ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
( 1.t.)

†

*

Figyelmezz, én népem, tanítá/somra, * hajtsátok fületeket az én szám igé/ire!
Megnyitom a számat példabeszé/dekben, * elmondom az ősi idők /titkait. Ant.
Amiket hallottunk és megér/tettünk, * mit atyáink beszéltek el /nekünk.
Nincs az eltitkolva fiaik /elől, * elmondjuk az ifjú nemze/déknek. Ant.
Az Úr dicséretét és az ő /erejét, * és csodálatos dolgait, melyeket csele/kedett.
Parancsolt onnan felülről a /felhőknek, * és megnyitá az ég aj/tóit. Ant.
És mannát hullatott nekik ele/delül, * és égi kenyeret adott /nékik.
Az angyalok kenyerét ette az /ember, * eledelt küldött nekik /bőséggel. Ant.

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.
D.U. 178
1. Üdvözlégy, üdvösséges Ostya, Isten tiszta anyjának Fia,
mostan kenyérszínben látlak, igaz Isten, megvallak.
2. Mert te vagy igaz Üdvözítő, mind e világ bűneit törlő,
igaz Istennek egy fia, ki keresztfán meghala.
3. Ó Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó,
mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem.
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!

SZENTÍRÁSI SZAKASZOK
A Év Sir 15,15-20 / 1 Kor 2, 6-10 / Mt 5, 17-37
B Év Lev 13, 1-2. 44-46 / 1 Kor 10, 31-11,1 / Mk 1, 40-45
C Év Jer 17, 5-8 / 1 Kor 15, 12. 16-20 / Lk 6, 17.20-26 /

GYŰJTŐÉNEK: D.U. 149
1. Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped, hogy végtelen jóságodért
hálát adjon tenéked. A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg,
szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.
2. Dicsőség a magasságban a fölséges Istennek, tisztelet és hálaadás AtyaFiú-Léleknek. Add hogy mindig élő hittel, hív reménnyel, szeretettel
mondjunk méltó dicséretet, ó Atyánk, szent nevednek.
3. Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, mint azt vérrel bűneinkért
Megváltónk bemutatta. Ámbár itten nincs vérontás, de megvan az Istenáldás, bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata.
4. A kenyér- s boráldozattal felajánljuk szívünket, szándékunkat, tetteinket és
mind egész éltünket. Áldd meg, amit fölszentelnek hív szolgáid szent
nevednek, irgalmasság édes Atyja, ó hallgass meg bennünket!
INTROITUS: D.U. 376 ESTO MIHI 30.zs. 3 - 4. 2
Az örök szabadulásra váró Egyház éneke, aki nem hivatkozhat másra a Szabadítót szólítván, mint az ő nevének
dicsőségére.

Légy né-kem ol-tal- ma-zó Is- te- nem, s mene- dé- kem,

hogy sza-bad-dá tégy en-

gem, mert e- rős-sé-gem vagy

s ne-ve- dért ve- zé- relsz en- gem, s gondomat vi- se- led.

(6.t.)

†

*

Te

Tebenned bíztam, Uram, meg nem szégyenülök mindö/rökké, * a te igazságod által
szabadíts meg /engem! 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. 376 / 1 TU ES DEUS 76.zs. 15-17
Minden vasárnap Húsvét üdvösség-művének emlékezete. Ahogy megszabadította Isten Izrael fiait az első húsvétban, s a
tenger ,, megfélemledett”, hullámai közt átvezette őket, úgy szabadított meg minket is, az itt egybegyűlt Egyházat
húsvéti csodájával, a keresztség vizének fürdője által. Énekeljük ezért az Úrnak az új, vagyis a szív megújultságából
fakadó éneket!

R.) Te vagy az Isten, ki egymagad művelsz csodákat, *
megismertetted erődet a nemzetekkel.
V.1) Megszabadítottad karoddal † a te népedet, * Izraelnek /fiait. Megismertetted…
V.2) Láttak téged a vizek, ó Isten, † láttak téged és megfélemledtek, * megzavarodtak a
mély /örvények. Megismertetted… Te vagy az Isten…
Vagy:

VÁLASZOS ZSOLTÁR
A Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik. 118. zs.1 b. v.
B Te vagy Uram menedékem, * a szabadulás örömével veszel körül engem. 31. zs. 7.
C Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik. 39. zs. 5a

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. 281 BENEDICTUS ES, DOMINE
118. zs. 12-13.1-2.22.14. 29.30.32
Isten megvallása – a szeplőtelen út melletti döntés – az állhatatosság kegyelmének kérése: ezeket az érzéseket énekeljük,
miközben az adományokat előkészítjük.

Áldott vagy, Uram, taníts meg engem a te igazságaidra +
R.) Én ajka/immal hirdetem * a te szádnak minden íté/leteit.
V.1) Boldogok, kik szeplőtelenek az ő útjukon, - kik az Úr törvénye szerint járnak, +
boldogok, kik az ő bizonyságai/ra figyelnek † teljes szívükből kere/sik őt. R.)
V.2) Vedd el népedről a szégyent és /a megvetést, †
mert a te parancsolataidat el nem fe/ledtük. R.)
V.3) Gyönyörködöm az útban, mit bizonyságaid kijelöl/tek nekem, †
jobban, mint bármi gaz/dagságban. R.)
V.4) A gonoszság útját távoztasd el tőlem, + a gonoszság útját távoztasd /el
tőlem, † könyörületedben adj tör/vényt nékem. R.)
V.5) A valóságnak útját választottam, - a te ítéleteidet el /nem feledtem.†
A te parancsolataid útján futok, ha kitágítod a /szívemet. 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. 376 / 2 MANDUCAVERUNT 77. zs. 29-30. 77.zs.
Miként egykor a pusztában vándorló zsidókat a mannával, úgy elégíti meg Isten az eukarisztiában új népét.
,, Kívánságukat betölti, és meg nem csalatkoznak kívánságukban.”

ALLELUJA: CANTATE DOMINO 97.zs.1.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodálatos dolgokat művelt.
A Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, *
mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Mt 11,25
B Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. Lk 7, 16
C Örüljetek és vigadjatok, mondja a mi Urunk, *
mert nagy lesz a mennyben jutalmatok. Lk 6, 23ab

Et- tek és i - gen meg-e- lé- ged- tek, s kíván- ságukat betölté az Úr,

és meg nem csa- lat- koz- tak ki- ván- sá- guk- ban.

