ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

D.U. 164
1. Imádlak, nagy Istenség, - Test s vér, titkos, mély Szentség, leborulva.
Itt van, Isten s emberség, - véghetetlen nagy Fölség! - föláldozva.
2. Üdvözlégy, te szent manna, - ennél többet ki adna? - Nincs mód benne;
Ez az égi nagy Jóság, - a teljes Szentháromság - nagy kegyelme.
3. Szent testével így táplál, - hogy ne ártson a halál, - mily kegyesség!
Szent vérével harmatoz, - így szelídít magához - ez Istenség.
4. Szállj le hozzám, szent Kenyér, - jöjj, ártatlan, drága Vér, - szánd lelkemet!
Bár hajlékom nem méltó, - elég Tőled csak egy szó; - vedd szívemet.

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. 159

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év Iz 58, 7-10 / 1 Kor 2, 1-5 / Mt 5, 13-16
B Év Jób 7, 1- 4. 6-7 / 1 Kor 9, 16-19. 22-23 / Mk 1, 29-39
C Év Iz 6, 1-2a. 3-8 / 1 Kor 15, 1- 11 / Lk 5, 1-11

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 145
1. Bemegyek szent templomodba Uram, szent oltárodhoz, - az aranyos
oszlopok közt a királyi trónushoz. Színed előtt leborulok, szegény bűnös,
elnémulok, - tömjénfüstnek illatával néked, Uram, áldozok.
2. Hogy szívembe fölgerjedjen az isteni szeretet, - piros véred harmatával
öntözd gyarló szívemet. Add, hogy lelkem tiszta legyen, - soha többé ne
vétkezzen, - választottak seregébe, engedd, hogy fölvétessem.
3. Bölcs Salamon kőtemplomot épített az Istennek, - hogy ott legyen
lakóhelye a Szövetség-szekrénynek. Elkeríté kárpitokkal, aranyozott
szép láncokkal, - kerubinok ékesíték kiterjesztett szárnyakkal.
4. Hát én, szegény, bűnös ember, mit építsek nevednek? Szívem-lelkem
fölajánlom az isteni Fölségnek: - szenteld ékes templomoddá, Szent
Léleknek hajlékává, - rendeld földi Egyházadban engedelmes szolgáddá!
INTROITUS: D.U. 375 VENITE ADOREMUS DEUM 94.zs 6,7. / 96.zs. 1.8.
A szentmise a teremtmény legtökéletesebb hódolata a Teremtő előtt, mert azt magával Isten Fiával, az Egyház fejével
egyesülten mutatjuk be.

1. A- ve ve- rum Corpus na-tum
2. Ve- re pas-sum im-mo- la-tum

de Ma-ri- a Vir-gi- ne.
in cru-ce pro ho-mi-ne.

Jöj- je- tek, imád-juk az Is- tent, bo-rul-junk le az Úr e- lőtt.
3. Cu- jus la- tus per- fo- ra- tum flu- xit
4. Es- to no-bis prae-gus-ta-tum mor-tis

a- qua et san-gui-ne.
in ex- a- mi-ne.

( Üdvözlégy, igaz Test, ki Szűz Máriától születtél! Valóban szenvedtél, s feláldoztad magad a keresztfán
az emberért. Kinek átvert oldalából vér és víz folyt! Add, hogy veled táplálkozhassunk majd a halál
megpróbáltatásában is! Ó édes Jézus! Ó kegyes Jézus! Ó, Mária fia, Jézus ! )

(2.t.)
†
*
Az Úr országol, örvendezzen /a föld * vigadjon a szigetek sokasága.
Hallja ezt Sion és vigadozik † és örvendjenek Júda leá/nyai * a te ítéleteid miatt,
Uram! Ant.
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen. Ant.

ZÁRÓÉNEK: D.U. 361

KYRIE: D.U. 412

5. O

Je- su dul- cis! 6. O

Je-su pi- e! 7. O

Je- su fi-li Ma-ri- ae.

1. Áldjon meg minket örök Atyaisten, - áldjon meg minket kegyes Fiúisten, áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen, - háromszemélyű igaz, örök Isten.
2. Atya Úristen, aki szent Fiadat - bűn váltságára, miérettünk adtad, Szentlélek Istent ki elküldted nékünk, - egy örök Isten, irgalmazz minékünk!

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. 276 PERFICE GRESSUS 16.zs. 5.6. 7. 1. 8. 9. 15

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.

Amikor az áldozatot az oltárra visszük, Istent kérjük, hogy tartsa meg gyenge lábunkat az igaz úton, csak így
jelenhetünk meg igazságban az oltár előtt, az ő felséges jelenlétében.

GRADUALE: D. U. 375 / 1 TOLLITE HOSTIAS 95. zs. 8-9.7.
Az áldozat:Isten uralmának és dicsőségének elismerése. Ez a fölség teremtett voltunk kicsinységében ugyan
megremegtet, de kivállasztottságunkban vigasságra és dicsőítő énekre indít. Imádjuk a mai szentmisében
Istenünket a liturgia szent ünnepi diszével.

R.) Hozzatok áldozatot, és lépjetek be az Úr csarnokába, *
imádjátok Őt szent ünnepi díszben.
V.1) Adjatok az Úrnak, † népek családjai, * adjatok az Úrnak dicsőséget és tisz/teletet!

Imádjátok Őt...

Tartsd meg lépésemet a te ösvényeiden, és meg ne inogjanak lábaim, hajtsd hozzám füledet, és hallgasd meg beszédemet, +
R.) Mutasd meg irgalmassá/godnak csodáit, *
ki megmented a Benned /bízókat.
V.1) Hallgasd meg, Uram, i/gaz ügyemet, †
figyelmezz könyörgésemre, vedd füledbe imádsá/gom szavát! R.)
V.2) Vigyázz reám, Uram, mint szemed fényére, + és oltalmazz meg
szárnyaidnak árnyé/ka alatt, † mentsd meg lelkemet a go/nosztól! R.)
V.3) Én pedig igazságban jelenek meg a te arcod előtt, +
és betölt engem szí/ned látása † amikor dicsőséged meg/jelenik. 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.

V.2) Remegjen meg orcája előtt az egész föld, * mondjátok el a nemzeteknek, hogy az
Úr /országol! Imádjátok Őt... Hozzatok áldozatot...

AGNUS DEI: D.U. 461

Vagy: VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben. 111. zs. 4a. v.
B Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja. 146.zs. 3a.v.
C Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged Istenem. 137. zs. 1c. v.

COMMUNIO: D.U. 375 / 2 (D.U. 160 b) INTROIBO AD ALTARE

ALLELUJA: LAUDATE DOMINUM, OMNES 116 zs. 1.
V.) Dicsérjétek az Urat, minden népek, * és együtt dicsőítsétek őt, minden
nemzetek!
A ,, Én a világ világossága vagyok”, mondja a mi Urunk. * ,, Aki engem követ, övé
lesz az élet világossága.” Jn 8,12
B Krisztus gyengeségünket magára vette, * és betegségeinket ő hordozta. Mt 8,17
C Kövessetek engem, mondja az Úr, * és én emberek halászává teszlek titeket. Mt 4,19

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.

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.
42.zs. 4. 42.zs

A Szentáldozáskor belépünk a Szentek Szentjébe, az oltár legközvetlenebb környékére, hogy ennek az oltárnak
javaiból részesedjünk: a lelki ifjúságot, vigasztalást adó Kenyérből, melynek erejében eljuthatunk egészen az Úr
hegyéig, a mennyei templomig.

Be-lé-pek Is-ten ol-tá- rá- hoz, az Úr-hoz, ki meg-vi-dá-mít en-gem.

(3.t.)

†

*

( Adjunk hálát az Úrnak jóságáért, az emberek fiaival tett nagy csodáiért, † mert bő
vizet adott a szomjazóknak, * és az éhezőket jóllakatta. 106. zs. 8-9
Boldogok, akik szomorúak, * mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, *mert majd eltelnek vele. Mt 5, 5-6)
Bocsásd ki világosságodat és igazságodat, † azok vezessenek engem, * és vigyenek el
szent hegyedre, a te /házadba! És belépek az Isten oltárához, † Istenhez, ki az ifjúság
örömével tölt el engem, * hálát zengek neked citerával, ó Isten, én /Istenem! Ant.
Miért vagy szomorú, én lelkem? * miért háborogsz /bennem? Bízzál Istenben, †
mert még hálát adsz néki, * Ő az én orcám szabadítója és én /Istenem! Ant.

