D.U. 165
1. Áldjad ember, e nagy Jódat, kenyérszínben Megváltódat!Itt jelen van
szent testével édes Jézus, jelen vagyon szent vérével áldott Jézus.
2. Itt az Isten gazdagsága, bűnös lelkek nagy váltsága,
minden jónak nagy bősége édes Jézus, gyarló szívek erőssége áldott Jézus
3. Itt az égnek megnyitója, kegyelemnek meghozója, egész világ drága díja
édes Jézus, az Istennek örök Fia áldott Jézus.
4. Nem csak jel ez, nem csak emlék: valóságos szent jelenlét! Itt van köztünk
tested, véred, édes Jézus, itt van Isten-emberséged, áldott Jézus
5. Kérjük, adja ránk áldását, irgalmának kútforrását, legyen velünk a végórán
édes Jézus, s üdvözítsen holtunk után áldott Jézus.
D.U. 178
1. Üdvözlégy, üdvösséges Ostya, Isten tiszta anyjának Fia,
mostan kenyérszínben látlak, igaz Isten, megvallak.
2. Mert te vagy igaz Üdvözítő, mind e világ bűneit törlő,
igaz Istennek egy fia, ki keresztfán meghala.
3. Ó Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó,
mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem.
.
ZÁRÓÉNEK: D.U. 190
1. Az Úristent magasztalom, jóvoltáról gondolkodom, irgalmához
folyamodom, mert meghallgat, azt jól tudom.
2. Csodálatos tetteiről, szabadító erejéről, emlékezem jóvoltáról,
bizodalmat veszek abból.
3. Mert ő erős hatalommal, dicsőséges szent jobbjával az ő népét
megmentette, fogságából kivezette.
4. Úgy vezette szent Egyházát, mint jó pásztor kedves nyáját, ételéről
gondoskodott, utat neki ő mutatott.
5. Hálát adjunk az Istenek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy
Fölségének, egymivoltú Istenségnek.

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év Iz 55,10-11 / Róm 8, 18-23 / Mt 13, 1-23
B Év Ám 7, 12-15 / Ef 1, 3-14 / Mk 6, 7-13
C Év MTörv 30, 10-14 / Kol 1, 15-20 / Lk 10, 25-37

GYŰJTŐÉNEK: 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.
INTROITUS: D.U. 385 DUM CLAMAREM AD DOMINUM 54.zs.17-20.23.
Az Úr sokszor meghallgatta szavunkat: erre a sokszor tapasztalt kegyességre gondolva, vessük az Úrra gondunkat. Ő
táplál igéjével, az egyház tanításával, segítő kegyelmeivel, de legfőképp az Eukarisztiában.

Mi-kor az Úr-hoz ki-ál-tot-tam, meghall-gat-ta sza-va-mat: vesd az Úr-ra

gon-do-dat, ő majd táp-lál té- ged. (3.t.)

†

*

Megszabadítja békességben az én lelkem * azoktól, akik reám /támadnak.
Megalázza őket az Isten, * Ő, aki öröktől fogva /való. 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. 5 AD TE, DOMINE, LEVAVI 24.zs. 1-3. 5.16. 20

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 elesett ember Istenhez emeli lelkét, tőle várja, hogy megszabadítsa az Ős-Ellenségtől.

GRADUALE: 386/1 CUSTODI ME 16.zs. 8.2.5. v.
Az Isten útján járó ember éneke, aki Istentől vár oltalmat, eligazítást, s annak megítélését is őreá bízza - nem törődve az
emberek ítéletével - , hogy igaznak találtatik-e az életben.

R.) Vigyázz reánk, Urunk, mint szemed fényére, *
szárnyaidnak árnyéka alatt oltalmazz minket!
V.1) A te arcodtól jöjjön igaz ítéletem, * és szemeid lássák meg az i/gazságot!
Szárnyaidnak árnyéka alatt…
V. 2) Tedd biztossá járásomat a te ösvényeiden, * hogy meg ne inogjanak
lé/péseim! Szárnyaidnak árnyéka alatt…
Vigyázz reánk…

Vagy : VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Jó földbe hullott a tanítás magja, * és termést érlelt. Lk 8,6. v.
B Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk.
84. zs. 8. v.
C Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. 68. zs. 33. v.
(Vagy: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. 18.zs. 9av)

ALLELUJA: TE DECET 64. zs. 2
V.) Téged illet a dicséret, Isten, Sionban, * neked teljesítik a fogadalmakat
Jeruzsálemben.
A A jó mag az Isten igéje, Krisztus a magvető, * aki reátalál örökké élni fog.

Hozzád emelem, Uram, az én lelkemet, én Istenem, tebenned bízom, pirulnom ne kelljen,+
és ne nevessenek rajtam az én ellenségeim, R.) mert akik /téged várnak * meg nem szé/gyenülnek.
V. 1) Igazgass engem a te igazságodban, és ta/níts engem, †
mert te vagy, Isten, én Üdvözítőm, - és egész nap té/ged várlak. R.)
V.2) Tekints reám, és könyörülj rajtam, Uram, +
őrizd meg lelkemet, és ments /ki engem, †
ne szégyenkezzem, hiszen ben/ned bíztam. 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. 385 / 2 (160 d) QUI MANDUCAT CARNEM

Jn. 6,56. / 22. zs.
Az áldozás az egyesülés ( = communio) szentsége. Az áldozati lakoma, melynek asztalát nem mi, hanem az Úr, a mi jó
Pásztorunk teríti meg nekünk, azzal az Istennel egyesít, akinek áldozatunkat bemutattuk. ,, S vele együtt minden javak
hozzám áradnak’’ - melyeket a zsoltár énekel meg, miközben Őhozzá járulunk.

A- ki e- szi az én tes- te-met és isz-sza az én vére-met,

( Lk 8,11: Mt 13, 37)

B Urunk Jézus Krisztus Atyja világosítsa meg lelki szemünket, * hogy megértsük, mily
reménységre hívott minket. Ef 1, 17-18
C Uram, tanításod lélek és élet, * örök életet adó igéid vannak. Jn 6,63c. 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.

én-ben-nem ma- rad, és én ő- ben-ne, al- le-lu-ja, al- le- lu- ja.

Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom /semmiben, * zöldellő réteken ád helyet
/nékem. Csöndes folyóvizek mellet nevelt föl /engem * felüdítette az én /lelkemet. Ant.
Az igazság ösvényein vezetett /engem * az ő ne/véért. Ha a halál völgyében járok is,
nem félek a /rossztól, * mert te ott vagy /velem. Ant. A te vessződ és pásztor/botod *
megvigasztal /engem. Asztalt terítesz /nekem * hogy szorongatóim szégyent /valljanak.
Ant. Megkented olajjal /fejemet * színültig töltöd /kelyhemet. És a te irgalmasságod
kísér /engem * életemnek minden /napján. Hogy az Úr házában /lakjam * időtlen
/időkig. Ant.

