Tebenned bízom, Uram, meg nem szégyenülök /örökké, * a te igazságod által
szabadíts meg engem!
Légy nekem oltalmazó /Istenem * hogy szabaddá tégy engem! Ant.
Mert erősségem és menedékem /vagy te, * és a te nevedért vezérelsz engem és
gondomat viseled. Kezedbe ajánlom az én /lelkemet, * megváltottál engem, Uram,
igazság Istene! Ant. Örvendezek és vigadok a te irgalmasságodban, † * mert kicsiny
voltomban tekintetre méltattál, * és megláttad lelkemet a szorongatások között.
Én pedig tebenned bíztam, Uram † és mondtam: Te vagy az én /Istenem, * kezedben
az én sorsom. Ant.

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. 175
1. Áldunk téged, ó, angyali kenyér, váltságunkért adatott drága bér.
R.) Szent vagy, szent vagy, szent vagy, te mindennél szentebb vagy!
Légy áldott e szentségben, rejtve kenyér színében.
2. Kérünk téged, irgalmas nagy Isten, áldj meg minket, s hallgass meg
kegyesen!
R.) Szent vagy, szent vagy, szent vagy, te mindennél szentebb vagy!
Légy áldott e szentségben, rejtve kenyér színében.

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
SZENTÍRÁSI SZAKASZOK

A Év Szof 2,3: 3, 12-13 / 1 Kor 1, 26-31 / Mt 5, 1-12a
B Év MTörv 18, 15-20 / 1 Kor 7, 32-35 / Mk 1, 21-28
C Év Jer 1, 4-5. 17-19 / 1 Kor 12, 31- 13-13 / Lk 4, 21-30
GYŰJTŐÉNEK: D.U. 144
1. Futva jöttem elibéd szentélyedbe, Isten; édes arcod örömét de kerestem!
Mint a szarvas hűs eret, csobogót, úgy kívánlak, mérhetetlen égi jót.
2. Háromságban örök Egy, téged magasztallak,békességet permetezz az
igaznak! Énekszóval áldalak művedért, áldott Krisztus, kegyelmedbe
vissza végy!
3. Áldozatunk kenyerét fogadd el, hatalmas, szent egyházad szavára kérünk,
hallgass. Bűneinkért ad Fiad drága bért, fölajánljuk élőkért és holtakért.
4. Áldozatunk színborát oltárodra hozzuk, vele egész életünk neked adjuk.
Égbe küldje illatát a kehely, a Szentlélek erejével töltse el!
INTROITUS: D.U. 374 (400) LÆTETUR COR

Vi- gad-jon az U-rat ke-re- sők szí- ve, ke-res-sé- tek az U-

rat,

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

(2.t.)

ZÁRÓÉNEK: 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!

104. zs. 3. 4. 1.

A liturgiában is őt keressük, benne vigadunk, s kegyelmi erősséget kapunk tőle.

†

⃰

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!
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. 374 / 1 QUIS SICUT DOMINUS 112. zs. 5-7. 4
Krisztus megkezdi működését: a tanító, gyógyító, csodát tévő Krisztus a jövendöléseket teljesíti,
fölségét az alázatosakhoz való lehajlásával mutatja be.

R.) Ki olyan, mint Urunk az Isten, ki a magasságban lakozik, *
és az alázatosakat látja meg a mennyben és a földön ?
V.1) Fölemeli a földről az elnyomottat, * és a sárból kiragadja /a szegényt.

És az alázatosakat látja…
V.2) Fölséges az Úr minden népek fölött, * és fölötte áll az egeknek az ő di/csősége.

És az alázatosakat látja… Ki olyan, mint Urunk…

Vagy:

VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Boldogok akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa. Mt 5,3
B Bár hallgatnátok ma Isten szavára: *
,, Népem ne légy kemény szívű. ’’ 94. zs. 8. v.
C Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram. 70. zs. 15 ab. v.

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.

OFFERTORIUM: G.H. 271 BONUM EST CONFITERI 91. zs. 2.6.10. 11-12
A dicséret áldozatában a cselekménnyel egybekapcsolódik az Isten fölségét magasztaló ének, az ő nagy tettein való
álmélkodó szemlélődés és a Sátán fölött aratott győzelemért való hálaadás.

Jó dolog az Urat dicsérni, - és éneket mondani a te nevednek, ó Fölséges! +
R.) Jó dolog az /Urat dicsérni, * és éneket mondani a te nevednek, ó /Fölséges!
V.1) Mily nagyok, Uram, a te cseleke/deteid † mily mélységesek a te
gondo/lataid. R.)
V. 2) Íme, Uram, a te ellensége/id elvesznek, † és szétszóratnak mind, akik gonoszat
cse/lekednek. R.)
V. 3) Fölmagasztalod az én fejemet, + elárasztasz, irgalmasságodban illa/tos olajjal †
lenéznek szemeim ellenségeimre, - s a gonoszul reám támadók vesztéről hallani
fog /a fülem. 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. 374/2 (160c) ILLUMINA FACIEM 30. zs.17-18.v. 30 zs.
Az Isten felé haladásunk közben érezzük a visszahúzó erőket, a különféle rabságok kötelékeit. A szentáldozásban
bíztatóan ragyog ránk az Úr arca, s morzsánként máris nekünk ajándékozza azt az igazi szabadságot, melyet kérünk
tőle. Reá kell bíznunk magunkat, egész életünket és sorsunkat, egész kicsiny- voltunkat az ő kezébe kell tennünk
ebben a szent pillanatban.

ALLELUJA: ADORABO AD TEMPLUM 137. zs. 2. v
V.) Leborulok a te szentélyed előtt, * hálát adok a te nevednek.
A Örüljetek és vigadjatok: * jutalmatok a mennyben bőséges lesz! Mt 5,12a
B A sötétségben lakó népre nagy fényesség áradt, * és világosságot láttak, akik
a halál szomorú földjén éltek. Mt 4,16
C Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, *
és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Lk 4, 18

Ra-gyog-tasd fel ar- cod szol-gád fö- lött, Is- ten, s szabadíts meg en-gem

ir- gal- mas- sá-god- ban. (2.t.)

†

⃰

