
Harangszentelés



„Szárnyaló szívvel” – Szent Benedek atyánk kifejezése volt
375 éves templomunk jubileumi évének mottója. A mai ün-
nepünkön különösen is átéljük ezt, mert az öröm és a hála
könnyűvé teszi az ember szívét és emeli, viszi fel és előre.
Különös kegyelem megélni a mai világban, hogy mennyi
jószándékú ember van, hogy mennyien akarnak maradan-
dót alkotni. „A harangot, az igazit, nemcsak bronzból, 
vörösréz és ón keverékéből öntötték, hanem hitből és
lélekből is. … a harangban megszólal az európai ember
legtisztább hangja, az élet ünnepélyes tragikumának kife-
jezése, az öblös és tiszta pátosz, mely eltölti a hívő lelket,
mikor az idő, az élet és a halál esélyei foglalkoztatják eszmé-
letét.” – írja Márai Sándor a harangról. Igazi harangokat 
szentelünk ma, mert ott van bennük a hit és a lélek is. Sokat 
fognak szólni ezek a harangok, hogy sokszor találkozzunk 
itt, erősödjön köztünk ez az értékteremtő szellem, és tud-
junk segítségére lenni egymásnak és a szükségben lévőknek.
Bencés közösségünk nevében köszönöm mindazoknak, akik 
bármilyen formában is e nemes ügy mellé álltak, Isten áldása
kísérje napjaikat!         

Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel

H
ÁR

O
MMSSZÁZHETVTVT ENNÖÖT

ÉVES

A
G

YŐŐYŐY

RI BENCÉS TEMPPL
OLOL

M



� �

Harangszentelés �016. XII. 18.
A �75 éves Loyolai Szent Ignác-templom 100 éve elhurcolt harangjai 
helyett a Szent Mór Bencés Perjelség, Győr Megyei Jogú Város és helyi 
üzletemberek, polgárok és hívek összefogásának köszönhetően hat új 
harangot szentel Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Dr. Veres 
András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia elnöke és Fazakas Márton csornai premontrei apát.

Az énekes szolgálatot a Collegium Musicum Jaurinense fiúkórus végzi 
Kelemen Áron OSB vezetésével, közreműködik a Győri Filharmo-
nikus Zenekar. Az Ave Maria énekes szólistája Bakonyi Marcell.
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A harangokat �016. október �8-án öntötték az innsbrucki Grassmayr 
harangöntödében. A tiroli fővárosból először Rómába utaztak, ahol 
december 7-én Ferenc pápa megáldotta őket. December 11-én érkez-
tek meg Győrbe, és ünnepi menet kísérte őket a Városházától a Szé-
chenyi térre. Itt egyhetes közszemle után december 18-án kerül  sor 
az ünnepélyes felszentelésre, majd a harangok beemelésére. A régi 
Szent Benedek-harang és új társai Karácsony éjszakáján szólalnak 
meg először együtt.

Fotó: L’O
sservatore Rom
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híveidben a hit, erősödjék a remény, és tökéletesebb legyen a szeretet.
Adj híveidnek lelki erőt és buzgóságot, hogy mindig kövessék a haran-
gok imára és istentiszteletre hívó szavát. Szavukra térjenek meg és 
tartsanak bűnbánatot a bűnösök, nehogy a gonosz lélek az örök kár-
hozatba sodorja őket. A gonosz lelket pedig jobbod hatalmas erejével 
űzzék messze e vidékről.
Krisztus a mi Urunk által. 

Ámen.

A főpapok körüljárják és meghintik a harangokat szentelt-
vízzel, majd újra körüljárva megincenzálják. 

Ezután Asztrik főapát úr a hívek felé fordulva mondja:
Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel.
Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten! Te megadtad a választott nép fi ainak, akik a 
Te dicsőítésedre megfújták harsonáikat, hogy harsonáik szavára ledől-
jenek az ellenséget védelmező falak. Kérünk, szenteld meg és szenteld 
fel ezeket a harangokat, és áldd  meg őket mennyei áldásoddal, hogy 
zengő hangjuk tartson távol e helytől minden csapást és minden bajt. 
Híveid szívéből űzzenek ki minden rossz gondolatot, békétlenséget és 
gyűlölködést, így készítve ott helyet a testvéri érzésnek és a Téged köve-
tő jóakaratnak. Te pedig, aki örömödet leled a benned bízókban, hall-
gasd meg mindazok imáját, akik e harangok szavára Hozzád fordulnak.
Krisztus, a mi Urunk által. 
Ámen.

Hívek:

Hívek:

Hívek:

A szentelést végző főpapok az asszisztenciával és a papsággal 
a harangokhoz vonulnak.

Főapát úr szokásos módon köszönti a híveket:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.
Békesség veletek!
És a te lelkeddel.

Köszöntés
Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő

A köszöntés után főapát úr a hívek felé fordulva mondja:
Az Úr a mi segítségünk!
Aki az eget és a földet alkotta.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek!
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön
örökké. Ámen.
Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel.
Könyörögjünk!
Istenünk, Te azt parancsoltad szolgádnak, Mózesnek, hogy készíttes-
sen harsonákat, amelyekkel imára hívják össze népedet, áldozatot 
bemutató papjaid köré. Kérünk, Szentlelked erejével szenteld  meg 
ezeket a harangokat, amelyeket a Te dicsőségedre és egyházad hasz-
nálatára öntöttek, hogy kondulásukkal az örök értékekre fi gyelmez-
tessék híveidet. Add, hogy valahányszor megszólalnak, növekedjék 

Hívek:

Hívek:

Hívek:

Hívek:

Hívek:
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Ezután a Szent Mór-haranghoz lép és megkérdezi: 
Kinek a tiszteletére szenteljük ezt a harangot?

Jób testvér válaszol: 
Főtisztelendő Atya! E harangot Pannonhalmi Szent Mór püspök tiszte-
letére készíttettük, aki e bencés monostor védőszentje. Közbenjárását 
kérjük, hogy amint ő is alázatosan állt és reményét egyedül Istenbe 
vetette, úgy tudjunk mi is élni és tanúskodni hitünkről, és e harang 
szava mindig erre emlékeztessen majd bennünket, hogy mindenben 
Isten dicsőíttessék.

Mindenki válaszol: Istennek legyen hála!

Főapát úr körüljárja a harangot, és külső oldalát négy helyen 
megkeni krizmával, miközben mondja:
A szent kereszt jele által megszenteljük  és felszenteljük ezt a haran-
got Isten dicsőségére az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Ámen.Hívek:

Bbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbxsbbbbbbbbbxabbbbbbbbbxsbbbbbbb bbbbbbbbbfbbbxbbbbbbbbbbbbesbbbbbxbwab bbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbxgbbbbbbbbbbbbxhbbbbbb bxgbbbbbbbbxhbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbxbbFgbbbbbbbbbbfbbbxbbbb{Ï
Bbbbbxfbbbbbbbbbxgbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbxfbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbxsbbbbbbbxbbbbbs bbbbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbb

Ant.

Z     ENGŐ   ércek hangjá-val *  hú-rokkal és orgo-ná-val

  dícsérjé- tek az   Is-tent!

Szent M
ór
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Ezután a Szent Mihály-haranghoz lép és megkérdezi: 
Kinek a tiszteletére szenteljük ezt a harangot?

Most Balázs harangszakértő úr válaszol: 
Főtisztelendő Atya! Az Anyaszentegyház győri bencés házának és 
templomának közössége kéri, hogy ezt a harangot – melynek rendel-
tetése a jószívű felajánlók adományaiból a reggeli és az esti Úran-
gyala imádságra való meghívás – Szent Mihály főangyal és a bencés 
mindenszentek tiszteletére szentelje fel. Ők védelmezzenek minket 
a gonosztól és segítsenek a jó harcot megharcolni, hogy mindenben 
Isten dicsőíttessék.

Mindenki válaszol: Istennek legyen hála!

Főapát úr körüljárja a harangot, külső oldalát négy helyen 
megkeni krizmával, miközben mondja:
A szent kereszt jele által megszenteljük  és felszenteljük ezt a haran-
got Isten dicsőségére az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.  
Ámen.Hívek:

Bbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbxsbbbbbbbbbxabbbbbbbbbxsbbbbbbb bbbbbbbbbfbbbxbbbbbbbbbbbbesbbbbbxbwab bbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbxgbbbbbbbbbbbbxhbbbbbb bxgbbbbbbbbxhbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbxbbFgbbbbbbbbbbfbbbxbbbb{Ï
Bbbbbxfbbbbbbbbbxgbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbxfbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbxsbbbbbbbxbbbbbs bbbbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbb

Ant.

Z     ENGŐ   ércek hangjá-val *  hú-rokkal és orgo-ná-val

  dícsérjé- tek az   Is-tent!

Szent M
ihály
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András püspök úr a Szent Ignác-haranghoz lép és megkérdezi: 
Kinek a tiszteletére szenteljük ezt a harangot?

Borkai Zsolt polgármester úr válaszol:
Főtisztelendő Atya! E harangot Loyolai Szent Ignác tiszteletére készít-
tette Győr Megyei Jogú Város önkormányzata, ezzel szerettük vol-
na kifejezni tiszteletünket a jezsuita és bencés szerzeteseknek, akik 
városunkban közel �00 éve jelen vannak és imádságukkal, munkájuk-
kal építik városi közösségünket, továbbá tisztelegni kívántunk a világ-
háborúk katonai hősei és polgári áldozatai előtt. Hangja indítson 
bennünket hálára és fi gyelmeztessen, hogy mindent Isten nagyobb 
dicsőségére tegyünk.

Mindenki válaszol: Istennek legyen hála!

Ezután András püspök úr körüljárja a harangot, külső olda-
lát négy helyen megkeni krizmával, miközben mondja:
A szent kereszt jele által megszenteljük  és felszenteljük ezt a haran-
got Isten dicsőségére az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Ámen.Hívek:

Bbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbxsbbbbbbbbbxabbbbbbbbbxsbbbbbbb bbbbbbbbbfbbbxbbbbbbbbbbbbesbbbbbxbwab bbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbxgbbbbbbbbbbbbxhbbbbbb bxgbbbbbbbbxhbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbxbbFgbbbbbbbbbbfbbbxbbbb{Ï
Bbbbbxfbbbbbbbbbxgbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbxfbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbxsbbbbbbbxbbbbbs bbbbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbb

Ant.

Z     ENGŐ   ércek hangjá-val *  hú-rokkal és orgo-ná-val

  dícsérjé- tek az   Is-tent!

Szent Ignác
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Majd a Szent Maurus-haranghoz lép és megkérdezi: 
Kinek a tiszteletére szenteljük ezt a harangot?

Szabó Csaba úr válaszol: 
Főtisztelendő Atya! E harangot Szent Maurus tiszteletére készíttette a 
Szabó család. Szent Maurus a bencés rend alapítójának, Szent Bene-
deknek az egyik első tanítványa volt. Harangjának hangja fi gyelmez-
tessen bennünket, hogy Isten szavát, amit papjai nekünk közvetíte-
nek, nyitott füllel hallgassuk és szívünket is hozzá hajlítsuk, hogy 
mindenben Isten dicsőíttessék.

Mindenki válaszol: Istennek legyen hála!

Ezután András püspök úr körüljárja a harangot, külső olda-
lát négy helyen megkeni krizmával, miközben mondja:
A szent kereszt jele által megszenteljük  és felszenteljük ezt a haran-
got Isten dicsőségére az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Ámen.Hívek:

Bbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbxsbbbbbbbbbxabbbbbbbbbxsbbbbbbb bbbbbbbbbfbbbxbbbbbbbbbbbbesbbbbbxbwab bbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbxgbbbbbbbbbbbbxhbbbbbb bxgbbbbbbbbxhbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbxbbFgbbbbbbbbbbfbbbxbbbb{Ï
Bbbbbxfbbbbbbbbbxgbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbxfbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbxsbbbbbbbxbbbbbs bbbbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbb

Ant.

Z     ENGŐ   ércek hangjá-val *  hú-rokkal és orgo-ná-val

  dícsérjé- tek az   Is-tent!

Szent M
aurus
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Márton apát úr a Szent Márton-haranghoz lép és megkérdezi: 
Kinek a tiszteletére szenteljük ezt a harangot?

Bogisich Ferenc úr válaszol:
Főtisztelendő Atya! E harangot Tours-i Szent Márton püspök tisztele-
tére készíttette a Bogisich család. Szent Márton püspök 1700 éve szü-
letett Pannóniában és fáradságot nem ismerve hirdette Isten igéjét. 
Emlékeztessen bennünket ez a harang az idő értékére, hogy ki tudjuk 
használni a nekünk adott időt és egyre jobban tudjuk kamatoztatni 
talentumainkat, hogy mindenben Isten dicsőíttessék.

Mindenki válaszol: Istennek legyen hála!

Ezután Márton apát úr körüljárja a harangot, külső oldalát 
négy helyen megkeni krizmával, miközben mondja:
A szent kereszt jele által megszenteljük  és felszenteljük ezt a haran-
got Isten dicsőségére az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Ámen.Hívek:

Bbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbxsbbbbbbbbbxabbbbbbbbbxsbbbbbbb bbbbbbbbbfbbbxbbbbbbbbbbbbesbbbbbxbwab bbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbxgbbbbbbbbbbbbxhbbbbbb bxgbbbbbbbbxhbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbxbbFgbbbbbbbbbbfbbbxbbbb{Ï
Bbbbbxfbbbbbbbbbxgbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbxfbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbxsbbbbbbbxbbbbbs bbbbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbb

Ant.

Z     ENGŐ   ércek hangjá-val *  hú-rokkal és orgo-ná-val

  dícsérjé- tek az   Is-tent!

Szent M
árton
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Majd a Szent Placidus-haranghoz lép és megkérdezi: 
Kinek a tiszteletére szenteljük ezt a harangot? 

Szabó Dezső úr válaszol: 
Főtisztelendő Atya! E harangot Szent Placidus tiszteletére készíttet-
te a Szabó család és Márton László. Szent Placidus Szent Benedek 
atyánk első tanítványa volt Szent Maurus mellett. Harangjának sza-
va emlékeztessen bennünket arra, hogy mindig tanítványok mara-
dunk, mindig tanulhatunk, és mindig úton járunk, hogy mindenben 
Isten dicsőíttessék.

Mindenki válaszol: Istennek legyen hála!

Ezután Márton apát úr körüljárja a harangot, külső oldalát 
négy helyen megkeni krizmával, miközben mondja:
A szent kereszt jele által megszenteljük  és felszenteljük ezt a haran-
got Isten dicsőségére az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Ámen.

Szent Placidus

Hívek:

Bbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbxsbbbbbbbbbxabbbbbbbbbxsbbbbbbb bbbbbbbbbfbbbxbbbbbbbbbbbbesbbbbbxbwab bbbbbb[bbbbbbbbfbbbbbbbbbxgbbbbbbbbbbbbxhbbbbbb bxgbbbbbbbbxhbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbxbbFgbbbbbbbbbbfbbbxbbbb{Ï
Bbbbbxfbbbbbbbbbxgbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbxfbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbxsbbbbbbbxbbbbbs bbbbbbbbbbbbb}bbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxbbbbbbbbbbb

Ant.

Z     ENGŐ   ércek hangjá-val *  hú-rokkal és orgo-ná-val

  dícsérjé- tek az   Is-tent!
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Asztrik főapát úr a hívek felé fordulva mondja:
Könyörögjünk!
Urunk Jézus Krisztus! Te a Genezáret taván, a csónakban még a fáradt-
ságtól megtörve is meghallottad apostolaid segélykiáltását, és lecsen-
desítetted a viharos tengert. Kérünk, hallgasd meg híveid imádságát, 
akik e harangok szavára Hozzád fordulnak, vagy szent házadban 
összegyűlnek, hogy közösen imádjanak téged. Nyisd meg a menny-
ország kapuját híveidnek, akiket e harangok szavával búcsúztatunk
a földi életből. Kérünk, áldd meg mindazokat, akik áldozatukkal 
és munkájukkal segítettek, hogy templomodban ezek a harangok a
Te dicsőségedre megszólalhassanak. Aki az Atyával és a Szentlélekkel
élsz és uralkodol mindörökkön örökké. 
Ámen.

Az egybegyűltek bevonulnak a templomba. 

Hívek:
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Olvasmány

Graduale
Közel van az Úr \mindazokhoz, † kik segítsé/gül hívják, *
kik segítségül hívják /igazságban.
Az Úr dicséretét hirdesse az én szám, és áldja minden test az ő szent nevét! *
kik segítségül hívják /igazságban. Közel van az Úr…

Szentlecke

Alleluja
Ismeretlen szerző, Codex Faenza, XV. század

Evangélium
Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
…Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus.

Hívek:

Hívek:

Hívek:

Y-ri-     e  *  e-            lé-     i-son. bis Christe          e- 

lé-     i- son.  bis   Ký- ri-   e              e-            lé-      i- son.       Ký- ri- 

e             *                **  e-            lé-     i-son. 

K 
 

Ünnepi szentmise
Introitus

Kyrie
Claudio Monteverdi: Messa à 4 da Cappella, benne közös énekként:
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   essék az I-ga-zat!  Nyíljék meg immár a    föld, s teremje  az Üdvö-zí-tőt! 
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Kérve kérünk tehát, Istenünk…
…Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme, hitünk szent titka:
Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadá-
sodat, amíg el nem jössz.
Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk…
…minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
Ámen.

Az Úr imádsága
Üdvözítőnk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te 
neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, 
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól…
…Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.
Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak…
…Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Ámen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!
És a te lelkeddel.
Köszöntsétek egymást a béke jelével!
Legyen békesség köztünk mindenkor.

Celebráns:

Hívek:

Celebráns:

Hívek:

Celebráns:
 Hívek:

Celebráns:

Hívek:

Celebráns:

Hívek:
Celebráns:

Hívek:
Celebráns:

Hívek:

Hívek könyörgése

Felajánlás

Franz Schubert: Ave Maria

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a minden-
ható Atyaisten előtt. 
Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicsé-
retére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya-
szentegyház javára.
Kérünk, mennyei Atyánk…
…Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Prefáció
Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket!
Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!
Méltó és igazságos.
Valóban méltó és igazságos…
…vég nélkül énekeljük:

Sanctus
Claudio Monteverdi: Messa à 4 da Cappella

Kánon
Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az 
egész teremtett világ, mert Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, a 
Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz 
magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot 
mutasson be neked.

Celebráns:

Hívek:

Celebráns:

Hívek:

Celebráns:
Hívek:

Celebráns:
Hívek: 

Celebráns:
Hívek:

Celebráns:

Celebráns:
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Áldás

Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel.
Legyen áldott az Úr neve!
Most és mindörökké.
Az Úr a mi segítségünk!
Aki az eget és a földet alkotta.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek!
Ámen.
A szentmise véget ért, menjetek békével!
Istennek legyen hála!

Celebráns:
Hívek:

Celebráns:
Hívek:

Celebráns:
Hívek:

Celebráns:
Hívek:

Celebráns:
Hívek:

Agnus Dei
Claudio Monteverdi: Messa à 4 da Cappella

Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket 
meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya.
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem 
csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Áldozás

Franz X. Engelhart: Magnifi cat

Celebráns:

Hívek:
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