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JÚNIUS 29. 
 

A BAKONYPÉTERDI  
SZENT PÉTER ÉS PÁL PLÉBÁNIA  

BÚCSÚÜNNEPE  
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Gyülekező ének SzVU 211/1-6 

1 Két oszlopa igazságnak / két csillaga e világnak.  
Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,  
hadd jöjjön el ő országa közibénk már! 

2  Ti a szent hit ültetői, / pogány Róma új szülői.  
Imádjátok… 

3  Jézus drága szent nevéért /ontottatok Rómában vért.  
Imádjátok… 

4  Örök immár koronátok, / Jézus szava boldogságtok.  
  Imádjátok… 

5  Tanítástok hitünk őre, / el ne térjünk soha tőle!  
  Imádjátok… 

6 Általatok Jézust valljuk, – érettetek magasztaljuk. 
Imádjátok… 

Kezdőének  Dallam: Szent Erzsébet asszony… SzVU 303/1-5 

1  Szent Péter Apostol nagy dicséretét 
énekeljük vígan, ülvén ünnepét, 
ó Szent Péter oldj meg bűnünktől, 
nyerj irgalmat nékünk Istentől. 

2 Anyaszentegyháznak fundamentuma, 
erős kősziklája, édes oltalma, 
soha már a pokol kapui  
nem lehetnek ő meggyőzői. 

3 Te Krisztushoz mentél többiek előtt 
száraz lábbal tenger habjai fölött. 
Kötve avagy oldva mennyekben,  
mit te földön rendelsz, úgy lészen. 

4 Mutasd meg mirajtunk szent hatalmadat, 
ó Szent Péter, melyet Isten néked ad, 
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egészségben tartsd meg testünket, 
vezesd boldogságra lelkünket. 

5 Együtt dicsőítsük közös örömmel  
Szent Pál apostolt is ma szent Péterrel, 
a világnak bölcs tanítóját, 
Szent Egyháznak másik oszlopát. 

Válaszos zsoltár  23. zsoltár – 1.m 

 

 
1a Az Úr nékem pásztorom, *  
 semmiben nincs hiányom. 

b Tápláló mezőre terel és csendes vizekhez, *  
s felüdíti fáradt lelkem.  

(Antifóna) 

2a Igaz úton vezet engem *  
szent nevéhez híven. 

b Járjak bár a halál árnyékában, *  
ott sem félek semmitől, hisz te vagy velem. 

(Antifóna) 

3a Uram, a te pásztorbotod *  
megvéd és biztonságot ad nékem ott. 
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b Asztalt terítesz nékem *  
azok előtt, kik ellenem törnek. 

(Antifóna) 

4a Megkened olajjal homlokom, *  
színültig töltöd serlegem. 

b Jóságod és kegyelmed elkísér engem *  
életem minden napján. 

(Antifóna) 

5a Az Úr házában lakhatom *  
hosszú-hosszú időkön át.  

(Antifóna) 

Felajánlásra  SzVU 116/1,3 

1 Hozzád sóhajt a lélek, Urunk, 
Hozzád vonz az igaz szeretet, 
 Hozzád jöttünk, eléd borulunk. 

3 Szent Szíveddel együtt hevülünk, 
Felajánljuk szívünk, mindenünk. 
Szándékoddal így egyesülünk. 

Áldozásra SzVU 114/1-5 

1 Égből szállott szent kenyér, 
értünk ontott drága vér! 
Hittel áldunk és imádunk,  
bár az elme föl nem ér. 

2 Véghetetlen Istenség,  
szerető nagy kegyesség!  
 Az oltáron velünk áldjon  
tégedet a föld s az ég!  
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3 Ó mennyei seregek,  
velünk egyesüljetek! 
 Tiszta lelkek, az Istennek  
irgalmáról zengjetek!  

4 Nap, hold s fényes csillagok  
imádságra gyúljatok! 
 Hitünk fénye őt dicsérje,  
Kit ragyogva áldotok! 

5 Legyen egy szív, egy lélek  
azokban, kik dicsérnek!  
 Ó nagy Isten! E szentségben  
nyerjék meg, mit remélnek! 

Áldozásra SzVU 155/1-3 

1 Jézus Szíve, legtisztább szív, Kegyelem oltára, 
Boldog, aki tehozzád hív, S szívét hozzád tárja. 
Vércseppjeid a világnak Bűneit lemosták, 
Rólam is a gyarlóságnak Tisztítsad le foltját. 

2 Jézus Szíve, szelídségnek Titkos iskolája,  
A mennyei dicsőségnek Legszebb koronája.  
Szívemet tedd szent Szívedhez Hasonlóvá, kérlek, 
Szívemet fűzd a tiédhez, Jóvá, szelíddé tedd. 

3 Jézus Szíve, add hogy mindig Szeresselek jobban; 
Ha ér bőség, ha ér ínség, Jó és rossz napokban. 
Légy te, szent Szív, én istápom, Légy te menedékem, 
A sötétben napvilágom, Kincsem, dicsőségem. 
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Befejező ének Gotteslob 

 

2 Alles, was dich preisen kann,  
Cherubim und Seraphinen, 
stimmen dir ein Loblied an,  
alle Engel, die dir dienen, 
rufen dir stets ohne Ruh:  
"Heilig, heilig, heilig!" zu. 

 

Befejezésre   SzVU 195/1-2 

1 Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, 
Édes reménységünk, Kegyes Szűzanya. 
Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, 
Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 
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2 Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán, 
Hogy kövessünk annak egész folyamán. 
Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, 
Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 

 


