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INTROITUS (bevonulási ének): Dicit Dominus: Ego cogito 
Mondja az Úr: Az Én gondolataim a békesség gondolatai s nem a sanyargatáséi: hívjatok segítségül, és én 
meghallgatlak titeket, és hazavezetem foglyaitokat minden helyről. 

Zsoltár: Megáldottad, Uram, országodat: véget vetettél Jákob fogságának. 
 

KYRIE XI. 
GLORIA VIII. 
 

GRADUALE (válaszos zsoltár): Liberasti nos, Domine 
Megszabadítottál Uram, sanyargatóinktól: és azokat, akik minket gyűlöltek, megszégyenítetted. 
Mindenkoron az Istenben leljük dicsőségünket, és hálát mindörökké a te nevednek zengünk. 
 

ALLELUJA: De profundis clamavi 
Alleluja! A mélységekből kiáltottam hozzád, Uram: Uram, hallgasd meg imádságomat. Alleluja! 
 

OFFERTORIUM (felajánlási ének): De profundis clamavi 
A mélységekből kiáltottam hozzád, Uram: Uram, hallgasd meg imádságomat: a mélységekből kiáltottam 
hozzád, Uram. 
 

SANCTUS XI. 
AGNUS DEI XI. 
 

COMMUNIO (áldozási ének): Domine, quinque talenta 
Uram, öt talentumot adtál nekem: íme másik ötöt nyertem. Jól van hűséges szolgám, mivel a kevésben hű 
voltál, sokat bízok rád; menj be Urad örömébe! 
 

 
 

HANGVERSENY: SZŰZ MÁRIA MISÉJE (propriuma) 
 

INTROITUS : Gaudeamus 
Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, ünnepnapot ülve Szűz Mária tiszteletére: akinek ünnepén örülnek az 
angyalok, és együtt dicsőítik az Istennek Fiát. 

Zsoltár: Szívem ünnepi szózattól árad, zengem dalomat a Királynak. 
 

GRADUALE: Diffusa est gratia... 
Kedvesség ömlik el ajkadon, azért áldott meg téged örökre az Isten. 
Az igazságért, és szelídségért, és az igazságosságért: s vezessen téged csodálatosan jobb kezed. 
 
 



ALLELUJA: Diffusa est gratia 
Kedvesség ömlik el ajkadon, azért áldott meg téged örökre az Isten. 
 

OFFERTORIUM: Ave Maria 
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr vagyon veled: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te 
méhednek gyümölcse. 
 

COMMUNIO: Diffusa est gratia 
Kedvesség ömlik el ajkadon, azért áldott meg téged örökre az Isten. 
 

ÉVKÖZI MÁRIA ANTIFONA: Salve Regina 
Üdvöz légy Királynő, irgalmasság Anyja! 
Életünk, édességünk, reménységünk üdvöz légy! 
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, 
hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. 
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, 
és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, 
méhednek áldott gyümölcsét! 
Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! 

 

Miután 1990-ben megalakult a Gregorián Társaság, kézenfekvő volt, hogy célkitűzéseinek eléréséhez 

- a gregorián ének tanítása, terjesztése, a liturgiába való visszaemelése - szükség lesz egy együttesre is, 

amely a gyakorlatban is megvalósítja ezeket. Így alakult meg 1994-ban a Schola Gregoriana 

Budapestinensis Béres György atya, a Gregorián Társaság elnökének vezetésével. 
 

A tagság énektanárokból, valamely zenei intézmény hallgatóiból és egyházzenészekből tevődött 

össze. Egyre inkább tapasztalhattuk azt, hogy az egyszólamúságban sokkal fontosabb a homogén hangzás és 

a tökéletes együttgondolkodás, ez az éneklési mód határozottan kényesebb, mint a többszólamúság. 

Gyönyörű tapasztalat volt az is, hogy a gregorián énekléséhez igazi alázat szükséges, itt nincs lehetőség 

"önmegvalósításra". A szép együtthangzás kiépítésében sokat segített ifj. Sapszon Ferenc Liszt-díjas 

karnagy, a Schola tagja és szólistája. 
 

Az egyház ősi éneke minden keresztényé, így a Scholában evangélikus, református és görög katolikus 

is együtt imádkozik a római katolikussal e legemberibb nyelven, ami az ének, és e legszentebb hangokon, 

ami a gregorián. 
 

A Schola Gregoriana Budapestinensis vidéken és Budapesten évente többször is vállal gregorián 

misén szolgálatot, illetve hangversenyen való fellépést. Így fordult meg már az ország sok városában és több 

alkalommal Bécsben és Pozsonyban. A Schola mind a hat Váci Nemzetközi Gregorián Fesztiválon is 

közreműködött. Céljaink között szerepel, hogy az ország románkori templomaiban végezhessünk szolgálatot 

énekünkkel. 
 

Az első években kissé hányatott sorsunk volt: próbáltunk a Szent Gellért Plébánia egyik termében 

majd a Piarista Gimnáziumban. Az előbbi falak között történt a felkészülés az első nagy feladatra, amikor is 

1995-ben hivatalos meghívottként felléptünk Bécsben, az AISCGre (A Gregorián Ének Kutatásának 

Nemzetközi Társasága) Kongresszusán. 
 

Kétévi rendszeres munka után, végre megvalósult igazi célunk. Dr. Kis Csongor akkori 

templomigazgató pártfogásának köszönhetően, 1996. októbere óta a Pesti Ferencesek templomában végzünk 

rendszeres szolgálatot, ahol - a nyári hónapok kivételével - minden kedden a 18.30-kor kezdődő szentmisén 

gregorián misét énekelünk a hívekkel közösen. Akkorra már összeszokott együttessé váltunk, meglehetősen 

nagy repertoárral a birtokunkban, nagy öröm volt számunkra, hogy szolgálatba léphettünk.  
 

Hálát adunk az Úrnak, hogy a szent liturgiában dicsérhetjük Őt, és köszönetet mondunk a 

templomigazgató atyáknak, hogy támogatják ezt a vállalásunkat, amely időben összeköt múltat és jövőt, 

dimenzióban pedig a kereszténység öt ( ! ) égtáját. 


