D.U. 156
1. a.) O salutaris Hostia, - quae caeli pandis ostium: - bella premunt hostilia, da robur, fer auxilium!
b.) Ó, üdvösséges áldozat, - ki mennynek tárod ajtaját, - harcot harcolva
szenvedünk, - Úr Jézus, kérünk, adj erőt!
2. a.) Uni trinoque Domino - sit sempiterna gloria, - qui vitam sine termino - nobis
donet in patria.
b.) Egy-Háromságos Istenünk, - most dicsőítünk Tégedet, - ki országodban
minekünk - adj mindörökre életet!

D.U. 161
1. Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, - kenyér és borszínben elrejtezett
emberség! Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat - az emberi gyengeség.
2. Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, - testi gyarlóságnak homályával takarván, itt emberi tested előlünk elrejted, - színek alatt titkolván.
3. Noha Szent Tamással sebed helyét nem látom, - Uram, igaz hittel jelenléted
megvallom, - e szent hitben tarts meg, szent színedet add meg - égben egykor
meglátnom!
4. Váltságomnak ára, lankadt szívem ereje, - szegény bűnös lelkem megtisztító
fürdője, - szomjú, fáradt lelkem megvigasztalója, - üdvösségem záloga!

D.U. 171
1. Üdvözlégy, Oltáriszentség, csodálatos szent Istenség! Téged szívből mind
imádunk, oltárodnak trónján áldunk.
R.) Üdvözlégy szent Szakramentom! Százezerszer meg ezerszer, én Jézusom!
2. Ha szenteknek nagy szívével, - angyaloknak lángnyelvével, - köszönthetne
minden lélek, - méltón úgy sem dicsérnének. R.)
3. Öntsd szívembe olajodat, - égesd benne világodat, - nagy Szentség, ó térj
be hozzám, - mert szívem csak téged kíván. R.)
4. Életünknek végóráján, - hogy ne ejtsen meg a Sátán, - te légy erős én
gyámolom, - mert csak nálad van oltalom. R.)

ZÁRÓÉNEK: D.U. 191
1. Fényességes mennybéli nagy Isten, - téged hirdet e világon minden, az angyalok dicsérnek az égben, - 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 2. VASÁRNAP
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A év Iz 49, 3. 5-6 / 1 Kor 1, 1-3 / Jn 1, 29-34
B év 1 Sám 3,3b-10. 19 / 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 / Jn 1, 35-42
C év Iz 62, 1-5 / 1 Kor 12,4-11 / Jn 2, 1-11

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.

INTROITUS: D.U. 142 b OMNIS TERRA 65. zs. 4. 1-2
Köszöntse illő dicsőítő ének a köztünk egykor megjelent, s minden misében megjelenő Fölséges Istent, és terjedjen
el a dicsőítő ének az egész földön. Minden mise az Isten fölséges ( nagyságában félelmetes, ugyanakkor jóságában
megnyerő) cselekedeteinek, elsősorban az Úr legfélelmetesebb és legjóságosabb művének, a keresztáldozatnak
emlékezete. Ezért hívogat a zsoltárénekes: jöjjetek, és lássátok az Isten műveit!

Minden föld imádjon téged, Is-ten, és é-ne-kel-jen né-ked, dicséretet zeng-jen

ne-ved-nek, ó Föl-sé-ges! ( 4.t.)

*

Ujjongjatok az Istennek minden /földek, * zsoltárt zengjetek az ő fölséges /nevének!
Jöjjetek és lássátok az Isten /műveit, * félelmetes, amit az emberek között /végbevitt!
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. 261 JUBILATE DEO, UNIVERSA

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.

A szentmise legjobb fogadásaink méltó teljesítése, egyben hálaadás ( eukarisztia) Isten jótéteményiért.

GRADUALE: D.U. 372 / 1 MISIT DOMINUS VERBUM SUUM 106.zs. 20-21

SANCTUS: D.U. 448

Elküldte karácsonykor az Úr az ő Igéjét, hogy ő legyen gyógyulásunk és táplálékunk.
Legyünk tudatában annak a mindenhatóságnak és irgalomnak, mely e nagy csodákban megmutatkozott nekünk.

R.) Elküldte az Úr az ő igéjét, és meggyógyította őket, *
megmentette őket a veszedelemtől.
V.1) Mert megelégítette † a szomjúhozó lelket, * és az éhezőket betöltöt/te jókkal.

Megmentette őket…
V.2) Hálát adjanak az Úrnak † irgalmasságáért, * és csodáiért, miket az emberek
fiai/val művelt. Megmentette őket… Elküldte az Úr…

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. 39. zs. 8a-9a v.
B Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. 39. zs. 8a-9a v.
C Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. 95.zs. 3.v.
ALLELUJA: LAUDATE DEUM 148. zs. 2
Dicsérjétek az Istent minden angyalok, * dicsérjétek őt mind, ti mennyei seregek!
A Az Ige emberré lett, és itt élt köztünk. * Befogadóinak megadta, hogy Isten fiai legyenek. Jn 1, 14. 12b
B Megtaláltuk a Messiást, azaz Krisztust, * kegyelmet és igazságot kaptunk általa. Jn 1, 41. 17b
C Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt
adjon nekünk. 2 Tessz 2, 14

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.

65. zs. 1.2.16.13.14.15.

Ujjongjatok az Istennek, minden földek, - zsoltárt zengjetek az ő nevének, +
R.) jöjjetek, és halljátok, és elbeszélem nektek, - mind akik féli/tek az
Istent,* mennyi nagy dolgot cselekedett az Úr az én /lelkemmel.
V.1) Megadom neked fogadá/saimat, † melyeket az én ajkaim í/gértek. R.)
V.2) Szólott az én szám, mikor nyomorúság/ban voltam, †
s most égőáldozatot adok neked a legja/vából. R.)

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. 372 / 2 LÆTABIMUR IN SALUTARI 19. zs. 6. / 19.zs.
Krisztus megkezdi földi működését, s mi szeretettel köszöntjük, mint királyunkat. Egyben a vele való teljes egyesülés
jegyében ( áldozás alatt) azt is kérjük, hogy harcában, küldetésében, áldozatában, győzelmében részt vehessünk.

Vi-gadjunk a te szaba-dí-tá-sod-ban és Is-te-nünk ne-vé-ben

fel- ma-gasz-tal-ta- tunk. (3.t.)
†
⃰
( Asztalt terítettél nekem, * és pompás itallal töltöd meg /serlegem. 22. zs. 5. )
( Megismertük a szeretet, amelyet Isten oltott belénk, * és hittünk benne.)
Hallgasson meg téged az Úr a háború napján, * oltalmazzon téged Jákob Istenének
/neve! Küldjön neked segítséget az ő szentélyéből, * és Sionból védelmezzen /téged!
Ant. Emlékezzék meg minden áldozatodról, * és égőáldozatod kedves /legyen!
Cselekedjék veled szíved szerint, * és minden szándékodat telje/sítse! Ant.
Immár megismertem, hogy megszabadította az Úr az ő Krisztusát, † meghallgatta őt
szent egéből, * jobbja hatalmasan megszabadí/totta. Ezek a harci szekerekben, amazok
a lovakban, * mi pedig a mi Urunk, Istenünk nevében keresünk segít/séget. Ant.

