ÉVKÖZI 3. 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. 157
1. Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem! - Kenyér és borszínben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát, - mert Téged szemlélve elveszti magát.
2. Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik, - de a hallás rólad hittel biztosít:
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab, - Igéd igazánál mi van igazabb?!
3. A keresztfán rejtéd Isten-voltodat, - itt a színek rejtik emberarcodat,
De én mind a kettőt hiszem s vallhatom, - kérve, amit kért a bűnbánó lator.
4. Ahogy Tamás látta, nem látom sebed, - mégis Istenemnek vallak tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak, - Tebenned reméljek, s téged vágyjalak.
5. Urunk halálára emlékeztető, - áldott Kenyér, élő s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán, - s jó ízét tebenned ne veszítse szám.
6. Kegyes Pelikánom, Uram Jézusom!- Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá. - Világ minden bűnét meggyógyítaná…
7. Jézus, kit csak rejtve szemlélhetlek itt!- Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, - leljem szent fényedben boldogságomat!

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A év Iz 8, 23b-9, 3 / 1 Kor 1, 10-13. 17 / Mt 4, 12-23
B év Jón 3, 1-5. 10 / 1 Kor 7, 29-31 / Mk 1, 14-20
C év Neh 8, 2-4a. 5b. 8-10 / 1 Kor 12, 12-30 / Lk 1,1-4 / 4, 14-21

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 143
1. Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk, - akik szívvel, ajkkal áldunk, tisztelünk.
Kegyelmednek árját áraszd ránk - s légy mindenkor édes jó Atyánk!
2. Légy áldva az égben és a földtekén, - ameddig csak élek, dicsőítlek én.
Mindörökre engedd zengenem: - hála néked, édes Istenem!
3. Ajándékul néked mit adjon híved? - Hisz az égben s földön minden a tied!
Ez áldozat nékünk mindenünk, - ezt fogadd el tőlünk, Istenünk!
4. Téged illet, Isten, mindenek felett, - a dicséret, áldás és a tisztelet!
Azért zengje folyton énekünk: - nagy vagy, jó vagy, szent vagy, Istenünk!

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!
INTROITUS: D.U. 373 ADORATE DEUM OMNES ANGELI EIUS 96.zs. 7-8. 1.2.
Az angyalok dicsőítő énekével összekapcsolódik Isten földi országa gyermekeinek, ,, Júda leányainak ’’ boldog éneke.

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!

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!

Imádjá-tok az Is-tent, min-den an-gya-la- i,

( 7.t.)

†

és ujjong-ja-nak Júda leányai!

*

( Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
Színe előtt jár a fényesség és a fönség, * szentélyében erő és dicsőség! 95. zs.1.6.)
Az Úr országol örvendezzen /a föld, * vigadjon a szigetek soka/sága!
Körülötte felhő és /homály, * jog és igazság az ő trónjának /alapja. 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. 266 DEXTERA DOMINI 117. zs. 16.17.5.7.13.14.

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 szorongatásból Isten erejével kiragadott Egyház a húsvéti zsoltárral egyesíti a húsvéti titok ünneplését.

GRADUALE: D.U. 373 / 1 TIMEBUNT GENTES NOMEN TUUM

101. zs. 16 -17
Azért jött el az Úr közénk karácsonykor, hogy minden népet istenfélelemre vezessen, s megépítse zsidóból és
pogányból - mindeneket összegyűjtve - az új szentélyt, az új Siont, ahol lélekben és igazságban imádjuk az Atyát.

R.) Félik majd a népek a te nevedet, Uram, *
a föld királyai tisztelik dicsőségedet.
V.1) Mert megépítette az Úr Siont, * és megjelenik fen/ségében. A föld királyai…
V.2) A népeket egybegyűjti, * s a királyokat is, hogy szolgáljanak /az Úrnak.

Az Úr jobbja erőt cselekedett, - az Úr jobbja felmagasztalt engem, +
R.) nem halok meg /hanem élek, * és hirdetem az Úr cseleke/deteit.
V.1) A szorongatásban segítségül hívtam az Urat, - és meghallgatott en/gem
az Úr, † és tágasságra vezetett, mert az Úr az én se/gítőm. R.)
V.2) Reám rohanván feltaszítottak engem, hogy elessem, +
de az Úr megtar/tott engem, † és üdvösségemmé lett /nékem. R.)

COMMUNIO: D.U. 373 / 2 MIRABANTUR OMNES Lk 4, 22 / 96. zs.
A mise elején csodálkoztunk azokon az igéken, melyek Isten szájából származnak. Ám Isten igéje, ki ,, a Fölségesnek
szájából származik’’, maga a második isteni Személy, akivel az áldozásban egyesülünk.

Csodálkoz-tak mindnyájan azokon, a-mik az Is-tennek szájából származtak.

A föld királyai… Félik majd…
Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Világosságom az Isten, * üdvözít engem. 26. zs. 1a v.
B Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram Istenem! 24. zs. 4b v.
C Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. Jn 6, 69
ALLELUJA: DOMINUS REGNAVIT EXULTET TERRA 96. zs. 1
V.) Az Úr országol, örvendezzen a föld, * vigadjon a szigetek sokasága.
A Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget meggyógyított
a nép körében. Mt 4, 23
B Közel már az Isten országa, * higgyetek az örömhírnek! Mk 1,15
C Az Úr küldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, *
és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Lk 4,18

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.

(8.t.)

†

*

( Járuljatok az Úrhoz, és eláraszt a fény benne/teket, * és arcotokat nem érheti
/szégyen. 33. zs. 6. Vagy: Én vagyok a világ világossága. † Aki követ, nem jár többé
sötét/ségben, * hanem övé lesz az élet világossága - mondja /az Úr. Jn 8, 12)
Az Úr országol, örvendezzen /a föld, * vigadjon a szigetek soka/sága! Fénylenek
villámai a föld kerek/ségén, * látta a föld, és megresz/ketett. Ant. A hegyek, mint a
viasz, megolvadtak az Úr színe /előtt, * az Úr színe előtt az /egész föld. Hirdették az
egek az ő igaz/ságát, * és látták minden népek az ő dicső/ségét. Ant.
Szégyenüljenek meg mindnyájan, akik faragott képeket imádnak, † és akik
bálványaikban dicse/kednek, * imádjátok őt, minden angya/lai! Hallja ezt Sion és
vigadozik, † és örvendeznek Júda leá/nyai * a te ítéleteid miatt, /Uram! Ant.
Mert te fölséges Úr vagy az egész /földön, * igen magasztos minden istenek /fölött.
Kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat, † megőrzi az Úr az ő szentjeinek /lelkét, *
a bűnös kezéből megszabadítja /őket. Vigadjatok, igazak, az /Úrban, * és dicsérjétek
az ő szentségének emléke/zetét. Ant.

D.U. 162
1. Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste! Áldott légy, Jézusnak piros szent vére!
R.) Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség, angyali drága vendégség!
2. Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója! Mi bűnös lelkünknek megorvoslója! R.
3. Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága! Emberi nemzetnek fő boldogsága. R.
4. Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége! Mennyei karoknak gyönyörűsége. R.

