ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
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. 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.

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év Kiv 22, 26 / 1 Tessz 1,5c – 10 / Mt 22, 34- 40
B Év Jer 31, 7-9 / Zsid 5, 1-6 / Mk 10, 46-52
C Év Sir 35, 15b-17. 20-22a / 2 Tim 4, 6 – 8.16-18 / Lk 18, 9-14
GYŰJTŐÉNEK: 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. 400 ( 374) LÆTETUR COR 104. zs. 3. 4. 1.
A liturgiában is őt keressük, benne vigadunk, s kegyelmi erősséget kapunk tőle.

Vi- gad-jon az U-rat ke-re- sők szí- ve, ke-res-sé- tek az UZÁRÓÉNEK: D.U. 360
1. Áldj meg minket, Jézus, kik itt egybegyűltünk, a te áldásodban, kérünk,
legyen részünk, ajándékod közöld bőven vélünk.
Ne hagyj minket, híveidet, szentség nélkül világból kimúlni.
2. Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa, boldog mennyországnak drága
gyöngyvirága, bűnösöknek édes szószólója.
Vigyázz reánk, édesanyánk, angyaloknak kegyes Királynéja!

rat,

és erősöd-je- tek meg, ke-res-sé- tek az ő or-cá- ját min-den-kor.

(2.t)
†
⃰
Hálát adjatok az Úrnak, és hívjátok segítségül az ő /nevét, * hirdessétek a pogányok
között az ő cselekedeteit! 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!

OFFERTORIUM: G.H. 395 DOMINE, VIVIFICA 118. zs. 107.125. 124.
43.34.108.

GLORIA: D. U. 422

V.1) Cselekedjél szolgáddal a te nagy irgalmasságod szerint, †
és ne vedd el soha számból az igazság i/géjét! R.)
V.2) Tégy értelmessé, hogy kutassam a te tör/vényedet, †
az és számnak önkéntes áldozatait vedd kedve/sen Uram! 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. 400/ 1 UNAM PETII 26. zs. 4.6.
Egyet kérünk, s az mindent magában foglal: hogy az Úr házában lakjunk, az Egyházban, a templomban, a mennyei
templomban. Ez az a Jeruzsálem, az a Sion, mely méltán zengi már itt a földön az örök liturgia énekeit.

R.) Egyet kértem az Úrtól, és azt keresem, *
hogy az Úr házában lakjam életemnek minden napján.
V. 1) Hogy meglássam az Úrnak gyönyörűségét, * és menedéket találjak
temp/lomában! Hogy az Úr házában…
V. 2) Hogy a dicséretnek áldozatát † áldozzam az ő templomában, * énekeljek
és zsoltárt mond/jak néki! Hogy az Úr házában… Egyet kértem…

A 118. zsoltárban ismét és ismét rábízzuk egész életünket Istenre, mondhatni: felnyitjuk előtte életünket, s kifejezzük
készségünket, hogy az Ő vezetését követjük.

Uram, eleveníts meg engem a te /igéd szerint, *
R.) hogy tudjam a te bizonysá/gaidat!

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. 400/ 2 ( 372/2) LÆTABIMUR IN SALUTARI 19. zs. 6.

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

Vagy:
VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. 17. zs. 2. v.
B Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 125. zs. 3.v
C A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt. 33. zs. 7a. v.

fel-ma-gasztal- ta- tunk.

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.

(3.t)
†
⃰
Hallgasson meg téged az Úr a háború napján, * oltalmazzon téged Jákob Istenének
/neve! Küldjön neked segítséget az ő szentélyéből, * és Sionból védelmezzen /téged!
Emlékezzék meg minden áldozatodról, * és égőáldozatod kedves /legyen! Cselekedjék
veled szíved szerint, * és minden szándékodat telje/sítse! 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.

