D.U. 161
1. Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, kenyér és borszínben elrejtezett
emberség!Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat az emberi gyengeség.
2. Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, testi gyarlóságnak homályával takarván,
itt emberi tested előlünk elrejted, színek alatt titkolván.
3. Noha Szent Tamással sebed helyét nem látom, Uram, igaz hittel jelenléted
megvallom, e szent hitben tarts meg, szent színedet add meg égben egykor
meglátnom!
4. Váltságomnak ára, lankadt szívem ereje, szegény bűnös lelkem megtisztító
fürdője, szomjú, fáradt lelkem megvigasztalója, üdvösségem záloga!
D.U. 157
1. Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem! Kenyér és borszínben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát, / mert Téged szemlélve elveszti magát.
2. Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik, de a hallás rólad hittel biztosít:
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab, Igéd igazánál mi van igazabb?!
3. A keresztfán rejtéd Isten-voltodat, itt a színek rejtik emberarcodat,
De én mind a kettőt hiszem s vallhatom, kérve, amit kért a bűnbánó lator.
4. Ahogy Tamás látta, nem látom sebed, mégis Istenemnek vallak tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak, Tebenned reméljek,s téged vágyjalak.
5. Urunk halálára emlékeztető, áldott Kenyér, élő s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán, s jó ízét tebenned ne veszítse szám.
6. Kegyes Pelikánom, Uram Jézusom! Szennyes vagyok, szennyem véreddel
mosom. Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá.Világ minden bűnét
meggyógyítaná…
7. Jézus, kit csak rejtve szemlélhetlek itt! Mikor lesz, hogy szomjas vágyam
jóllakik? Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, leljem szent fényedben
boldogságomat!

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év Kiv 19, 2-6a / Róm 5,6-11 / Mt 9, 36-10,8
B Év Ez 17, 22-24 / 2Kor 5, 6-10 / Mk 4, 26-34
C Év 2 Sám 12, 7-10. 13 / Gal 2, 16. 19-21 / Lk 7, 36-8,3

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 147
1. Hozzád sóhajt a lélek Urunk, hozzád vonz az igaz szeretet,
hozzád jöttünk, eléd borulunk.
2. Istenhez száll dicsérő imánk, s ha van bennünk igaz akarat,
Istentől száll a béke reánk.
3. Az oltáron borunk, kenyerünk, benne munkánk, szenvedéseink,
minden gondunk, minden örömünk.
4. Légyen kedves ez az áldozat, amit néped, Urunk, Istenünk,
Krisztus által ma itt bemutat.
D.U. 189
1. Ó Jézus emlékezni rád, a szívnek szent örömet ád,
de minden méznél édesebb, szívünkben bírni tégedet.
2. Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb,
gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved.
3. Bűnbánó nálad lel reményt, könyörgő szív jótéteményt,
ha keresünk, itt jársz velünk, mi várhat majd, ha föllelünk!
4. A nyelv azt nem mondhatja ki, betű ki nem fejezheti,
csak aki érzi, tudja azt, Jézust szeretni mily malaszt.
5. Te légy, ó Jézus, örömünk, mennyekben gazdag örökünk,
te adj az égben koronát, most és örök időkön át.

INTROITUS: D.U. 381 EXAUDI, DOMINE 26. zs. 7.9.
ZÁRÓÉNEK: D.U. 192
1. Benned bízik, Isten, benned bízik lelkem, csak tenálad nyugszik,
Uram, az én szívem, aki irgalmaddal felemeltél engem,
mit a Sátán elvett, visszaadtad nékem.
2. Kész most az én szívem neked énekelni, jóvoltodért kész most
nagy hálákat adni, szent nevedet immár zászlójára írni,
zengő citerával jó-reggel áldani.
3. Énekszóval zengem műveidet, Isten, valljon minden ember, minden
nemzetségben, mert irgalmad erős fenn a magas égben, mindörökké
ragyog el nem múló fényben.

Annak ellenére, hogy meg vagyunk váltva, még várunk a teljes megváltásra, s életünk még ,, el van rejtve ’’ Krisztusban.
Ezért kell szüntelenül Istenhez kiáltanunk segítségért.

Hallgasd meg sza-va-mat, me-lyel hoz-zád ki-ál-tok, légy az én se-gí-tőm,

ne hagyj el en-gem, U- ram. ( 4.t)

†

*

Ne fordítsd el tőlem az /orcádat, * és el ne hajolj haragodban a te /szolgádtól!
És meg ne utálj /engem, * én üdvözítő /Istenem! Ant.
Dicsőség az Atyának és / Fiúnak * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor * és mindörökkön örökké / ámen.

KYRIE: D.U. 412

OFFERTORIUM: G. H. 306 BENEDICAM DOMINUM 15.ZS. 7.8.1.2.5.11

Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk! Krisztus kegyelmezz nékünk!
Krisztus kegyelmezz nékünk!
Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk! Uram irgalmazz nékünk!

Ma az öröm hangja kíséri a felajánlást: örülünk a tőle kapott igazságnak, mely értést ad nekünk, örülünk annak, hogy ő a
támaszunk, s legfőképp, hogy önmagát adja nekünk a misében és majd az örökéletben.

GLORIA: D. U. 422
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked
nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk,
Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te
elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg
könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a
Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt,
az Atyaisten dicsőségében. Ámen.

GRADUALE: D.U. 381 / 1 PROTECTOR NOSTER 83.zs. 9-10.5.
Ma a bizalom, az otthon biztonságának énekei szólnak ajkunkról. A mi Királyunk, aki a húsvét győzelmében vigad,
egyben a mi oltalmazónk. Házanépe vagyunk, s jó nekünk Isten szolgáinak vallanunk.

Áldom az Urat, ki értést adott nékem, + Szemem előtt az /Isten mindenkor, *
R.) jobbomon van ő, azért nem in/gadozom.
V.1) Tarts meg engem, Uram, mert tebenned bíztam +
mondtam az Úrnak: én Iste/nem vagy Te, † az Úr az én ö/rökségem. R.)
V.2) Megismertetted velem az élet útjait, + betöltesz engem arcodnak ö/römével, †
a gyönyörűséggel a te jobbodon mindö/rökké. R.)
SANCTUS: D.U. 448
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban.
Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.
AGNUS DEI: D.U. 461
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

Tekints le, Isten, mi oltalmazónk, * nézz a te szolgáidra!
V.1) Seregek Ura Istene, * hallgasd meg szolgáid i/mádságát. Nézz a te…
V.2) Boldogok, akik a te házadban laknak, * örökkön örökké dicsér/nek téged.

Nézz a te… Tekints le…

COMMUNIO: D.U. 381/ 2 UNAM PETII 26.zs. 4. v. / 26. zs.
Itt vagyunk otthon: az Úr házában, az ő oltáránál, s íme, már meg is látjuk a szentáldozásban az Úrnak javait. Ez a
táplálék megerősít arra, hogy az Urat várjuk, és bátran viaskodjunk.

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Mi vagyunk az Isten népe, * jó Pásztorunk táplál minket. 99. zs. 3 c v.
B Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. 91. zs. 2a v.
C Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam. 31. zs. 1.v.

E-gyet kér-tem az Úr-

tól, és azt ke-re- sem: hogy az Úr házában lak-jam

ALLELLUJA: DOMINE, IN VIRTUTE 20. zs. 2
V.) Uram, a te erődben vigad a Király, * és szabadításodon hangosan ujjong.
A Közel van az Isten országa, * tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mt 1,15
B Isten igéje a mag, Krisztus a magvető, mindaz, aki reá talál, örökké élni fog. Jn 6,63c. 68
C Isten szeretett minket, * és elküldte Fiát engesztelésül bűneinkért. 1 Jn 4, 10b

CREDO
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott
Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a
halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el
ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

é- le-tem-nek min-den nap-ján. ( 1.t.)

†

*

Az Úr az én világosságom és szabadu/lásom, * kitől is /félnék?
Az Úr az én életemnek oltalma/zója, * kitől ret/tegnék? Ant.
Mikor közelítenek énreám az /ártók, * hogy testemet /megegyék.
Kik engem háborgatnak, én ellensé/geim * megerőtlenülnek, és /elesnek. Ant.
Ha tábor áll is /ellenem * nem fél a /szívem. Ha harc támad /ellenem, * én akkor is
/bízom. Ant. Ne fordítsd el tőlem a te /orcádat, * és el ne hajolj haragodban a te
/szolgádtól! Légy az én segítőm, ne hagy el /engem, * és meg ne utálj engem, és
üdvözítő /Istenem! Ant. Taníts meg, Uram, a te /utadra * és ellenségeim miatt te vezess
engem az igaz /ösvényre. Hiszem, hogy meglátom az Úrnak /javait * az élőknek
/földjén. Várjad az Urat és bátran vias/kodjál, * erősödjék meg a szíved, és várakozzál
az /Úrra! Ant.

