SZENTMISE – ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
 INTROITUS: Domine in tua misericordia (Zs. 12,6. 2–3) – GH 283

<ôþ--1---1---2---1-"----3---5---5z---5--:--6---6---6---5z---3-!---¢----------2e---1--,
IRGALMADBAN BÍ-ZOM, U-RAM, örvend a szí-vem szabadítá-sod-ban,

<ôþ--1---2---2---3---1w---2--:--5---5---5---2---eE2---1--.--[-----6Ð-4--5--3--.
é- nek-lek az Úr-nak, ki jót a-dott né- kem. (5. t.)
Zs.: Uram, meddig felejtesz el engem ily /nagyon, * meddig fordítod el orcádat /tőlem?  2. Meddig kell még gondok közt lenni /lelkemben, * fájdalmat hordozni szívemben /naponként? (Ant.)
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.)

 KYRIE – GLORIA
 GRADUALE: Ego dixi Domine (Zs. 40,5. 2) – ÉE 607; GH 284

MOND/TAM AZ ÚRNAK: † könyö/rülj rajtam, * gyógyítsd meg az én lelkemet,
mert vétkez/tem ellened. MOND/TAM AZ ÚRNAK… 1. Boldog, aki könyörül
† a szűkölködőn és a szegényen, * megszabadítja őt az Úr a ne/héz napon.
GYÓGYÍTSD MEG… 2. Megőrzi az Úr, és életre kelti, † boldoggá teszi őt a
földön, * nem adja át az el/lenségnek. GYÓGYÍTSD MEG… MOND/TAM AZ
ÚRNAK…
 ALLELUIA: Verba mea (Zs. 5,2) – ÉE 430/GH 552; ÉE 607/GH 285

<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.)

 SANCTUS – AGNUS DEI
 COMMUNIO: Narrabo omnia (Zs. 9,2–3; 9. zs.) – GH 287

<ô-1---1t---5-/----5---5---5---6---7---zZ5---5-:--[---------------3---4---5---wW1---1-,
HIR-DE-TEM minden csoda-tet- te- det, vigadok és ör-vendezem benned,

<ô-£----------2r---3--:--2---1---2---4---3---1---1--.--[-----6--5--rR3--2--.
dicséretet zen-gek ne-vednek, ó, Fölsé- ges! (7. t.)
Zs.: Hálát adok neked, Uram, teljes /szívemből, * hirdetem minden csodatette/idet.
2. Vigadok és örvendezem /benned, * dicséretet zengek a te nevednek, ó, Föl/séges! (Ant.)
3. Az Úr pedig trónol /örökké, * elkészítette az ítélethez királyi /székét.
4. És megítéli a földkerekséget igaz/ságban, * méltányosságban a /népeket. (Ant.)
5. És menedéke lesz az Úr az elnyo/mottnak, * menedéke a kellő időben, a szorongatás /napján. 6. És bízzanak benned, akik ismerik a te /nevedet, * mert nem hagytad el, Uram, a téged kere/sőket. 7. Énekeljetek az Úrnak, ki Sionban /lakik, * hirdessétek a népek között az ő /tetteit! (Ant.)

 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 166)

KRISZTUS TESTE ÉS SZENT VÉRE, angyaloknak étele, – elevenen van itt jelen
a kenyér- és borszínben.  Boruljunk le, s megrendülve imádjuk e Fölséget,
az Oltáriszentséget!
2. Bár e csodát, hitünk titkát elménk föl nem foghatja, – de biztosít az igaz
hit, melyre Jézus taníta.  Boruljunk le…
3. A keresztfán haldokolván rejlett csak az istenség, – itt elrejtve és elfedve
istenség és emberség.  Boruljunk le…
4. Orvosságát, tisztulását lelkünk itt feltalálja, – e nagy Szentség az üdvösség
bőséges kútforrása.  Boruljunk le…
5. Szelíd Bárány, a keresztfán áldozatunk te lettél, – és ezáltal szent Atyáddal
nekünk békét szereztél.  Boruljunk le…

 Halljad meg, Uram, az én /szavamat, * figyelj az én kiáltásomra, Istenem!

 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 361)
 OFFERTORIUM: Intende voci (Zs. 5,3. 4. 2. 9. 12) – GH 286
(ad notam: Ó Teremtőnk – ÉE 69)

HALLGASS ESEDEZÉSEMRE, – Uram, figyelj kérésemre!
 Én Istenem, én királyom, – jusson eléd kiáltásom!
1. Vezéreljél utaimban, – színed előtt igazságban!  Én Istenem…
2. Hogy mindazok örüljenek, – kik szeretik szent nevedet.  Én Istenem…

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!

