Légy nekem oltalmazó Istenem és megerősített váram, † hogy szabaddá tégy /engem, *
mert erősségem és menedékem /vagy te! Mert te vagy az én béketűrésem, /Uram, * és
reménységem ifjúságomtól /fogva. Ant. Reád támaszkodom születésem óta, † anyám
méhétől fogva te vagy /oltalmam, * benned van az én dicsőségem /mindenkor. Ne vess
el engem az öregség /idején, * midőn megfogyatkozik az erőm, ne hagyj el /egem! Ant.
Isten, ne távozzál el /tőlem, * én Istenem, siess segítsé/gemre! Én pedig mindenkor
/bízom, * és sokszoros dicséretedet /növelem. Ujjong az én ajkam, midőn éneklek
/neked, * és lelkem is, amelyet megvál/tottál. Ant.

D.U. 162
1. Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste! Áldott légy, Jézusnak piros
szent vére! Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség, angyali drága vendégség!
2. Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója! Mi bűnös lelkünknek megorvoslója! R.
3. Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága! Emberi nemzetnek fő boldogsága. R.
4. Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége! Mennyei karoknak gyönyörűsége. R.

D.U. 175

1. Áldunk téged, ó, angyali kenyér, váltságunkért adatott drága bér.
R.) Szent vagy, szent vagy, szent vagy, te mindennél szentebb vagy!
Légy áldott e szentségben, rejtve kenyér színében.
2. Kérünk téged, irgalmas nagy Isten, áldj meg minket, s hallgass meg
kegyesen!
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 22. VASÁRNAP
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év Jer 20, 7-9 / Róm 12, 1-2 / Mt 16, 21-27
B Év MTörv 4, 1-2. 6-8 / Jak 1, 17-18. 21b-22. 27 / Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23
C Év Sir 3, 19-21. 30-31 / Zsid 12, 18-19. 22-24a / Lk 14, 1. 7-14

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 142
1. Kezdődik az ének, az Úr Fölségének, kezdődik a szent áldozat. Alázatos
hittel imánk hozzád sír fel, ó, Atyánk, kegyesen fogadd. Bűnbánó szívvel
koldulunk, könyörülj népeden Urunk, érte halt halált szent Fiad.
2. Isteni szent Fölség, hála és dicsőség tégedet illet egyedül. Trónod
zsámolyára száll szívünk imája, égbe hol szent Fölséged ül. A szívünk
tehozzád eped, köszönjük, hogy szent Gyermeked küldted el béke-követül.
3. A kereszt oltárán Jézus égi Bárány, Atyjának föláldoztatott. Kenyér s bor
színében megújítja szépen az áldott szent áldozatot. Ó Atyánk, kegyesen
fogadd, hintsd le ránk szent malasztodat, s fordítsd el tőlünk haragod!
4. Mi is a szívünket, búnkat, örömünket áldozzuk, ó Atyánk, neked. Kezed
áld vagy büntet, egész életünket adtad, hát el is veheted. Jézusért bízva
szenvedünk, Jézusé legyen életünk, ki értünk fölfeszíttetett.
D.U. 150
1. Egybegyűltünk, ó nagy Isten, buzgó imádásodra, lelkünk méltó hadd lehessen isteni
áldásodra, mely a tiszta áldozatban számunkra elrejtve van.
Ó tekints hát kegyelmesen itt esdeklő nyájadra
2. Jézus Krisztus rendelése a kenyér s bor- áldozat, amit az ő emlékére egyházunk, itt
bemutat. Legyen kedves, ó szent Atya, Fiadnak áldozata:
váljunk mi is áldozattá, kérünk Isten, elfogadj!

INTROITUS: D.U. 392 MISERERE MIHI DOMINE 85. zs. 3.5. 1-2
Az Egyház nem híveinek érdemeire hivatkozik, amikor meghallgatást kér Istentől, hanem Isten sokszor tapasztalt
irgalmára, emberszeretetére és szelídségére.

Könyörülj rajtam,U-ram, hozzád ki-áltok, mert szelíd vagy és kegyelmes

sok ir-gal-mú mind a- zok-hoz, kik té-ged hív-nak. (3.t.)

*

Hajtsd hozzám, Uram, füledet, és hallgass meg engem, * mert nyomorult vagyok és
/szegény. Őrizd meg életemet, mert a te szented vagyok, * szabadítsd meg szolgádat, én
Istenem, mert benned /bízik. Ant.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. / Ámen. Ant.

KYRIE: D.U. 412

CREDO

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!

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.

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

GRADUALE: 392 / 1 TIMEBUNT GENTES 101. zs. 16-17. 23
Tekintetünk lassanként a végső dolgokra vetődik: akkor majd az Úr, aki először szegénységben és szolgai alakban jött el,
megjelenik fenségében, s ő, aki most önkéntes hódolatunkat kéri, akkor majd megmutatja erejét a népeken és a földi
hatalmakon.

R.) Félik majd a népek a te nevedet, Uram, * a föld királyai tisztelik dicsőségedet.
V. 1) Mert megépítette az Úr Siont, * és megjelenik fen/ségében.
A föld királyai…
V. 2) A népeket egybegyűjti, * s a királyokat is, hogy szolgáljanak /az Úrnak.
A föld királyai… Félik majd a népek…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Hozzád vágyódik szívem, * én Uram Istenem. 62. zs. 2b. v.
B Uram ki lakhat * a te hajlékodban ? 14.zs 1a. v.
C Jóságodban, Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek. 67.zs. 11b.v.
ALLELUJA: CANTATE DOMINO 97. zs. 1.
V.) Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodálatos dolgokat művelt.
A Urunk, Jézus Krisztus Atyja, világosítsa meg lelkünket, * hogy megértsük, mily
reménységre hívott meg minket. Ef 1, 17-18
B Mennyei Atyánk életre hívott bennünket az igazság igéje által, * a teremtett világ
színe-javának rendelt minket. Jak 1,18
C Jézus mondja: † Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, * mert szelíd
vagyok és alázatos szívű. Mt 11, 29ab

OFFERTORIUM: G.H. 357 DOMINE, IN AUXILIUM 39. zs. 14. 15. 2.3.15
A történelemben élő Egyház az üdvösség ellenségei között járja útját, s a legszentebb pillanatokban kéri most az Úr örök szabadítását.

Uram tekints segítségemre,szégyenüljenek meg és forduljanak vissza ellenségeim, +
kik életemet kere/sik, hogy elvegyék, * R.) Uram, tekints segít/ségemre!
V. 1) Várva vártam az Urat, és reám fi/gyelmezett, † és meghallgatta kiál/tásomat. R.)
V. 2) Térjenek hátra és pi/ruljanak, † akik nékem gonoszat a/karnak. 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. 392/ 2 DOMINE, MEMORABOR 70. zs. 16.17. 18 / 70.zs.
A teljes bizalom és ráhagyatkozás az áldozás pillanatában.

U-ram, i-gaz-sá-god-ról em-lé-ke-zem, te tanítottál ifjusá-gomtól fog-va,

öregségem-ben se hagyj el en-gem. ( 1.t.)

†

*

Tebenned bíztam, /Uram, * soha meg nem szégye/nülök. A te igazságod által szabadíts
meg és ments ki /engem, * hajtsd hozzám füledet, és üdvözíts /engem. Ant.

