a végtelen. 

Békémnek záloga, 

Lelkemnek otthona, 

Formáld át életem, 

Légy velem! (2x) 

Meghívtál, hogy vízre lépjek, 

hol Nélküled elsüllyedek. 

Ebben megtalállak Téged, 

a mélységben megtart hitem. 

A mélységnél nagyobb kegyelmed, 

mely elvezet és tart engem. 

Ha elbuknék és nagyon félnék, 

Te nem hagysz el és nem inogsz meg. 

Nagy Neved hívom én, 

és felnézek a vizek fölé. 

Ott látlak én, a lelkem 

Benned megpihen. 

Enyém vagy és én Tied. 

||: Lélek add, hogy Benned 

teljesen megbízzak, 

A vízen bátran Veled járjak 

és bárhová hívsz, menjek! 

Vigyél tovább, mint a lábam 

tudna menni! Taníts teljes 

hittel járni, jelenlétedben élni! :|| 

Nagy Neved hívom én, 

és felnézek a vizek fölé. 

Ott látlak én, a lelkem 

Benned megpihen. 

Enyém vagy és én Tied. 

||: Annak, ki a trónon ül és a 

Báránynak! :|| 

||: Legyen áldás és dicsőség, tisztelet 

és hatalom, örökké! :|| (2x) 

Végén (Kék könyv, 199) 

Nap, hold, csillagok, 

Szépen ragyogjatok: 

Máriához száll most az ének! 

Kélő tengerek, égig érő nagy hegyek, 

Máriát velünk köszöntsétek 

Szeretünk téged, Mária, Mária! 

Szeretünk téged, Mária, Mária! 

Te minden ember anyja vagy, 

||: Az úton, kérünk, el ne hagyj, 

El ne hagyj :|| az úton! 

Édesanyánk melegét, 

Gyermekévek örömét, 

Mindent megköszönünk néked! 

Hét tőr fájdalmát, 

Szent fiad halálát, 

S mindent megköszönünk néked! 

R.: Szeretünk téged, Mária, Mária! 

Szeretünk téged, Mária, Mária! 

Te minden ember anyja vagy, 

||: Az úton, kérünk, el ne hagyj, 

El ne hagyj :|| az úton! 


