
CSERKÉSZNAPI SZENTMISE DALOK 

 
BEVEZETŐ SZERTARTÁS 

 

Jubilate Deo, omnis terra, 

servite Domino in laetitia. 

Alleluia, alleluia, in laetitia 

Alleluia, alleluia, in laetitia 

(Újjongjon az Úrnak az egész föld, szolgáljátok az Urat örömmel.) 

 

 

Esedezések 

 

P és H  Uram, irgalmazz. (3x) 

 Krisztus kegyelmezz. (3x) 

 Uram, irgalmazz. (3x) 

 

 

Első olvasmány 

 

A világnak Krisztus kell. 

A világnak Krisztus kell. 

A világnak kellesz te is, 

Mivel te Krisztushoz tartozol 

Emlékezz! Emlékezz!  

Te Krisztushoz tartozol! 

 

 

Második olvasmány 

 

Nem lesz egyedül a szíved többé glóri- alleluja! 

Velem az én Uram mindörökké glóri- alleluja! 

Jézus, Hajnalcsillag, glóri-alleluja! 

Jézus, Hajnalcsillag, glóri- alleluja! 

 

Alleluja 

(A hívek felállnak.) 

Alleluja (4x) 

 

 

Az áldozati adományok előkészitése 

Isten, hazánkért térdelünk Elődbe, 

Rút bűneinket jóságoddal född be. 

Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, 

Érdemét idézzed. 

 

István királynak szíve gazdagságát, 

Szent Imre herceg kemény tisztaságát, 

László királynak vitéz lovagságát, 

Ó, ha csak ezt látnád! 

 

Szent Erzsébetből hős szeretet árad. 

Margit imái vezekelve szállnak. 

Minket hiába, Uram, ne sirasson, 

Áldott Boldogasszony. 



 

Ránk bűnösökre minden verés ráfér, 

De könyörögnek ők tépett hazánkért. 

Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek: 

Hazánkat így mentsd meg! 

 

Hálaadó ének 

 

P és H Szent vagy! Szent vagy! Szent vagy! 

 Mindenség Ura, Istene! 

 Dicsőséged betölti a mennyet és a földet! 

 Hozsanna a magasságban! 

 Áldott, ki az Úr nevében Jő! 

 Hozsanna a magasságban! 

 

 

Isten Báránya 

H Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! 

 Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! 

 Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét! 

 

A hivek áldozása 

 

(Madárka, madárka népdal dallamára) 

Áldd az Urat, lelkem, mindig Őt dicsérjed, 

Amit csak teremtett, ami jót veled tett, soha ne felejtsed. 

 

Bűnöd megbocsátja, meggyógyít a bajból, 

Megmenti életedet, jósága, kegyelme a nagy pusztulástól. 

 

Szépségét meglátod, újul ifjúságod, 

Mint a sasmadáré visszatér, visszatér, múló ifjúságod. 

 

Az Úr igazságos minden gyötrött szívhez, ösvényét 

Megnyitja, Izraelt tanítja, jó Ő mindenkihez. 

 

Jó és hosszantűrő, lassú a haragja,  

Álnokság tengerét sértések sok ezrét, vissza sose adja. 

 

Mint az apa gyöngéd botló gyermekéhez,  

Az Isten oly kegyelmes, irgalmas, türelmes, szíve gyermekéhez. 

 

Mert Ő bizony tudja, hogy sárból születtünk, tűnik el életünk. 

 

Könnyű szél ha támad, elfúj az is mindent,  

De minket hazavár, megőriz, megtalál, a hűséges Isten. 

 

Mennyei Atyánkat s Fiát hadd zengem, 

Velük a Szentlelket, áldjad Istenedet, áldd az Urat lelkem. 

 

 

Ó szentséges, ó kegyelmes, Édességes Jézusom!  

Dícsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom. 

Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába. 

Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál. 

 



Téged áldlak, magasztallak mely alázzatossággal, 

Megölellek, megcsókollak úgy imádlak nagy lánggal. 

Légy irgalmas, légy kegyelmes kérlek tőled el ne kergess. 

Én szívemhez szorítalak, mint angyalok, kívánlak. 

 

 

Megkötöm magamat Isten kötelével. 

Megkötöm magamat Ország igéjével. 

Szabadságom, Uram, Néked visszaadom. 

Csak a szeretetre formáld át tudatom. 

 

Magamat megkötni gyenge vagyok, Uram! 

Segítő kéz nélkül nehéz járni utam. 

Atyám, erősítsd meg gyermeked a hitben. 

Életem példázza: Szeretet az Isten. 

 

Megkötöm magamat baráti kötéllel. 

Testvéri közösség tartó erejével. 

Tetvér, ha eloldom kettős kötelékem, 

Szembesíts magammal, légy felelős értem. 

 

Áldozás után 

Boldogasszony anyánk, régi nagy Pátrónánk. 

Nagy ínségben lévén, így szól meg hazánk: 

Magyarországról, romlott hazánkról, 

Ne feledkezzél el szegény magyarokról. 

 

A hivek elbocsátása 

 

Áldásoddal megyünk, megyünk innen el. 

Néked énekelünk boldog éneket. 

Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk 

Őrizd életünk minden nap. 

 

Minden nap dicsérünk, Téged jó uram,  

Néked énekelünk vígan boldogan,  

Maradj mindig velünk, ha útra kelünk, 

Őrizd életünk minden nap. Minden nap. 

 

 


