
Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe
(Gyertyaszentelő Boldogasszony)

A Nepomuki Szent János kápolnánál gyülekezik a nép. Míg a gyertyákat 
kiosszák és meggyújtják, a hívek éneklik:

-bb7cb[ccgccccgccccycx]cccjcccchcccctcccc]ccc‡µchcccgccccfccccdx]cccwnx\cv≠ 
  Ki negyven   nap   e- lőtt      üd-vös- sé- günk- re,
   le-  jöt-tél        az  ég-ből        bű-nös föl-dünk- re.

-bb7cccsccccaccccs˜cc3vdxc]cccrmcx\cx]cccgx¥vvjccch˜xcgxc]ccccrmccc\x] 
      Szállj be     lel-      künk            haj-lé-      ká-           ba,

-bb7xucccchccccgcccc]cccrcccctcccc]cccrccccecccc]cccWxx}xxxxcccccv 
ó     vi-lág        vi-  lá-    gos- sá-     ga!

2. Ki a Szűz méhében testbe öltöztél,
hogy megmentsd az embert, emberré lettél, Szállj be…

Ezt követően a kar énekli:

A gyertyák megáldását követően a pap és a kar énekli:

Ezt követően a pap vezetésével rendezett sorokban elindulunk a templom 
felé, ezalatt énekeljük:

Ecce Dominus noster cum virtute 
veniet, ut illuminet oculos servorum 
suorum, alleluia.

Íme, a mi Urunk hatalommal érkezik 
és megvilágosítja szolgáinak szemeit,
alleluia.

Lumen ad revelationem gentium: et 
gloriam plebis tuae Israel.
Nunc dimittis servum tuum, Domine, 
secundum verbum tuum in pace. 
Lumen… Quia viderunt oculi mei, 
salutare tuum. Lumen… Quod parasti 
ante faciem omnium populorum. 
Lumen…

Fényt a népek megvilágosítására és 
dicsőséget népednek Izraelnek.
Bocsásd el most, Uram, szolgádat, 
szavaid szerint békességben, Fényt… 
mivel meglátták szemeim, üdvösségedet, 
Fényt… amelyet minden nép színe előtt 
készítettél.
Fényt… 
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-cctccccgccccfcccc]cccdccccsccccqcccc]ccciccccjcccchcccc]cccÇµvvhcc%gccccycccc≠ 
      Ó   Si-  on    templomod,      é-  ke- sítsd   csar-no-kod.
     Így fo-gadd Krisztu-sod,      Ki- rá-l yod,  Pász-to-rod!

-ccch,ccccJcccckccccjcccc]cccjcccchcccchcccc”gxc]cccg,xHxcfccxdxvccvv] 
        Í-   me,  itt  jön   Szűz Má-ri-   a,       kar-ján  lel-künk

-cccHccccg,xcfcx”dcx]cccicxjcxhxc]ccÇµvvhccc%gxcyxcx}cccxccv 
       vi-gass-  á-  ga.      Úr- is- ten    Szent  Fi-  a!

2. A törvényt megtartja, mint az Úr meghagyta,
Fiát bemutatja, Simeon fogadja.
A szentséges Szűz Mária karján lelkünk vigassága,
Úristen szent Fia!
3. Mennyeknek ajtaja, üdvösség hajnala,
s e hajnal csillaga lett a szép Szűzanya
A szentséges Szűz Mária karján lelkünk vigassága,
Úristen szent Fia!

Ezt követi a szentmise kezdőéneke:

   Bvgvvvvgvvvvvhvvvvvhvvvvvgvvvvvgvvv[vbbfvvvvvgvvvvvhvvvvvkvvvvvuhvvvvvjvvv[vvvvhvvvvvvvvgvvvvvvfvvvvvvvhvvvvhvvvvgvvvvgvvvvbbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbb 
B   e-fogadjuk Isten, irgalmassá-go-dat, templomod közepette.

BcgchcÃclckc{vÃvcjckchcgc}bvxxzzxcvvvvvvvvvbbbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvcccccccccccccccvvvvbbbbb 
℣. 1. Nagy az Úr, minden dicséretre méltó * Istenünk városában. Ant.

Amennyiben a szentmisét gyertyák megáldása előzi meg, úgy az Uram, 
irgalmazz! elmarad és azonnal énekeljük a Dicsőség a magasságban 
Istennek kezdetű himnuszt.
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Felajánlás

   Bvfvvvvhvvvvgvvvvvvhvvvvvgvvvvvfvvvvvvgvvvvrdvvvvsvvvv{vvvsvvvvsvvvvvfvvvvdvvvvvfvvvvvvvgvvvvtfvvvvdvvvvvvvvavvvvsvvvvvvDfcbbbbbbbbbbbbbbbÌ 
T   eljes a kegye-lem ajkadon, mivel ö-rökre megáldott téged az 

Bvvv5bb$#cbbbbbscc}cfcGhcùc\cjchcgchc{cùcgcfchcgc}ccccxcccccccccccccbbbbbbbbbb 
   Is-  ten.
Zs. Szívem ünnepi szózattól árad * a királynak zengem dalomat. 
Ant.

Az oltár tömjénezése közben énekeljük:

4. Nyissuk fel lelkünket, kérjük Istenünket,
hogy adjon kegyelmet, mert íme közelget.
A szentséges Szűz Mária karján lelkünk vigassága,
Úristen szent Fia!

Áldozás

      VvvvdcbbbbbdvcvdbbbbvbvvgvvvvvvvvvjvvvvvhvvvvvgvvvvbbFhvbbbbbbbbbbvbbgvbbbb[bbvbbbbgbbbbvvbbbbbbvvhvvvvvvrdcbbbbbbhcbbbbbvhbbbygvvv{bbbbvvgvvvvvvvhvvvvvbbbbbvjvvbbbbvbbbhvvv[vbbbbbÌ
A   zt a választ kapta Sime-on   a Szentlé-lek-től,  nem lát ha-lált,

Vvbbbcgvvbbbbbbbbbbbbbbbcdcbbbbbbbbbcgvvvvvvvvhvvvvfvvvvfvvbbbvvtfvbbbvvdvvvvv}cygcHjcãvvvlckcjckc{vvãckcjchctfc}cccvvbc 
   míg meg nem lát-ja az U-rat. Ant.

℣. 1. Most bocsátod el, Uram, szolgádat * a te igéd szerint 
békességben, Ant.
2. mert látták szemeim * a te megváltásod, Ant.
3. melyet minden nép színe előtt készítettél * világosságul a 
pogányok megvilágosítására Ant.
4. és dicsőségére * népednek, Izraelnek. Ant.
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Szentmise végén

-ccSxcScxsxchx]cccJccccKcxjcccchx]cccGccccHcxkccchx]ccHxcHcxgcxfccvvv] 
     Ki- rályné-  ja      az   e-  gek-nek s az  an-gya- li     se- re- geknek!

-ccFxcFxcfcxgx]cccGcxFxcgxchx]cccHxcHxchxgx]ccGcxFxcdxcsvvvcb} 
     Áldunk té- ged   és  di-  csérünk, mert Megváltót szültél né-künk.

2. Örülj, dicső, szép Szűzanyánk; mennynek dísze, tekint le ránk,
Szerezz nékünk, kérünk Téged, Szent Fiadtól segítséget.
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