Sokan vannak, akik üldöznek engem és hábor/gatnak * de a te bizonyságaidtól el nem
/hajlottam. A hatalmasok ok nélkül üldöznek /engem * de nem fél szívem, csak a te
i/gédtől. Ant. Várom, Uram, a te szabadítá/sodat * és parancsolataidat /szeretem.
Vágyódtam a te üdvözítésedre, /Uram * és törvényedben van az én gyönyörű/ségem.
Ant.

D.U. 173
1. Üdvözlégy, ó drágalátos nagy szentség, hol jelen van istenség és emberség.
Kérünk ne hagyd híveidet, bűnre hajló népeidet, hanem adjad kegyelmedet,
nagy Fölség! 2. Kegyes voltál mennyből alászállani, szent véredet egy cseppig
kiontani. Ó ne essék hát hiába, szenvedésed drága ára, hanem a mi szegény
lelkünk javára. 3. Mindnyájan, kik egyek vagyunk a hitben, imádunk és áldunk
e nagy Szentségben, mint megváltó Istenünket, ki táplálja mi lelkünket.
Maradj velünk, és üdvözíts bennünket.
D.U. 182
1. Üdvözlégy, édes Jézusunk! Erős hittel itt megvallunk, e szentségben mi
imádunk, Istenünknek magasztalunk.
2. Te vagy világ Megváltója, mennyországnak megnyitója. éhes lelkünk
táplálója,bús szívünknek orvoslója.
3. Édes Jézus neked élek, édes Jézus, neked halok, életemben, halálomban,
édes Jézus, Tied vagyok.

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év Iz 5, 1-7 / Fil 4, 6 -9 / Mt 21, 33-43
B Év Ter 2, 18-24 / Zsid 2, 9-11 / Mk 10, 2-16
C Év Hab 1, 2-3: 2, 2- 4 / 2 Tim 1, 6-8. 13-14 / Lk 17, 5-10

GYŰJTŐÉNEK: 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!
D.U. 144
1. Futva jöttem elibéd szentélyedbe, Isten; édes arcod örömét de kerestem!
Mint a szarvas hűs eret, csobogót, úgy kívánlak, mérhetetlen égi jót.
2. Háromságban örök Egy, téged magasztallak,békességet permetezz az
igaznak! Énekszóval áldalak művedért, áldott Krisztus, kegyelmedbe vissza végy!
3. Áldozatunk kenyerét fogadd el, hatalmas, szent egyházad szavára kérünk,
hallgass. Bűneinkért ad Fiad drága bért, fölajánljuk élőkért és holtakért.
4. Áldozatunk színborát oltárodra hozzuk, vele egész életünk neked adjuk.
Égbe küldje illatát a kehely, a Szentlélek erejével töltse el!

INTROITUS: D.U. 397 IN VOLUNTATE TUA Eszt 4, 17c -17d / 118. zs.1
ZÁRÓÉNEK: D.U. 200
1. Uram, Jézus, légy velünk, mi egyetlen örömünk! Nálad nélkül keserűség
itt a földön életünk. Ó, egyetlen örömünk, Uram, Jézus, légy velünk!
2. Uram, Jézus, Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped! Mert kívüled nem
találhat sehol biztos nyughelyet. Boldog mással nem lehet, Uram, Jézus,
csak Veled.
3. Uram, Jézus, adj erőt, vigasztald a szenvedőt. A bűnbánó lélek nyerjen
kegyelmet az Úr előtt. Segítsd föl a küszködőt, Uram, Jézus, adj erőt.
4. Uram, Jézus, el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy. Legfőképp a végső
harcon végig velünk megmaradj. Te, ki lelkünk üdve vagy, Uram, Jézus,
el ne hagyj!

A teremtmény boldog egyetértéssel helyezi sorsát Isten kezébe, tudva, hogy Isten hatalma és irgalmassága
nem ellentétes egymással.

Hatalmadban nyugszik a mindenség, U-ram, s nincs ki el-len-ál-jon

akaratodnak. Te alkot-tál mindent a mennyet és a föl-det,

s mind, a-mit az ég-bolt ma-gá-ba fog-lal. (2.t.)
⃰

Boldogok, kik szeplőtelenek az ő /útjukon, * és az Úr törvénye szerint járnak. 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
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. 397/ 1 DOMINE REFUGIUM 89.zs. 1-2. 16
Öröktől fogva és mindörökké való az Úr irgalma. Ezt csodáljuk a teremtésben, ezt tapasztaltuk a megváltásban,
s ennek megnyilvánulását kérjük a hitben utódaink számára is.

R.) Uram, te lettél a mi menedékünk * nemzedékről nemzedékre.
V. 1) Mielőtt lettek a hegyek, † és formáltatott a föld és a világ, *
mindöröktől és örökké vagy te, /ó Isten! Nemzedékről nemzedékre.
V. 2) Lássék meg szolgáidon a te műved, * és fiaikon a te di/csőséged.
Nemzedékről nemzedékre. Uram, te lettél…

Vagy:VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Isten kedves szőlője * az ő választott népe. Iz 5, 7a
B Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje! 127. zs. 5. v.
C Bár hallgatnátok ma Isten szavára,*,, Népem ne légy kemény szívű.’’94.zs.8.

ALLELUJA: QUI CONFIDUNT 124. zs. 1
V. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, * meg nem inog az, és
mindörökké megmarad.
A Én választottalak titeket a világból, † hogy menjetek és gyümölcsöt
teremjetek, * és gyümölcsötök maradandó legyen, mondja az Úr. Jn 15, 16
B Ha szeretjük egymást, Isten megmarad szívünkben, * és szeretete tökéletes lesz
bennünk. 1Jn 4, 12
C Az Úr igéje örökké megmarad, * ez az a tanítás, amelyet hirdettek néktek. 1 Pét 1,25

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.

OFFERTORIUM: G.H. 382 B VIR ERAT Jób 1, 1. 9-11: 2, 7: 6, 2. 11.12: 7,7,
,, A béketűrő Jób maga az Egyház, de nekem is Jóbnak kell lennem, Isten kegyelme a szenvedés, mely arra való,
hogy idegeneknek érezzük magunkat itt a földön. Ez a küzdelmekkel teli élet legyen ma az én áldozati adományom. ’’
( Pius Parsch)

Ad notam D.U. 192
R.) Volt egykor egy férfi messzi Husznak földjén, - Jób nevű, és jámbor,
igazmódra élvén, - Kit a Sátán kikért, hogy megkísérthesse, - hatalmat
nyert rajta, mint az Úr engedte.
V.1) Megpróbálta Jóbnak hűségét a Sátán,- kitöltve hatalmát rajta és családján,
gyermekeit, házát, kincsét felprédálá, - súlyos fekélyekkel testét is megrontá.
V.2) Jób a csapások közt hűséges és csendes, - így szólván az Úrhoz, szívből
engedelmes: - Ó bár elengednéd, mind, amit vétettem, - mikkel haragodat méltán
érdemeltem.
V.3 Kőből van-e erőm, ércből van-e testem, - hogy mind e gyötretést csendben
elviseljem? - Látnak-e még jókat megbúsult szemeim? - Megbocsáthatók-e
számtalan bűneim? 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. 397/ 2 IN SALUTARI TUO

118. zs. 81.v. / 118. zs.

Az üdvösség utáni vágyunkat kielégíti a szentáldozás, de egyuttal fokozza is az örökké tartó üdvössőg kívánságát.
Krisztus és az ő törvénye az út, mely erre elvezet.

A te üdvözíté-se-dért e-mész-tő-dik a lel-kem és a te i- géd- ben

i-gen bí-zom U- ram. ( 4.t.)

†

*

Boldogok, kik szeplőtelenek az ő /útjukon, * és az Úr törvénye szerint /járnak.
Szálljon reám, Uram, a te irgalmas/ságod * a te üdvösséged, miképpen
megmon/dottad! Ant. Mondtak nekem szép szavakat a /hamisak, * de nem olyan az,
mint a te tör/vényed! Csaknem végeztek velem e /földön * de parancsolataidat én
mégsem /hagytam el. Ant. Gyűlölöm a megosztott szívű/eket * és szeretem a te
törvé/nyedet. Szemeim sóvárognak a te szabadítá/sodért * és igaz-voltodnak
megszólalá/sáért. Ant.

