
Pange, lingua … corporis 
Brevier-Himno 

Festoj en la ordinara tempo > soleno de la Korpo kaj Sango de Kristo > vespera laŭdo 

 
Pange, lingua, gloriosi 
corporis mysterium, 
sanguinisque pretiosi, 
quem in mundi pretium 
fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium. 

Nobis datus, nobis natus 
ex intacta Virgine, 
et in mundo conversatus, 
sparso verbi semine, 
sui moras incolatus 
miro clausit ordine. 

In supremæ nocte cenæ 
recumbens cum fratribus, 
observata lege plene 
cibis in legalibus, 
cibum turbæ duodenæ 
se dat suis manibus. 

Verbum caro, panem verum 
verbo carnem efficit, 
fitque sanguis Christi merum, 
et, si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit. 

Tantum ergo Sacramentum 
veneremur cernui, 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui; 
præstet fides supplementum 
sensuum defectui. 

Genitori Genitoque 
laus et iubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio; 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 

Amen. 
 

latina T: Tomaso el Aquino, 1263/1264 

Kantu, lango, pri la glora 
sankta korpo de Jesu' 
kaj pri lia sang' valora, 
kies riĉa beno-flu' 
el la pek' de l' mond' rankora 
savis tiam, savas plu. 

El Maria naskiĝinta, 
el la ĉasta Virgulin', 
Dian semon disdoninta 
kvazaŭ el abunda sin', 
fine sur la kruc' mortinta 
Kristo ne forlasis nin. 

Kun la siaj kunsidante 
ĉe la last-vesper-festen', 
la ordonojn plenumante 
de la paska nokt-solen', 
nove panon disdonante 
vere donas li sin mem; 

Ĉar la pan' fariĝas karno 
per la karniĝinta Vort' 
kaj la vino lia sango 
per la Di-Spirita fort': 
Tion krede ni konfesu 
kor-sincere ĝis la mort'. 

Riverence ni kliniĝu 
antaŭ tiu sakrament’. 
Jen Jesu’, manao vera 
de la nova testament’. 
Manke nin informas vido, 
fido estu suplement’. 

Estu gloro kaj adoro, 
laŭdo, beno kaj jubil’ 
al la sankta Triunuo: 
al la Patro, al la Fil’, 
al la Sankta Di-Spirito: 
unu lum’, triopa bril’. 

Amen. 
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