ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

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. 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.

ZÁRÓÉNEK: D.U. 217
1. Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. Vallom magam
kereszténynek, hitelt adok mindeneknek, amit Krisztus hitén vallnak, mert
mindezek tőled vannak. E szent hitben, reménységben, szeretetben erősíts!
2. Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. Hiszem, hogy csak egy
Isten van, ámbár három személye van, ki a jókat jutalmazza, gonoszokat
ostorozza. E szent hitben, reménységben, szeretetben erősíts!
3. Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. Hiszem Krisztust, Isten
Fiát, e világnak Megváltóját, ki a mennyből alászállott, emberré lett és
megváltott. E szent hitben, reménységben, szeretetben erősíts!
4. Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. Hiszem, vallom a
Szentlelket, vigasztaló örömünket, ki szívünket megszentelte,
kegyelmekkel betöltötte. E szent hitben, reménységben, szeretetben erősíts!

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év Ez 33, 7-10 / Róm 13, 8-10 / Mt 18, 15-20
B Év Iz 35, 4-7a / Jak 2, 1-5 / Mk 7, 31-37
C Év Bölcs 9, 13-19 / Filem 9b-10. 12-17 / Lk 14, 25-33

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 202
1. Minden élő dicsér, örök Atyaisten, szolgálni tenéked eléd állunk
készen,magasztaltak egykor ősi nemzedékek, ő nyomukba járva
dicsérünk mi téged.
2. Nem szégyelljük, Uram, rólad emlékezni, mind e világ előtt benned
dicsekedni, akaratod szerint, tetszésedre élni, testi-lelki jókat csak
tetőled kérni.
3. Gyermekeink ma is, add, hogy így éljenek, megismerve téged,
felnövekedjenek, te szent egyházadba, hogy beépüljenek,
s szentjeiddel együtt életet nyerjenek!

D.U. 149
1. Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped, hogy végtelen jóságodért
hálát adjon tenéked. A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg,
szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.
2. Dicsőség a magasságban a fölséges Istennek, tisztelet és hálaadás AtyaFiú-Léleknek. Add hogy mindig élő hittel, hív reménnyel, szeretettel
mondjunk méltó dicséretet, ó Atyánk, szent nevednek.
3. Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, mint azt vérrel bűneinkért
Megváltónk bemutatta. Ámbár itten nincs vérontás, de megvan az Istenáldás, bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata.
4. A kenyér- s boráldozattal felajánljuk szívünket, szándékunkat, tetteinket és
mind egész éltünket. Áldd meg, amit fölszentelnek hív szolgáid szent
nevednek, irgalmasság édes Atyja, ó hallgass meg bennünket!

INTROITUS: D.U. 393 JUSTUS ES DOMINE 118. zs. 137. / 124. 1-2
Nem merünk Isten Igazságosságára hivatkozni: tudjuk, hogy ő igazságos, sőt, ő maga az Igazság teljessége, de ez az
Igazság joggal elítélne minket. Azt kérjük, irgalmassága vezesse őt akkor, amikor szolgáival, mindannyiunkkal
cselekszik.

I-gaz-sá-gos vagy, U- ram, i-gaz a te í-té-le-ted, cse-le-ked-jél szolgáddal

ir-gal-masságod sze-rint.

( 1.t.)

*

Boldogok, akik szeplőtelenek az ő /útjukon, * és az Úr törvénye szerint /járnak.
Boldogok, kik az ő bizonyságára /figyelnek, * teljes szívükből kere/sik őt. Ant.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké. / Ámen. Ant.

KYRIE: D.U. 412

OFFERTORIUM: G.H. 362 ORAVI DEUM Dán 9, 4.17.19.20.21.22.23

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!

Dániel most az engesztelő áldozatot felajánló pap nevében beszél: bár maga is bűnös ember, Isten irgalmát kéri a bűnös
népre, kéri Isten arcának felragyogását. Szavának Isten küldötte ( ,, angyala,,), maga a Messiás adja az erőt.

GLORIA: D. U. 422

R.) kegyelmesen figyelmezz er/re a népre, *
melyre a te nevedet hívjuk segítsé/gül, Isten!
V.) Még beszéltem és imádkoztam, - és megvallottam bűneimet és népem vétkeit, +
midőn hangot hallottam, mely azt mond/ta nékem: †
Értsd meg a szavakat, Dániel, melyekkel hoz/zád szólok, †
mert tehozzád /küldettem. R.)

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: D.U. 393/ 1 BEATA GENS 32.zs. 12. 6.13
Az Egyház Isten tulajdona, az Úr örökrésze, a háromszemélyű Isten legdrágább alkotása. Az Egyházat is az ő Igéje által
alkotta, s Lehellete, a Szentlélek ékesíti napról napra a szentségnek és erényeknek díszeivel.

R.) Boldog az a nemzet, kinek az Úr az Istene, *
boldog a nép, akit örökségül választott magának.
V. 1) Az Úr igéje által lettek az egek, * és lehelete által azoknak minden é/kessége.
Boldog a nép…
V. 2) Letekint az Úr a mennyből, * és látja mind az emberek /fiait.
Boldog a nép… Boldog az a nemzet…

Vagy:VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * népem, ne légy kemény szívű. 94.zs. 8. v.
B Áldjad lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent! 145.zs.2a v.
C Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre. 89. zs. 1. v.

ALLELUJA: DOMINE, EXAUDI 101. zs. 2.
V. Hallgasd meg könyörgésemet Uram, * és az én kiáltásom jusson eléd.
A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, * és ránk bízta a kiengesztelődés
igéjét. 2 Kor 5, 19
B Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget meggyógyított a nép
körében. Mt 4, 23
C Ragyogtasd szolgád fölé arcodat, * végzéseidre taníts meg engem! 118. zs. 135

Szóltam az Úrhoz én, Dániel, mondván: hallgasd meg, Uram, szolgádnak könyörgését, ragyogtasd fel arcodat a te szentélyed fölött, +

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. 393/ 2 VOVETE ET REDDITE 75.zs. 12.v. / 75. zs.
A zsoltár egyrészt az áldozat és a szentáldozás közti gondolati kapcsolatot erősíti meg, másrészt Krisztus húsvéti
győzelmét hozza emlékezetünkbe vasárnap, a hétről hétre megújuló Húsvét napján.

Te-gye-tek fo-ga-dal-mat és ad-já-tok meg ti Ura-tok-nak, Is-te-ne- tek-nek.

Mindnyá-jan, kik körülötte vagytok, hozzatok aján-dé-kot a Föl-sé-ges-nek.

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.

( 7.t.)
†
*
Megismertette magát Júdeában az /Isten, * nagy az ő neve Izra/elben. A Béke
Városában van az ő /hajléka, * Sion hegyén az ő lakó/helye. Ant. Ott törte meg a
nyilak villá/mait, * a pajzsot, a kardot és a /háborút. Tündökölsz, te Csodálatos, a
győzelem /hegyéről, * kifosztattak a hatalomra /vágyók. Ant. A mennyből hallattad az
ítéletet, * a föld megrendült és megcsönde/sedett. Midőn fölkelt az ítéletre az /Isten, *
hogy megszabadítsa a földön mind a szelí/deket. Ant.

