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. 180
1. Ó, áldott szent Istenem, az Oltáriszentségben, édes Jézus!
Téged szívem úgy kíván, tégedet én lelkem vár, édes Jézus, édes Jézus!
2. Ó lelkem, szent Jegyesem, méltán ki-ki szeressen, édes, Jézus!
Minden kincset megvessen, csak Tégedet keressen, édes Jézus, édes Jézus!
3. Maradj nálam kevéssé, tedd a szívem tieddé, édes, Jézus!
Légy te nékem gyámolom, bűnök ellen oltalom, édes Jézus,édes Jézus!

ZÁRÓÉNEK: D.U. 201
1. Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, minden szeretetre bizony
te méltó vagy, jó voltod s irgalmad a bűnöshöz mily nagy!
Te gyarló szolgádat engemet el ne hagyj!
2. Erős kezeiddel ültess jó palántát, szívedből szívembe kegyelem virágát,
tégy, Uram, nemessé oltsd be szívem ágát,
hogy hozzon az égből jó gyümölcsöt, drágát!

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év Mal 1, 14b-2, 2b. 8-10 / 1 Tessz 2,7b – 9. 13/ Mt 23, 1- 12
B Év MTörv 6, 2-6 / Zsid 7, 23-28 / Mk 12, 28b-34
C Év Bölcs 11, 22-12,2 / 2 Tessz 1, 11 – 2,2 / Lk 19, 1-10

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. 400 b NE DERELINQUAS ME 37.zs. 22.23.2-3
Így szólítja énekünk az Istent: Üdvösségünk ereje, ahogy az angyal hirdette Jézus születéséről Zakariásnak:
,, És fölemelte nekünk az üdvösség erejét Dávidnak, az ő szolgájának házában. ’’ Lk 1, 69. A Krisztussal egyesült
Egyház bizalommal könyörög Istennek segítségért és bűnbocsánatért.

Ne hagyj el en-gem, Is-ten, ne menj el tő-lem, figyelmezz segítsé-gem-re,

üd-vös-sé-gem-nek e- re- je.

( 7. t.)

†

*

Uram, ne büntess engem hara/godban, * ne sújtsál engem felindulá/sodban!
Mert a te nyilaid belém / hatoltak, * és rám nehezült a te /kezed. 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. 399 BENEDIC ANIMA 102. zs. 2.4.5. 17.19

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 szentmiseáldozat az Istennel kötött szövetség élő gyakorlata: ebben a szövetségben ő megmentette a pusztulástól
életünket, s mi azt akarjuk, hogy a szövetség parancsait megtartsuk, és Isten a szívünkben is felállítsa trónusát.

GRADUALE: D. U. 400 b/ 1 SUSCEPIMUS 47. zs. 10. 11. 9.
Hálaadás azért, hogy az Egyházban, a templomban, az egész liturgikus évben megtapasztalhattuk, befogadhattuk Isten
irgalmának jeleit, s magunk is részt kaphattunk abból a kitüntetésből, hogy Isten dicséretét kiárasztjuk a földkerekség
legvégső határáig.

R.) Befogadtuk, Isten, irgalmasságodat * templomodnak bensejében.
V. 1) A te neved ó Isten, † és dicséreted kiárad, * a földnek legvégső /végéig.
Templomodnak…
V. 2) Amit hallottunk, † látja most szemünk, * a mi Istenünknek városában, az ő
/szent hegyén. Templomodnak… Befogadtuk, Isten…

Vagy:VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram. 130. zs.
B Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. 17. zs. 2. v.
C Istenem és királyom, magasztallak téged, *
szent nevedet áldom örökkön- örökké. 144. zs. 1.v.
ALLELUJA: VERBO DOMINI 32. zs. 6.
V.) Az Úr igéje által lettek az egek, * és lehellete által azoknak minden
ékessége.
A Egy a ti Atyátok, a mennyei, * és egy a ti tanítótok, a Krisztus. Mt 23, 9b. 10b
B Jézus mondja: † Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja
és hozzá költözünk. Jn 14, 23
C Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen
minden őbenne hívő. Jn 3,16

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.

Áldjad, én lelkem, az Urat, +
R.) el ne felejtsed semmi /adományát: * és mint a sasé, megújul if/júságod.
V.1) Ki megkönyörül minden gonoszságodon, ki megszabadítja a pusztulástól é/letedet,†
ki irgalmassággal és könyörülettel koronáz /meg téged. R.)
V.2) És igazsága a fiaknak fiain, - azokon, kik megtartják az ő szövetségét, +
és megteszik parancso/latait. †
Az Úr a mennyben állította fel /a trónusát, †
és az ő királysága mindeneken u/ralkodik. 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. 400 b/ 2 ( 371/2) NOTAS MIHI 15. zs. 11. / 15.zs.
Az Úr nemcsak értelmünkkel Ismerteti meg ,, az élet útjait’’ , hanem még sokkal hatékonyabban a szentségi
egyesülésben.

Meg-is-mer-tet-ted vé- lem az é-let út- ja-it, az öröm tel-jes-sé-gét

a te szí-ned e- lőt U-ram. ( 1.t.)

†

*

Tarts meg engem, /Uram, * mert tebenned /bíztam. Mondtam az Úrnak: én Istenem
/vagy Te, * nincs más javam /kívüled. Ant. Az Úr az én örökségem és kelyhem
osztály/része, * Te vagy, ki örökségemet megadod /nékem. A mérőzsinór jeles részt
szabott /nekem, * mily szépséges az én örök/ségem! Ant. Szemem előtt az Úr
/mindenkor, * jobbomon van, azért nem inga/dozom. Ezért örvendezik a szívem és
megvidul a /bensőm, * az én testem is reménységben /nyugszik. Mert lelkemet az
alvilágban /nem hagyod, * s nem engeded, hogy a te szented romlást /lásson. Ant.

