D.U. 176
1. Most az Úr Krisztusnak drágalátos teste, itt felemeltetett szentséges
szent vére. A kenyér s bor színe alatt ez a titkos nagy áldozat Jézust
magasztaljuk, szent! szent! szent! kiáltjuk.
2. Imádunk Tégedet, ó drága nagy Szentség! Melyben elrejtve van istenség
s emberség. A kenyér s bor színe alatt ez a titkos nagy áldozat, Jézust
magasztaljuk, szent, szent, szent! kiáltjuk.
3. Kérünk, ó Jézusunk, add, hogy hozzád térjünk, Szent tested s véredben
méltóképp részt vegyünk! Így hisszük, hogy majd menny-égben, mint most
kenyér s bor színében, Nevedet áldhatjuk, szent, szent, szent! kiáltjuk.

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. 190
1. Az Úristent magasztalom, jóvoltáról gondolkodom, irgalmához
folyamodom, mert meghallgat, azt jól tudom.
2. Csodálatos tetteiről, szabadító erejéről, emlékezem jóvoltáról,
bizodalmat veszek abból.
3. Mert ő erős hatalommal, dicsőséges szent jobbjával az ő népét
megmentette, fogságából kivezette.
4. Úgy vezette szent Egyházát, mint jó pásztor kedves nyáját, ételéről
gondoskodott, utat neki ő mutatott.
5. Hálát adjunk az Istenek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy
Fölségének, egymivoltú Istenségnek.

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év Bölcs 6, 12-16 / 1 Tessz 4,13 – 18 / Mt 25, 1- 13
B Év 1 Kir 17, 10-16 / Zsid 9, 24- 28 / Mk 12, 38- 44
C Év 2 Mak 7, 1-2. 9-14 / 2 Tessz 2, 16 – 3,5 / Lk 20, 27- 38
GYŰJTŐÉNEK: D.U. 330
1. Tekints reánk, Mindenható, minden bajban Oltalmazó!
R. Ne hagyj el most szükségünkben, hallgass meg, ó nagy Úristen!
2. Vedd el rólunk haragodat, és mutasd meg jóvoltodat!
3. Ne tartsd számon bűneinket, szent Fiadért oldj fel minket!
4. Ne mondhassák pogány népek: nincs istene ezen népnek.
5. Hogy tenéked hálát adjunk, jóságodért áldást mondjunk.

INTROITUS: D.U. 400 c INTRET ORATIO 87. zs. 3.2.
A világ sötétségében élő, a végső megváltásra váró Egyház már az advent lelkületét éleszti magában, s így kiált
Urához éjjel nappal, vagyis az imádságban és könyörgésben el nem fáradva. ,, Emeljétek föl fejeteket, mert közel
már a ti megváltásotok. ’’( Lk 21, 28)

Jus- son szí-ned e- lé az én i- mád- sá- gom,

hajtsd o- da fü- le- det kö- nyör- gé- sem- re!

(3.t.)

†

*

Uram, én szabadulásom Istene, * kiáltok nappal és éjjel tee/lőtted.
Mert megtelt bajokkal az én lelkem, * és életem az alvilághoz köze/ledett. 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. 400 c / 1 DIRIGATUR ORATIO 140 zs. 2.v.
A liturgia szent jelei ( így a tömjénfüst) és a lélek bensőséges imádsága ( ,, kezeimnek fölemelése’’)
egymást táplálva, egyesülve emelkednek szentmisénk, áldozatunk alatt az Úr égi trónusa elé.

R.) Szálljon fel, Uram az én imádságom, *
miként a tömjénfüst a te színed elé!
V. 1) Kezeimnek fölemelése * legyen előtted, mint az /áldozat!
Miként a tömjénfüst…
Szálljon fel…

Vagy:
VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Hozzád vágyódik szívem * én Uram Istenem. 62. zs. 2b. v.
B Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent! 145. zs. 2a v.
C Betölt engem színed látása * midőn felébredek Uram. 16. zs. 15b. v.

OFFERTORIUM: G.H. 403 GRESSUS MEOS 118. zs. 133.130.75
Lázadozásra hajló akaratunkat az áldozatban jó szívvel Isten vezetésére bízzuk.

Lépéseimet igazgasd a te be/széded szerint, *
R.) hogy ne uralkodjék rajtam semmi /gonoszság!
V.) A te beszédednek feltárulása megvilágosít, és értelmet ád a ki/csinyeknek: †
megismertem, Uram, hogy méltányos a te í/téleted, †
és igazságosan aláztál /meg engem. 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 c / 2 DOMINUS REGIT ME 22.zs. 1-2. 22.zs.

Az Úr az én Pász-to- rom, nin-csen hi- á- nyom sem-mi-ben,

csöndes folyó- vi- zek mel- lett ne- velt föl en- gem.

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.

(2.t)
†
⃰
Az igazság ösvényein vezetett /engem * az ő nevéért.
Ha a halál völgyében járok is, nem félek a /rossztól, * mert te ott vagy velem.
A te vessződ és pásztor/botod * megvigasztal engem.
Asztalt terítesz /nekem * hogy szorongatóim szégyent valljanak!
Megkented olajjal /fejemet * színültig töltöd kelyhemet.
És a te irgalmasságod kísér /engem * életemnek minden napján.
Hogy az Úr házában /lakjam * időtlen időkig.

