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krisztushívő énekli az 52. NEK
himnuszát
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Az egységet és az összefogást hivatott szimbolizálni, hogy a
karanténidőszakban az egymástól jelentős földrajzi távolságban élő 52
krisztushívő, most együtt zengi a Budapesten megrendezésre kerülő 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszát.

ol

ik

A Győzelemről énekeljen az 1938-ban Budapesten tartott 34. Eucharisztikus
világkongresszus himnusza. Dallamát Koudela Géza, szövegét Bangha Béla írta.
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A koronavírus-járvány okozta időszak alatt Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész,
a Pécsi Székesegyház kántorának kezdeményezésére teljesen egyedi
feldolgozásban szólal meg a sokak számára kedvelt népénekünk. Az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnusza, jelen formájában nem
hivatalos feldolgozás. Az előjáték és a harmonizáció a kezdeményező, Kovács
Szilárd Ferenc orgonaművész munkája.
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A felvétel végén Máger Róbert atya, a Pécsi Egyházmegye püspöki irodaigazgatóhelyettese szentségi áldást ad a Havihegyi templom (Pécs) bejáratából.
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Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a korábbi tájékoztatás alapján
2021. szeptemberében kerül megtartásra.
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Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat,
millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat,
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,
mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
Krisztus kenyér s bor színében úr s király a föld felett,
forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet.

Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk,
A keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér,
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Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,
A szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen.
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
Minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk.
Krisztus kenyér s bor színében…
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Áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér.
Krisztus kenyér s bor színében…
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István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,
Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga.
Krisztus kenyér s bor színében…
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