7. Romlott magyarságnak, ki voltál oltalma, – légy mennyben szószólónk,
mindenben Pártfogónk! – 1. Kérjed ez nap a Szent Lászlót, – hogy éretted
esedezzék – a Krisztus Jézusnál!
8. Dicsértessél, Uram, Szent László királyban, – ki téged szüntelen dicsér
mennyországban. – 2. Nyerd meg nékünk, magyaroknak, – hogy országunk boldoguljon, – ó, Szent László király!
Vagy:

Június 27.
SZENTMISE
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY TISZTELETÉRE
 INTROITUS: Os iusti (Ps. 36,30–31. 1. 5) – ÉE 663, GH 455

<ôþý-2---2---3t---5--:--[------------5z---5--:--[------------3---5---rR3---2--,----BÖLCSESSÉ-GET szól az igaz szá- ja,

 BEFEJEZŐ vagy GYÜLEKEZŐ ÉNEK: Középkori ének Szent László királyról
(ÉE 272)

<ô-1----1----5----4----55---:---8----8----7----6----55--,
ÜDVÖZLÉGY, KEGYES Szent László ki - rály,

<ô-5----5----7----6----55---:---4----4----3----2----11--,
Ma-gyar-or-szág-nak

é - des ol - tal - ma!

<ô-4----4----1----4----55---:---8----8----7----6----55--,
Szent ki - rá-lyok közt

drá- ga - lá- tos gyöngy,

<ô-4----3----1----2----33---:---5----5----3----4----2----11--.
csil - la- gok kö- zött

fé-nyes- sé- ges csil - lag!

2. Szentháromságnak igaz szolgája, – Jézus Krisztusnak jó tanítványa,
– te, Szentléleknek tiszta edénye, – Szűz Máriának választott vitéze.
3. Testedben ékes, karodban erős, – lelkedben fényes, szívedben bátor,
– igaz ügyeknek gondját viselted, – a szegényeknek te voltál oltalma.
4. Mert kiválasztott a Szűz Mária, – és felmagasztalt sok ajándékkal,
– hogy te őrizzed, s megoltalmazzad, – néki ajánlott jó Magyarországot.
5. Dicsérnek téged szent zsolozsmával, – papok, diákok és városnépek,
– dicsérnek téged magyarok, mondván: – Üdvözlégy, mennyben Szent László Királyunk!

s igazságot be-szél nyel-ve,

<ôþý-2---3t---3-!---3---2---1---wW1---ñ--:--1---2---3---wW1Q0---0--.--[-----3t--3--2-.
az Úr- nak törvényét őr - zi

az ő szí- vé - ben.

(3. t.)

Zs.: Ne irígykedjél a bűnös emberre, * és ne légy féltékeny a gonoszat /tévőkre!
2. Bízd az Úrra utadat, és reménykedjél benne, * és ő végigvezet /rajta. (Ant.)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.)

 KYRIE
 GLORIA
 GRADUALE: Iustus ut palma (Ps. 91,13. 14. 3) ÉE 664, GH 456

AZ IGAZ VIRUL, /MINT A PÁLMA, † mint a Libanon /cédrusa, * nagy lesz ő az
/Úr házában. AZ IGAZ…  ! Hogy irgalmasságodat hirdesse reggel, * és hűségedet /éjszaka. NAGY LESZ Ő AZ /ÚR HÁZÁBAN. AZ IGAZ…
 ALLELUIA: Beatus vir – ÉE 436/GH 559; ÉE/GH 477

<-1---1ed1Q0---34t---5--:--tT4t-rR3rR3e-qQ0-'---rR34t-qQ0-'--12ed1--.--[--4-3--4t--4rR3E2W1-.
AL- LE - LU - JA.

_______________________

(1. t.)

1. Boldog férfiú, Szent László /király, * ki úgy ragyog, mint a nap az /égen.
2. A halhatatlanság ajándékát magához /ölelve, * már a mennyei paradicsomban
örvendezik /örökké.

 OFFERTORIUM: Iustus ut palma – GH 458 (vagy helyette: Könyörgő ének
Szent László királyhoz (Sz.: Katolikus Énekeskönyv, XVIII. sz.; D.: ÉE 49)

<-4---5---4---3---4---5---4--:--2---4---3---2---1---0--,--4---5---4---3---4---5---4--:
DICSŐSÉGES SZENTLÁSZLÓ, Is-tennek szolgá-ja,

né-pe- i- dért légy szóló,

<-2---4---3---2---1---0--,--7---5---6---7---8---6---7--:--8---8---7-X-6---5---4--,---nemzetünk is-táp-ja! Ma- i nap nagy örömben ül-jük ün- ne-pe-det,

<-7-X-6---5---4---3---5---4--:--2---4---3---2---1---0--.
gyászba bo-rult hazánkra fordítsd szeme-i- det!
2. Édes árva hazánknak kívánt fő bajnoka, – dicsőséges Szent László, ki valál bástyája, – török, tatárok ellen fegyverrel rontója, – más sok ellenségnek
te vagy rettentő karja.
3. Soha nagy szentségedet el nem felejthetjük, – sok csudatételedet szívből
emlegetjük, – hozzánk való jó voltod szüntelen köszönjük, – mindörökké az
Istent tebenned dicsérjük.
4. Kérünk téged, Szent László, nyerj irgalmat nékünk, – a mennyei Krisztusnál könyörögj érettünk, – hogy légyen reménységben ez kis magyar népünk,
– oltalmadban vigadjon idelent, míg élünk!
 SANCTUS
 AGNUS DEI
 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 165)

ÁLDJAD, EMBER, E NAGY JÓDAT, – kenyérszínben Megváltódat! – Itt jelen
van szent testével édes Jézus, – jelen vagyon szent vérével áldott Jézus.
2. Itt az Isten gazdagsága, – bűnös lelkek nagy váltsága, – minden jónak nagy
bősége, édes Jézus, – gyarló szívek erőssége, áldott Jézus.
3. Itt az égnek megnyitója, – kegyelemnek meghozója, – egész világ drága
díja, édes Jézus, – az Istennek örök Fia, áldott Jézus.
4. Nem csak jel ez, nem csak emlék: – valóságos szent jelenlét! – Itt van
köztünk tested, véred, édes Jézus, – itt van isten-emberséged, áldott Jézus.
5. Kérjük, adja ránk áldását, – irgalmának kútforrását, – legyen velünk a végórán édes Jézus, – s üdvözítsen holtunk után áldott Jézus.

 COMMUNIO: Beatus servus (Mt 24,46; 111. zs.)

<ô-1---2---3---wW1---2---1--:--1---1---5---5---rf2---4---3--,--4---5zZ5---4---2---4tg3-BOLDOG AZ A SZOLGA, kit mi-kor u - ra

el- jön, és zör- get az aj -

<ô-1w--:--0---2---rR3r---tT4f2---1--.---[-----6--5--rR3--2--.
tón, virraszt-va

ta - lál.

(7. t.)

Zs.: Boldog ember az, ki az Urat /féli, * az ő parancsolatait igen /kedveli.
2. Dicsőség és gazdagság az ő /házában, * és az ő igazsága megmarad örökkön /örökké. (Ant.)
 3. Az igazaknak a sötétségben világosság /támadt: * ő, az Irgalmas, Könyörülő és
/Igaz. 4. Jól lészen annak, ki könyörül és szívesen ád, † az ő dolgait igazul /rendezi, * meg nem inog az mindö/rökké. (Ant.)
 5. Örök emlékezetben lészen az /igaz, * nem fél a gonosz hír-hal/lástól.
 6. Osztogat, adakozik a szegényeknek, † az ő igazsága megmarad örökkön /örökké, * fölemeltetik a feje dicső/séggel. (Ant.)

 BEFEJEZŐ ÉNEK: Könyörgés Szent László király oltalmáért (Sz.: Paksi Márton György-énekeskönyv, Kunsziget, 1760–1761; D.: „Üdvözlégy, Mária, tengernek csillaga…” – ÉE 238)

Ó, MI ÉDES HAZÁNK, ROMLOTT MAGYARORSZÁG, – benned van pusztaság,
és nagy nyomorúság. – 1. Kérjed ez nap a Szent Lászlót, – hogy éretted
esedezzék – a Krisztus Jézusnál!
2. Ó, Szent László király, ki most az mennyégben, – vigadoz Istennél az ő
szentjeivel. – 2. Nyerd meg nékünk, magyaroknak, – hogy országunk boldoguljon, – ó, Szent László király!
3. Te valál hazánknak az ő kegyes atyja, – szegényeknek pedig hív oltalmazója. – 2. Nyerd meg nékünk, magyaroknak, – hogy országunk boldoguljon, – ó, Szent László király!
4. Mert vakok világát, süketek hallását, – sántáknak járását, nyerted gyógyulását. – 1. Kérjed ez nap a Szent Lászlót, – hogy éretted esedezzék – a
Krisztus Jézusnál!
5. Azért segítségül hívjuk a Szent Lászlót, – hogy érdeme által, kimentsen ínségbűl. – 2. Nyerd meg nékünk, magyaroknak, – hogy országunk boldoguljon, – ó, Szent László király!
6. A mi hazánknak is régi boldogságát, – mi szegény magyarok, kérünk igazságot! – 2. Nyerd meg nékünk, magyaroknak, – hogy országunk boldoguljon, – ó, Szent László király!

