D.U. 163
1. Itt jelen vagyon az Istennek Fia, itt jelen vagyon feláldozott Bárány,
Itt jelen vagyon erős, igaz Isten: a Jézus Krisztus.
2. Itt jelen vagyon mi édes Teremtőnk, itt jelen vagyon a mi Közbenjárónk,
Itt jelen vagyon Vigasztaló társunk: a Jézus Krisztus.
3. Itt jelen vagyon Út, Igazság, Élet, itt jelen vagyon a mennyei Fölség,
Itt jelen vagyon fényes Világosság: a Jézus Krisztus.
4. Itt jelen vagyon váltságunknak Napja, itt jelen vagyon bűnünk megrontója,
Itt jelen vagyon szeretetnek lángja: a Jézus Krisztus.
5. Itt jelen vagyon a mi Vigaszságunk, itt jelen vagyon Őrizőnk, Oltalmunk,
Itt jelen vagyon lelki bátorítónk: a Jézus Krisztus.
6. Adja mi nékünk az Ő szent országát, hogy megláthassuk szentséges
lakását, Angyali karból tiszta szép orcáját, és ő Szent Atyját. Ámen
D.U. 176
1. Most az Úr Krisztusnak drágalátos teste, itt felemeltetett szentséges
szent vére. A kenyér s bor színe alatt ez a titkos nagy áldozat Jézust
magasztaljuk, szent! szent! szent! kiáltjuk.
2. Imádunk Tégedet, ó drága nagy Szentség! Melyben elrejtve van istenség
s emberség. A kenyér s bor színe alatt ez a titkos nagy áldozat, Jézust
magasztaljuk, szent, szent, szent! kiáltjuk.
3. Kérünk, ó Jézusunk, add, hogy hozzád térjünk, Szent tested s véredben
méltóképp részt vegyünk! Így hisszük, hogy majd menny-égben, mint most
kenyér s bor színében, Nevedet áldhatjuk, szent, szent, szent! kiáltjuk.
ZÁRÓÉNEK: D.U. 201
1. Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, minden szeretetre bizony
te méltó vagy, jó voltod s irgalmad a bűnöshöz mily nagy!
Te gyarló szolgádat engemet el ne hagyj!
2. Erős kezeiddel ültess jó palántát, szívedből szívembe kegyelem virágát,
tégy, Uram, nemessé oltsd be szívem ágát, hogy hozzon az égből jó
gyümölcsöt, drágát!

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év 2 Kir 4, 8 -11. 14-16a / Róm 6,3-4. 8-11 / Mt 10, 37-42
B Év Bölcs 1,13-15. 2. 23-24 / 2Kor 8, 7.9. 13-15 / Mk 5, 21-24. 35b-43
C Év 1 Kir 19,16b. 19-21/ Gal 5, 1. 13-18 / Lk 9, 51-62

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 148
1. Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek, Istenünk oltáránál!
Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk: mi Urunk mireánk vár.
2. Fölséges az Isten, por előtte minden, por a föld, por az ég is!
Mik a földön élnek: mint a szegény féreg. Szeret ő, szeret mégis.
3. Fiát adta értünk, őbenne remélünk, Főpapunk ő lett nékünk.
Áldozatunk ő lett s érte, Uram, tőled reméljük üdvösségünk.
4. Hatalmas az Isten, énekelje minden, ég és föld, imádjátok!
Közeleg az égből, dicsőséges fényből, szent neve legyen áldott!
D.U. 191
1. Fényességes mennybéli nagy Isten, téged hirdet e világon minden,
az angyalok dicsérnek az égbe, és a föld is szolgál nagy hűségben.
2. Erős trónod fenn a magasságban, semmi sincsen előtted homályban,
híveidnek kegyelmes Királya, s szentjeidnek ékes koronája!
3. Örök Atya, leborulva áldunk, Fiad által tehozzád kiáltunk,
szent Lelkeddel éltess e világban, s adjál helyet örök boldogságban!
INTROITUS: D.U. 383 OMNES GENTES 46.zs. 2-4
Öröm és fájdalmak, lelkesedés és letörtség, megváltottság és bűntudat – a keresztény lét az ellentétek teljes megélésében telik el.

Minden né-pek ví-gan tapsol-ja- tok, örvendjetek Istennek ujjongó szóval.

(6.t.)

†

*

Mert az Úr fölséges, rette/netes, * nagy király az egész /földön.
Alánk vetette a /népeket, * és a nemzeteket lábaink /alá. Ant.
Dicsőség az Atyának és / Fiúnak * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor * és mindörökkön örökké / ámen. Ant.

KYRIE: D.U. 412
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!

Dán 3,40-42

GLORIA: D. U. 422

OFFERTORIUM: G.H. 315 SICUT IN HOLOCAUSTO

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
Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt,
az Atyaisten dicsőségében. Ámen.

Az Ószövetség áldozatait Krisztus áldozata beteljesítette: az Egyház pedig teljes szívvel hozzákapcsolódik a Főhöz, aki ,,
annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult’’. ( Zsid 5,8)

GRADUALE: D.U. 383 / 1 VENITE, FILII 33. zs. 12.6. 15.
Míly kedves a mi jó anyánknak, az Egyháznak hangja, mikor a szentmisében is hívogat, szelídít, oktat minket az igaz
életre. Tapsolva örvendjünk, hogy e közösséghez tartozhatunk !

R.) Jertek, fiaim, és hallgassatok engem: * az Úr félelmére tanítlak titeket.
V. 1.) Járuljatok hozzá, † és megvilágosultok nála, * és a ti orcátok meg nem/
szégyenül. Az Úr félelmére…
V. 2.) Fordulj el a rossztól † és a jót cselekedd, * keresd a békét és azt /kövessed!
Az Úr félelmére…
Jertek, fiaim…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Hadd énekeljem örökké, * Urunknak irgalmas jóságát. 88.zs. 2.v.
B Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 29.zs. 2.v.
C Te vagy, Uram, Istenem, * örökségem és osztályrészem. 15. zs. 5a. v.
ALLELUJA: OMNES GENTES 46. zs. 2
V.) Tapsoljatok vígan, minden népek, * örvendezzetek az Istennek ujjongó szóval!
A Ti mindnyájan választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. *
Hirdessétek annak erejét, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg
titeket. 1Pét 2,9
B Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, győzött a halálon, * és az evangéliumban felragyogtatta
az örök életet. 2 Tim 1,10
C Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, * örök életet adóigéid vannak. 1 Sám 3,9. Jn 6, 68c

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.

Miként a juhokból és borjakból készült egészen égő áldozat, miként kövér bárányoknak ezrei: +
úgy legyen ma színed előtt a mi áldozatunk, hogy /tessék neked, *
R.) mert nem zavarodnak meg, akik benned bíz/nak, Uram!
V. 1.) És most követünk téged teljes szívünkből és fé/lünk téged, †
keressük a te arco/dat Uram! R.)
V. 2.) Ne szégyeníts meg minket, + hanem tégy velünk szelídséged szerint, †
és irgalmasságodnak sokasága /szerint. 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.
COMMUNIO: D.U. 383 / 2 INCLINA AUREM 30.zs. 3.v. 30.zs.
Míg sóhajtozva viseljük földi lakozásunk terhét ( 2Kor 5, 1-4) az Úrtól kérünk szabadulást, és ugyanakkor az áldozásban
máris megtapasztaljuk, hogy ,, míly nagy Uram a te édességed sokasága’’.

Hajtsd hoz-zám fü-le-det, U- ram, és si-ess, hogy ki-sza-ba-díts en-gem.

(8.t.)

†

*

Tebenned bíztam, Uram, meg nem szégyenülök mindö/rökké, * a te igazságod által
szabadíts meg /engem! Hajtsd hozzám /füledet, * siess, hogy kimentsél /engem. Ant.
Mily nagy, Uram, a te édességed soka/sága, * melyet elrejtettél a téged /félőknek.
Melyet azoknak készítettél, akik benned /bíznak, * s az emberek szeme láttára nekik
/adod. Ant. Elrejted őket a te arcod rejtekében, * az emberek háborgatása /elől.
Megoltalmazod őket a te hajlé/kodban, * a nyelvek támadása /ellen. Szeressétek az
Urat, minden szentjei, † a hűségeseket megtartja /az Úr, * és a kevélyen cselekedőknek
bőségesen /megfizet. Bátran viaskodjatok, és erősödjék meg a /szívetek, * mindnyájan,
kik az Úrban /bíztok! Ant.

