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ELSŐÁLDOZÁS 
Találkozás az Eukarisztiában jelen lévő Jézussal 

__________________________________________________________________ 
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ÉNEK A SZENTMISE ELEJÉN 
 
1. Ő meghív minket a saját asztalához,  

a szeretete véd engem. 
Ő meghív minket a saját asztalához, 
a szeretete véd engem. 
Ő meghív minket a saját asztalához, 
a szeretete véd engem. 
Az örök szeretet vég engem. 
 

2. Egyház épült a hitünk sziklájára,  
a szeretete véd engem... 
 

3. Mi vagyunk az ágak, ő a fatörzs,  
a szeretete véd engem... 

 

4. Mi vagyunk a bárányok, ő a pásztorunk,  
a szeretete véd engem… 

 
ÉNEK A BŰNBÁNATRA 
 
1. ||: Életem csak kegyelem, / önérdemem nincs. :|| 

R./ Veled vagyok naponta  / Kezeidet megfogva. 
     Te csak bízzál karomban / – mondja az Úr.  :|| 
 
2. ||: Régi énem leküzdöm nagy erejével. :|| 
 
3. ||: Szeretete igazgat, ellát tanáccsal. :|| 
 
4. ||: Hűen vezet, utamon nem hagy magamra. :|| 
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ÉNEK A FELAJÁNLÁSRA 
 
R./ Minden forrásom belőled fakad. 

Kenyérben borban nekünk adtad magad. 
Jézus, formáld át az életünk! 
Minden nap maradj velünk! 

 
1. Térden állva csodálom titkodat. 

Szívem kitárva keresem hangodat. 
A csend által szólsz, békéd üzen. 
Tudom jól, itt vagy jelen. 

 
2. Tested, véred értünk áldoztad. 

A kereszt fáját miattunk hordoztad. 
Isten vagy, de úgy szerettél, 
hogy törékeny emberré lettél. 

 
3. Végtelen benned a szeretet. 

Tőled kaphatunk új életet. 
Tiszta forrás vagy, mely nem apad el, 
megtisztít, az égig emel. 

 
ÉNEK A SZENTÁLDOZÁS UTÁN 
 
10. Kenyered és borod táplál engem, 

te gyógyítod szívem, hogyha fáj, (hogyha fáj) 
R./ Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, maradj velem, 

tiéd vagyok, neked élek már. 
 
2.  Mikor veled járok én az úton, 

minden gondom messze-messze száll, (messze száll). 
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R./ Maradj velem... 
 
3. Leborulva hálát adok néked, 

szívemből ma hála dala száll, (dala száll) 
R./ Maradj velem... 
 
 
ÉNEK A SZENTMISE VÉGÉRE 
 
R./ Menj, Ábrahám, menj, /  

Ábrahám, indulj el ma még – indulj el ma még! 
Menj, Ábrahám, menj, / és vezet majd az ég… 

 
1.  És Ábrahám így elindult, / mert bízott az Úrban. 

Nem értette, de elhitte, / hogy Isten vele van.  
Refrén 

 
2.  Ó testvér, most ne várj tovább, / Ha Isten szól hozzád. 

Csak figyelj mindig őreá, / És Isten vezet majd!  
Refrén 
 

3. Ha te kétkedve kérdezed, /Így Ő távol marad. 
Ma próbáld meg Ővele, / És Isten vezet majd!  
Refrén 

 
4. Az első lépted oly nehéz, / Tán vissza is nézel, 

De dicsőítsd az Úr nevét, / És így boldog leszel!  
Refrén 

 


