 SANCTUS

SZENTMISE – ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

 AGNUS DEI

 INTROITUS: Venite adoremus (Zs. 94,6–7; 96,1. 8) – GH 273

<ô-4---rR3---2-:--2---2---1---2---44t---4--,--4---4---6---5zZ5--:--3r---55---1w---2--.
JÖJ-JE- TEK, i-mádjuk az Is - tent, bo-rul-junk le

az Úr

e - lőtt!

<ô-ƒ-„--£---„--£-----5--„--2--,--£-----1w--2--.
(2. t.)

†

/

Zs.: Az Úr országol, örvendezzen /a föld, * vigadjon a szigetek sokasága!  2. 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.)

 KYRIE – GLORIA
 GRADUALE: Tollite hostias (Zs. 95,8–9. 7) – ÉE 605; GH 274

HOZZATOK /ÁLDOZATOT, † és lépjetek be az Úr csar/nokába, * imádjátok őt
szent ün/nepi díszben! HOZZATOK… 1. Adjatok az Úrnak, † népek családjai, * adjatok az Úrnak dicsőséget és tisz/teletet! IMÁDJÁTOK ŐT… 2. ! Remegjen meg orcája előtt az egész föld, * mondjátok el a nemzeteknek, hogy
az Úr /országol! IMÁDJÁTOK ŐT… HOZZATOK…
 ALLELUIA: Laudate Dominum (Zs. 116,1) – ÉE 430/GH 552; ÉE 605/GH 275

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

<ôþù--2---3t---5--:--5---5---3---5---rR3---2--,--2---3t---3--:--3---3---3---2---1---BE- LÉ- PEK Is-ten ol- tá- rá- hoz, az Úr-hoz, ki megvi- dá-mít

*

AL-LE-LU- JA, al - le - lu- ja,

 COMMUNIO: Introibo ad altare (Zs. 42,4; 42. zs.) – ÉE 594; GH 277

(2. t.)

 Dicsérjétek az Urat, minden /népek, * és együtt dicsőítsétek őt, minden nemzetek!

 OFFERTORIUM: Perfice gressus – GH 276 (vagy helyette: ÉE 143)

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!

<ôþù--wW1---0--.--„-…--[---…---[-----rR3--5--,--[-----3t---3--…--2--.
en-gem. (3. t.)

†

*

/

Zs.: Bocsásd ki világosságodat és igazságodat, † azok vezessenek engem, * és vigyenek el szent hegyedre, a te /házadba.  2. És belépek az Isten oltárához, † Istenhez,
ki az ifjúság örömével tölt el engem, * hálát zengek neked citerával, ó, Isten, én /Istenem! (Ant.)
3. Miért vagy szomorú, én lelkem, * miért háborogsz /bennem? 4. Bízzál az Istenben, † mert még hálát adsz néki, * ő az én orcám szabadítója és én /Istenem! (Ant.)

 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 164)

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!
 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 200)

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!

