
 
2015. ÁPRILIS 26-ÁN, VASÁRNAP A 18 ÓRAI SZENTMISÉN ÉS UTÁNA 

A XXXIX. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK 
ÉS A GREGORIÁN TÁRSASÁG RENDEZÉSÉBEN 

 

GREGORIÁN ÉNEK - BÉRES GYÖRGY TANÁR ÚR ÉS 
TANÍTVÁNYAI SCHOLÁINAK BEMUTATÓJA 

Helyszín: Lágymányosi Boldog Meszlényi Zoltán Templom (Budapest XI. Etele 
út 3.) 

 

SZENTMISE - SCHOLA GREGORIANA  BUDAPESTINENSIS 
Húsvét 4. hét miséje 
 

In. Misericordia: Az Úr irgalma betölti a földet, alleluja: az Úr igéje alkotta az 

egeket, alleluja, alleluja! Ps.: Ujjongjatok, igazak, az Úrban: az 

egyenesekhez illik az együtt-dicsőítés. 

Al. Redemptionem: Alleluja! Megváltást küldött az Úr az ő népének. Alleluja! 
Of. Deus, meus: Isten, én Istenem, hozzád a virradattól virrasztok: és 

nevedben fogom [imára] fölemelni kezeimet, alleluja. 
Co. Ego sum pastor bonus: Én vagyok a jó Pásztor, alleluja: és ismerem 

juhaimat, és ismernek engem enyéim, alleluja, alleluja! 
 
BEMUTATÓ: 
 

SZENT IGNÁC JEZSUITA SZAKKOLLÉGIUM KÓRUSA (BUDAPEST) - RUTHNER JUDITH 
In. Exsurge, quare obdormis Domine (Nagyböjt 2. hét, kedd): Kelj fel, miért 

alszol el, Uram? Kelj fel, és ne vess el végleg: miért fordítod el arcodat, s 

felejted el szorongatásunkat? Testünk a földhöz tapadt: kelj fel, Urunk, 

segíts minket, és szabadíts meg minket! Ps.: Isten, füleinkkel hallottuk: 

atyáink hirdették nekünk a művet, amit véghez vittél napjainkban, az ősi 

napokban. 

Al. Redemptionem (Húsvét 4. hét): Alleluja! Megváltást küldött az Úr az ő 

népének. Alleluja! 
 

In. Laetetur cor (Évközi 4/30. hét): Örvendezzék az Urat keresők szíve: 

keressétek az Urat és erősödjetek meg: keressétek szüntelenül arcát. Ps.: 

Adjatok hálát az Úrnak, és hívjátok segítségül nevét: hirdessétek a nemzetek 

között műveit. 
 
VERITAS SCHOLA (SZOLNOK) - POLGÁR EDIT 
Int. Viri Galilaei (Mennybemenetel): Galileai férfiak, mit csodálkoztok az égre 

nézve?  Alleluja: amint láttátok őt, [mint] az égbe szállót, úgy fog eljönni, 

alleluja, alleluja! Ps.: Összes nemzetek, tapsoljatok kezetekkel: 

lelkendezzetek Istennek az ujjongás hangjaival. 

All: Oportebat (Húsvét 3. hete): Alleluja! Kellett szenvednie Krisztusnak, és 

föltám,adnia a halottak közül, és így bemenni dicsőségébe. Alleluja! 

Co. Qui vult venire (Vértanúk miséi): Aki utánam akar jönni, tagadja meg 

saját magát: és vegye fel keresztjét, és kövessen engem. 
 
GAUDIUM CARMINIS (ISASZEG) - SURMANN MÁRIA 
In. Respice in me (Évközi 9. hét): Tekints rám, és könyörülj rajtam, Uram: 

mert magányos és szegény vagyok én: nézd megalázottságomat, és 

gyötrelmemet: és bocsásd meg minden bűnömet, Istenem. Ps.: Hozzád 

emelem, Uram, lelkemet: Istenem, tebenned remélek, ne hagyd, hogy 

megszégyenüljek. 

Al. Deus iudex (Évközi 9. hét): Alleluja! Isten igazságos bíró, erős és 

türelmes: vajon haragudni fog hosszú [minden egyes] napokon át? Alleluja! 

Co. Cantate Domino (Húsvét 3. hét): Énekeljetek az Úrnak, alleluja: 

énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét: jól hirdessétek napról-napra 

szabadítását, alleluja! 
 
SCHOLA GREGORIANA BUDAPESTINENSIS - BÉRES GYÖRGY 

Szűz Mária miséjéből: 
 

In. Gaudeamus: Örvendjünk mindnyájan az Úrban, ünnepnapot ülvén Szűz 

Mária tiszteletére: akinek ünnepén örülnek az angyalok, és együtt dicsőítik 

az Istennek Fiát. Ps.: Szívem ünnepi szózattól árad, zengem dalomat a 

Királynak. 

Of. Ave Maria: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr [van] veled: 

áldott vagy te az asszonyok között, és áldott gyümölcse méhednek. 

Co. Diffusa est: Elömlött a báj ajkaidon: ezért megáldott téged az Isten örökre. 


