D.U. 164
1. Imádlak, nagy Istenség, Test s vér, titkos, mély Szentség,
leborulva. Itt van, Isten s emberség, véghetetlen nagy Fölség! föláldozva.
2. Üdvözlégy, te szent manna, ennél többet ki adna? Nincs mód benne;
Ez az égi nagy Jóság, a teljes Szentháromság nagy kegyelme.
3. Szent testével így táplál, hogy ne ártson a halál, mily kegyesség!
Szent vérével harmatoz, így szelídít magához ez Istenség.
4. Szállj le hozzám, szent Kenyér, jöjj, ártatlan, drága Vér, szánd lelkemet!
Bár hajlékom nem méltó,elég Tőled csak egy szó; vedd szívemet.
D.U. 177
1. Most lett a kenyér Krisztus testévé, most vált a színbor Jézus vérévé.
Test már a kenyér, a bor igaz vér, hiszem ezt, ámbár elmémbe nem fér.
2. Itt az Istenség az emberséggel ím megegyezett nagy szövetséggel.
Ebben remélek, amíg csak élek, ebben erősíts, Jézusom, kérlek.
3. Itt a test és vér felmutattatott, mely a keresztfán értünk ontatott.
Ó nagy szeretet, érted mennyit tett! Valld meg hát bűnös, mért nem
szereted.
4. Ezt a számtalan vétek okozta, szeretetemet Tőled elvonta:
De már szívemből, igaz lelkemből, bánom bűneim teljes erőmből.
5. Immár szeretlek, édes Jézusom! Értem megfeszült drága Krisztusom!
Nyújtsd kegyelmedet, segítségedet, méltón áldhassam szent Fölségedet.
6. Kérlek, Jézusom, segíts meg arra: Mikor eljutok végső órámra,
hogy szent testedben s drága véredben, részes lehessek nagy
küzdelmemben.
ZÁRÓÉNEK: 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!

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év Zak 9,9-10 / Róm 8,9. 11-13 / Mt 11, 25-30
B Év Ez 1, 2-5 / 2Kor 12, 7-10 / Mk 6, 1-6
C Év Iz 66, 10-14c / Gal 6,14-18 / Lk 10, 1-12. 17-20

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 145
1. Bemegyek szent templomodba Uram, szent oltárodhoz, az aranyos
oszlopok közt a királyi trónushoz. Színed előtt leborulok, szegény bűnös,
elnémulok, tömjénfüstnek illatával néked, Uram, áldozok.
2. Hogy szívembe fölgerjedjen az isteni szeretet, piros véred harmatával
öntözd gyarló szívemet. Add, hogy lelkem tiszta legyen, soha többé ne
vétkezzen, választottak seregébe, engedd, hogy fölvétessem.
3. Bölcs Salamon kőtemplomot épített az Istennek, hogy ott legyen
lakóhelye a Szövetség-szekrénynek. Elkeríté kárpitokkal, aranyozott
szép láncokkal, kerubinok ékesíték kiterjesztett szárnyakkal.
4. Hát én, szegény, bűnös ember, mit építsek nevednek? Szívem-lelkem
fölajánlom az isteni Fölségnek: szenteld ékes templomoddá, Szent
Léleknek hajlékává, rendeld földi Egyházadban engedelmes szolgáddá!

INTROITUS: D.U. 384 ( D.U. 61 e ) SUSCEPIMUS DEUS 47.zs.10.2.11.13.15
Isten templomában: Egyházában és a kőből épült templomban hétről hétre befogadjuk Isten irgalmát, annak érzékelhető
jeleit ( az igét és a szentségeket) ez az üdvösségmű pedig akkor teljesedik be, amikor a mennyei Jeruzsálem
templomában végleg elnyerjük Isten irgalmazását.

Befogadtuk Is- ten ir-gal-mas-sá-go-dat templomodnak bense-jé-ben

al-le- lu- ja , al-le- lu-ja. (8.t.)

†

*

Nagy az Úr és dicséretre / méltó * a mi Istenünknek városában, az ő szent / hegyén.
A te neved, ó Isten, és dicséreted kiárad †a földnek legvégső / végéig, * igazsággal
teljes a te jobbod. Ant. Járjátok be Siont, és kerüljétek meg /falait, * számláljátok meg
annak /tornyait! Mert itt az Isten, a mi Istenünk, † itt lakik örökkön /örökké, * Ő vezet
minket mindö/rökké! 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!

GLORIA: D. U. 422

OFFERTORIUM: G. H. 320 POPULUM HUMILEM 17. zs. 28.32.7.48.49

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 áldozat alapvető lelkülete: Isten mindenek fölött való elismerése.

GRADUALE: D.U. 384 / 1 ESTO MIHI 30. zs. 3.2.
Az igazi megszégyenülés: a kárhozat. Az igazi szabadság: Isten fiainak szabadsága.

R.) Légy nékem oltalmazó Istenem és menedékhelyem, *
hogy szabaddá tégy engem!
V.1) Istenem, tebenned bíztam, * meg ne szégyenüljek, Uram, /örökké!
Szabaddá tégy engem!
V.2) Te vagy az én oltalmam, * kezedbe ajánlom /lelkemet! Szabaddá tégy engem!
Légy nékem…

Vagy:
VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön -örökké.
144. zs. 1.v.
B Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk. 122. 2cd.v.
C Minden föld * Istent dicsérje! 65.zs. 1.v.

Az alázatos népet te megszabadítod, Uram, + és a kevélyek szemeit
/megalázod, * R.) mert kicsoda isten rajtad kí/vül, Uram?!
V. 1) Eljutott az ő fü/leibe † színe előtt való ki/áltásom. R.)
V. 2) Szabadítóm az én haragvó ellenségeimtől, +
az ellenem támadók fölé magasz/talsz engem, †
az álnok embertől megmen/tesz engem. 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. 384 / 2 (160 f) GUSTATE ET VIDETE 33. zs. 9.v.
Legrégibb áldozási énekünk, az őskeresztények eredetileg egyetlen kommunió-éneke. Az egész év folyamán bármely
misében énekelhető. Miközben az oltárnál ízleljük és megtapasztaljuk, hogy milyen édes az Úr, a zsoltár a szentségnek
további áldásait énekli. E kenyér a testvériség eszközlője, az erények és az igazi élet élesztője, és biztosíték ( az örök
dicsőség záloga) arra, hogy nem csalódnak az Úrban bízók, mert egykor színről színre látják majd azt, akit most e
szentségben ízlelnek.

ALLELUJA: MAGNUS DOMINUS 47. zs. 2
V.) Nagy az Úr és dicséretre méltó, * a mi Istenünk városában, az ő szent helyén.
A Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek
országod titkait. Mt 11, 25
B Az Úr lelke van rajtam, * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Lk 4,18
C Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, * Krisztus tanítása töltsön el titeket
gazdagon. Kol 3, 15a, 16a

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.

Íz-lel-jé-tek és lás-sá-tok, hogy mi-lyen é-des az Úr ! Boldog az az em-ber

ki Ő - ben-ne bí-zik.

( 4.t.)

†

*

Áldom én az Urat minden / időben * az ő dicsérete mindenkor / ajkamon.
Az Úrban dicsekszik az én / lelkem * hallják meg ezt a szelídek és vigad / janak! Ant.
Magasztaljátok az Urat / énvelem * és dicsőítsük mind együtt az Ő nevét!
Járuljatok hozzá és megvilágosultok / nála * és a ti orcátok meg nem / szégyenül! Ant.
Jertek, fiaim, és hallgassatok /engem, * az Úr félelmére tanítlak /titeket.
Tartóztasd nyelvedet a /rossztól, * és ne szóljanak hamisságot /ajkaid. Ant.
Fordulj el a rossztól és a jót /cselekedd, * keresd a békét és azt kö/vessed!
Megőrzi az Úr az ő szolgáinak /lelkét, * és nem csalódnak, kik őbenne /bíznak. Ant.

