
PROCESIJAS DZIESMA
MIRUŠO PIEMIŅAS DIENĀ

V.  No         elles        vār              
      Lai        viņi         dus     mie   
      Kungs,  uzklausi  mūsu  lūgša
      Dievs    Kungs     lai       ir   ar
      Lūgsimies:                              

R.  Izglāb,    Kungs,    viņu    dvēse   
     
     Mūsu   sauciens  lai  nonāk pie te
     Kungs        ir       ar             te          


1. Vi ņās- pas tar die- nas- - bries mās- sa degs- ze me- u-guns lies-mās —


pra vie- ši- tā sa ka- dzies mās.- Ļau žu- prā tus- bai les- no māks,-


kad
Refrēns

uz tie su- Kris tus- at nāks,- vi sas- tau tas- ko pā- sa vāks.-


La

p
bais- Jē zu,- dā vā- vi siem- Die va- mie rā- aiz gā- ju- šiem-


de - bess svēt lai- - mi uz mū - žiem!


Kyrie e

Priesteris 
Pie katras Apstāšanās vietas: 

lei- son,-

Tauta 

Christe  e lei- - son,

 Ky- ri e e- lei- son.-

 Priesteris 

1. Viņās pastardienas briesmās

3. Kristus ļaužu gaitas skatīs,
    Atbildi no katra prasīs,
    Taisnu spriedumu tiem sacīs.
          Viss, kas darīts netaisnībā,
          Pat ja glabāts slepenībā,
          Iztiesāts tiks atklātībā.

Sadegs zeme uguns liesmās –
Pravieši tā saka dziesmās.
     Ļaužu prātus bailes nomāks,

Kad uz tiesu Kristus atnāks,
Visas tautas kopā savāks.

-
-
-

jums.

rā.
nu.

tiem.

2. Taures brīnumainas skanēs,

4. Tiesa pastarā kad sāksies,
    Kur man nabagam tad glābties,
    Ja pat taisnīgie tad bīsies!
          Jēzu, mūsu Kungs visspēcīgs,
          Saviem ļaudīm vienmēr vēlīgs,
          Esi tiesājot man žēlīgs!                  Refrēns:

Ceļā uz I Apstāšanās vietu:

Ceļā uz II Apstāšanās vietu:

Visi cilvēki tās dzirdēs,
Padebešos krustu redzēs.

Mirušie tad augšāmcelsies,
Tiesas priekšā visi stāsies,
Trīcot bailēs, kā tiem klāsies.

Tauta 

-

-
- vi.

les.

vis.

Refrēns:
Labais Jēzu, dāvā visiem
Dieva mierā aizgājušiem
Debess svētlaimi uz mūžiem.

(seko: Tēvs mūsu) 

A

A

-

-

men.

men.

                  

                  

                

                 

       

                   

     




V.  Mūžīgo   mieru   dāvā   viņiem,

7. Grēciniekiem žēlīgs biji,
    Viņus laipni uzklausīji,
    Cerību man dāvināji.
       Zinu, Kungs, ka neesmu cienīgs,
       Tomēr lūdzu: esi žēlīgs,
       Lai Tavs spriedums man ir saudzīgs!

5. Manis dēļ Tu nesi krustu –
    Ļaužu grēku smago nastu,
    Lai es žēlastību rastu.
          Atceries, Kungs, savas sāpes,
          Dvēs'ļu pestīšanas slāpes,
          Dāvā mieru man pēc nāves!

Priesteris 
Procesijas beigās:

Ceļā uz IV Apstāšanās vietu:

Ceļā uz III Apstāšanās vietu:

8. Mani debess mājās vadi,
    Tiesājot pa labi stādi,
    Žēlsirdīgu vaigu rādi!
           Kad tiks notiesāti ļaunie,
           Mani ved, kur mājo svētie –
           Tavi ļaudis izredzētie! R.

Kungs.

(seko: Libera me, Domine [Izglāb mani, Kungs])
Tauta 

6. Pirms uz mūžu acis slēdzu,
    Tev,Kungs, savas vainas sūdzu,
    Piedošanu karsti lūdzu.
           Grēkus nožēlojot, vaidu,
           Visu ļauno projām raidu,
           Tavu žēlastību gaidu.              Refrēns:

9. Dod man, Kungs, šo žēlastību:
    Dzīves laikā – uzticību,
    Mūža galā – svētlaimību!
         Raudu pilna diena sāksies,
         Kad no trūdiem cilvēks celsies,
         Dieva tiesas priekšā stāsies. R.     

Ceļā uz V Apstāšanās vietu:

R.  Un  mūžīgā  gaisma  lai  atspīd  vi  - ņiem.


V.   Lai vi ņi dus- mie rā.- A men.-

(seko: "Esi sveicināta, Karaliene" 
[Salve, Regina] un "Kunga eņģelis")


Kun ga- eņģelis pasludināja Jau

KUNGA EŅĢELIS 

na- vai- Ma ri jai- un- tā ieņēma no Svē tā- Ga ra.-


E si- sveicināta, Marija, žē las- tī- bas- pil nā,-


Kungs ir ar Te vi.- Tu e si- svētīta starp


sie vie- tēm,-


un svētīts ir Ta-vas mie sas- aug lis Jē- zus.- Svē tā- Ma ri- ja,- Die va- Mā te,-


lūdz(i) par mums grēciniekiem ta gad-  un mūsu nā ves- stun dā. A- men.-


Re dzi- es esmu Kun ga- kal-po-ne,


lai man no tiek- pēc Ta va- vār da.-


Un Vārds ir ta - pis Mie sa-


un dzī vo- jis- starp mums. Esi sveicināta, Marija,... 

Esi sveicināta... 


Mū žī- go mieru- dā vā- vi -ņiem, Kungs,


un mūžīgā gais ma- lai at spīd- vi-ņiem. 3x


Lai    viņi dus mie rā.- A men.-
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