
Bízd Újra Életedet Krisztusra! 
 

 
 

JANUÁR 1. 

SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA, ÚJÉV 



KEZDŐÉNEK SzVU 39 

1  Szép kelet, szép nap! nincs benned homály, 
Mert az örök nap benned a király. 
Új esztendőben új szívekkel, / Dicsérünk Jézus énekekkel. 

2 Már a bölcsőnél törlöd bűnünket, 
Szűz Anyád keblén mosod lelkünket. 
Új esztendőben új szívekkel, / Dicsérünk Jézus énekekkel. 

KYRIE (Uram, irgalmazz!) 

Kántor:  Kyrie eleison! 
Nép: Született világ megváltója, /  

Angyalok jöttek, jó hírt hoztak / Betlehemben. 
Kyrie eleison! 

Kántor:  Christe eleison! 
Nép: Örök Atyának szent Igéje 

Íme hallgat, most nem szólhat / Betlehemben. 
Christe eleison! 

Kántor:  Kyrie eleison! 
Nép: Üdvösségünknek kútforrása 

Emberré lett, világra jött / Betlehemben. 
Kyrie eleison! 

DICSŐSÉG a magasságban Istennek (Szigeti-mise) 

OLVASMÁNYKÖZI ÉNEK  Zsolt 66,2a 

A-B-C évben Könyörüljön rajtunk az Isten, * 
 és áldjon meg minket! (5. módus) 

ALLELUJA (6. módus) 

  



FELAJÁNLÁSRA SzVU 23 

1 Istengyermek, kit irgalmad / Közénk lehozott, 
Angyaloknak énekével / Néked áldozok. 
Terjeszd fölém kezedet, / Hogy az Istenszeretet  
Töltse el ma szívem, lelkem, / Jászolod tövén. 

2 Bár nem látom gyermekarcod / Szent vonásait, 
Hiszem mégis rendületlen: / Hogy már Te vagy itt. 
És mosolygón fölfogod / Könnyemet, amit hozok 
Ajándékul jászolodnak / Trónusához én. 

3 Istengyermek, nézd szívemnek / Forró vágyait: 
Boldogságot adni másnak / Nincs hatalma itt, 
Csak Tenéked, Istenem. / Ó, ha arcod megjelen, 
Áldott ostya szent színében, / Boldog vagyok én. 

ÁLDOZÁSRA SzVU 127 

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 Téged áldlak, magasztallak / Mély alázatossággal, 
Megölellek, megcsókollak, / Úgy imádlak nagy lánggal. 
Légy irgalmas, légy kegyelmes, / Kérlek, tőled el ne kergess! 
Én szívemhez szorítalak, / Mint angyalok, kívánlak. 

3 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! 

ÉNEK A SZENTÁLDOZÁS UTÁN 

 

 



 

BEFEJEZÉSRE  SzVU 41 

1 Ó szép Jézus!/ Ez új esztendőben / Légy híveidben. 
Ó Mária! / Esedezzél értünk,/ Édes reményünk! 

 Hogy ez új esztendőben / Minden ügyeinkben 
 Lehessünk Jézus/ Drága kedvében. 

2 Ó szép Jézus! / Drága szent nevedért/ Kelj föl népedért. 
 Ó Mária! / Tekints híveidre / Te szent Fiadért, 

Hogy ez új esztendőben / minden ügyeinkben 
 Lehessünk Jézus/ Drága kedvében. 

3 Ó szép Jézus!/ Tartsd meg híveidet, / Mint tieidet. 
Ó Mária! / Jézusnak szent Anyja! 

 Országunk tornya! / Adjad, kérünk, hogy ebben 
Az új esztendőben / Lehessünk épek / Testben, lélekben. 

NEMZETI HIMNUSZ SzVU 306 

 Isten, áldd meg a magyart, / Jó kedvvel bőséggel, 

Nyújts feléje védő kart, / Ha küzd ellenséggel; 
Balsors akit régen tép, / Hozz reá víg esztendőt, 

Megbűnhődte már e nép / A múltat s jövendőt. 



 
 
 
 
 
 

MELLÉKLET 
 



 



Hívek könyörgése 
Január 1. – Az Istenszülő Szűz Mária főünnepe – C 

P.:  Testvéreim! Újév napján vigyük az egyház és a világ kéréseit és 
gondjait Atyánk és Istenünk elé. 

L.:  Töltsd el a keresztényeket bizalommal és reménnyel, hiszen 

te adod nekünk az újév idejét, és egykor te vezetsz el majd az 

örökkévalóság teljességére is. 

Tartsd vissza a föld hatalmasait az erőszak és jogtalanság 
alkalmazásától, a korrupciótól és a félelemkeltéstől. 
Szentlelkeddel teremts békét a világban. 

Add, hogy a politikusok a béke szolgálatában álljanak, tartsák 
tiszteletben és mozdítsák elő az alapvető emberi jogokat, 
legyenek a dialógus és befogadás emberei. 

Állj Szentlelkeddel bencés közösségünk mellett. Vigyázz idős 
és törékeny szerzetestestvéreinkre, óvd meg fiatal 
testvéreinket a csalódástól, áldd meg kezünk munkáját, és 
erősíts meg abban, hogy érdemes mindig újrakezdeni. 

Bátorítsd a világi keresztényeket, hogy tevékenyen részt 
vegyenek az egyház és a társadalom életében. Ajándékozz 
meg minket látó szemmel és éber lélekkel, hogy észrevegyük, 
ha az embereknek szükségük van ránk. 

Légy mindazokkal, akik szorongással néznek az új év elé. 
Kísérd azokat, akik újévi fogadalmakat tettek, és optimistán 
tekintenek a jövőbe. 

Emlékezzél meg azokról, akik csendet és imádságot keresve 
érkeztek monostorunkba az esztendő fordulójára. Add meg 
nekik, amit a szívük kíván. 

P.: Atyánk, te adod nekünk az új évet és az új kezdet lehetőségét. Légy 
velünk a zarándokúton, amíg el nem érkezünk a te teljességedbe. 
Krisztus, a mi Urunk által. 

H.:  Ámen. 



 


