 SANCTUS – AGNUS DEI

SZENTMISE – ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
 INTROITUS: Lætetur cor (Zs. 104,3–4. 1) – GH 268

<ô--4rf2---1w---2--:--2---1---2---4---2---4---wW1---1--,--2---2---4---2---4---5zZ56i--VI- GAD-JON az U-rat ke- re-sők szí- ve, ke-res- sé-tek az

U -

<ô--6--:--6---6---5---4---rR3---2r---1--,--1---2r---rR3---2---2---4---2---1w---2wW1Qñ-§-rat,

és e - rő-söd- je - tek meg, ke- res- sé- tek az ő or- cá - ját

<ô--12r---1r---2--.--ƒ-„--£---„---£-----5--„--2--,--£-----1w--2--.
min- den-kor! (2. t.)

†

/

*

Zs.: Hálát adjatok az Úrnak, és hívjátok segítségül az ő /nevét, * hirdessétek a pogányok között az ő cselekedeteit!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. † Miképpen kezdetben vala,
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, ámen. (Ant.)

 KYRIE – GLORIA

 COMMUNIO: Illumina faciem (Zs. 30,17–18; 30. zs.) – ÉE 595; GH 272

<ô--4---4---4---2---rR3---2--:---4---4---2---4---5z---5--,--5---5---6---5---rR3---2--:RAGYOGTASD FEL AR-COD szolgád fö-lött, Is- ten, sza-badíts meg en-gem

<ô--2---2---1---ñ---1w---2--.--ƒ-„--£---„---£-----5--„--2--,--£-----1w--2--.
ir-galmas-sá-god-ban! (2. t.)

†

/

*

Zs.: Tebenned bízom, Uram, meg nem szégyenülök /örökké, * a te igazságod által
szabadíts meg engem! 2. Légy nekem oltalmazó /Istenem, * hogy szabaddá tégy
engem! (Ant.)
3. Mert erősségem és menedékem /vagy te, * és a te nevedért vezérelsz engem, és
gondomat viseled. 4. Kezedbe ajánlom az én /lelkemet, * megváltottál engem, Uram,
igazság Istene! (Ant.)
5. Örvendezem és vigadok a te irgalmasságodban, † mert kicsiny voltomban tekintetre /méltattál, * és megláttad lelkemet a szorongatások között. 6. Én pedig tebenned
bíztam, Uram, † és mondtam: te vagy az én /Istenem, * kezedben az én sorsom. (Ant.)

 GRADUALE: Quis sicut Dominus (Zs. 112,5–7. 4) – ÉE 604; GH 269

 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 163)

KI OLYAN, MINT U/RUNK, AZ ISTEN, † ki a magasságban /lakozik * és az alázatosakat látja meg a mennyben /és a földön? KI OLYAN… 1. ! Fölemeli a
földről az elnyomottat, * és a sárból kiragadja /a szegényt. ÉS AZ ALÁZATOSAKAT… 2. ! Fölséges az Úr minden népek fölött, * és fölötte áll az egeknek az ő di/csősége. ÉS AZ ALÁZATOSAKAT… KI OLYAN…

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 Vigasságunk, – itt jelen vagyon Őrizőnk, Oltalmunk,
– itt jelen vagyon lelki bátorítónk: – a Jézus Krisztus.
6. Adja minékünk az ő szent országát, – hogy megláthassuk szentséges lakását, – angyali karból tiszta, szép orcáját, – és ő szent Atyját. Ámen.

 ALLELUIA: Adorabo ad templum (Zs. 137,2) – ÉE 430/GH 552; ÉE 604/GH 270

<ô-2---2---3---wW1---2---rR3---2---ñ--:--3---4---3---2--.--£--1w--2-¿1w-rR3E2sñ-3rR3E2À.
AL-LE-LU- JA, al - le - lu- ja,

al- le- lu- ja.

(2. t.)

 Leborulok a te szentélyed /előtt, * hálát adok a te nevednek.

 OFFERTORIUM: Bonum est confiteri – GH 271 (vagy helyette: ÉE 194)
MAGASZTALLAK, URAM, felemeltél engem, – nem hagytad, nem tűrted más rabjává
lennem, – ó, Uram, Istenem, hozzád kiáltottam: könyörültél rajtam!
2. És te siralmamat fordítád vígságra, – gyászruhám leoldtad, ím, bíborra váltva, –
zengjen a dicséret, magasztaljon téged, – örökké, míg élek!
3. Felhoztad lelkemet alvilág poklából, – fel is támasztottál haldoklók hadából, –
zengjetek az Úrnak vígan, minden hívek: – hálával telt szívek!

 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 361)

ÁLDJON MEG MINKET ÖRÖK ATYAISTEN, – áldjon meg minket kegyes Fiúisten, – áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen, – három személyű igaz, örök
Isten!
2. Atya Úristen, aki szent Fiadat – bűn váltságára miérettünk adtad, – Szentlélek Istent ki elküldted nékünk, – egy, örök Isten, irgalmazz minékünk!

