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Bevonulás
R: Dicsérje föld és az ég,
dalolja mind, aki él, Isten szeretetét!
Ma újra hallva szavát,
imádd az élet Urát! Zengj alleluját!
1 Isten úgy szeret minket,
nekünk Fiát küldte.
Hogy aki Benne hisz, éljen
Vele most és mindörökre!
2 Jézus, Ő a jó Pásztor,
ismeri övéit,
és ha elveszett egy is,
elmegy érte, megkeresni.
3 Jézus, Ő a mi Fényünk,
Benne van reményünk.
Új szívet teremt bennünk,
és a Lelket adja nékünk.
4 Jézus, Ő a Megváltónk,
nem ítélni jött hozzánk.
Mert kereszthalálával
a halál legyőzetett már!
5 ,,Mondd Uram, hová mennénk?"
Nálad életet leltünk.
Szent Igéd: örök élet.
Benne szüntelen remélünk.
Uram irgalmazz
/:Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz, irgalmazz nekünk!:/
/:Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz, kegyelmezz nekünk!:/
/:Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz, irgalmazz nekünk!:/
Zsoltár
Uram, megmentetted lelkem, hogy el ne vesszem!

Alleluja
/:Alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja! :/
Felajánlás
Elhoztuk oltárodra
napunk minden percét,
Amink csak van,
mind felajánljuk Teneked.
Szépségét, örömét
és fájdalmát a napnak,
Urunk itt van, letesszük színed elé.
Alkoss belőlünk Jézus
egy testet s egy lelket
Hozhassuk így,
az emberiséget eléd.
/:Változtass szereteteddel
önmagaddá minket,
mint a bor és kenyér
testté és Véreddé válik. :/
Szent vagy
/:Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
mindenség - Ura, Istene,
dicsőséged betölti a mennyet és a földet,
Hozsanna a magasságban!
Áldott, aki jön az Úr nevében,
hozsanna a magasságban!:/
Isten Báránya
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! Adj nekünk békét!:/

Áldozás
Szeretnélek megtalálni önmagamban,
mert nélküled minden bizonytalan.
Te vagy az a fény, mely megvilágít mindent,
igazság, értelem, tündöklő végtelen
egyedüli kincsem Te vagy, Istenem.
Örökké változik körülöttem minden,
de eloszlik bennem minden félelem,
mert biztos pontként ott ragyogsz fölöttem,
csillag az éjjelen, utat mutatsz nekem
egyedüli kincsem Te vagy Istenem.
R: Minden körülötted forog, benned él,
már nem számít többé, hol, hogyan, miért.
Szeretném, ha mindig ragyognál belőlem,
kérdéseimre válasz Te leszel,
minden mozdulat szeretetté válik,
igazság, értelem, csillag az éjjelen,
egyedüli kincsem Te vagy Istenem.
Nem vagyok rá méltó, hogy a lelkembe szállj,
Csak egy szóval mondjad Jézus, Te nagy Király.
Refr.: /: Meggyógyul a lelkem szent érintésedben .:/
2. Magamhoz veszem az Életnek kenyerét
Megváltóm szent Testét, s hívom az Úr nevét.
3. Uram Jézus Krisztus Tested vétele
Méltatlanságomban Lelkem étele.
Kivonulás
R: Lelkem, áldd az Urat, áldd az Urat,
Egyedül Őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, Őt dicsérd!
Lelkem csak Téged áld!
1. Egy új nap kél, és már ébred minden,
- Itt az idő, hogy áldjalak,
És bármi ér, bármit rejt az út előttem,
- Hadd zengjek este is majd hálával.
2. Kegyelmed nagy, és türelmed hosszú,
- Szerelmed mély, és az égig ér,
Nem szűnök énekelni jóságodról,
- Tízezer okom van, hogy zengjek még.
3. És egy nap majd ez a test elgyengül,
- Erőm elhagy, s utam véget ér,
A lelkem mégis téged áld vég nélkül:
- Tízezer évig és mindörökké!

