SZENTMISE – ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
 INTROITUS: Factus est Dominus (Zs. 17,19–20. 2–3) – GH 288

<X--1---1---3---1---0---3---4t---5---:---6---5---4---4-%---3---4---5---eE2---1--,--0---AZ ÚR LETT NÉKEM OLTALMAM, s kivitt engem

a tá- gas-ság-ra, meg-

<X--1---3---3r---3--:---3---4t---eE2---1---1--.--[-----4--3--rR3--1--.
sza-ba- dí - tott, mert kedvelt engem. (1. t.)
Zs.: Szeretlek téged, Uram, én erős/ségem, * Uram, én kősziklám, és menedékem és
szaba/dítóm! 2. Én Istenem, én /segítőm, * és őbenne /bízom. (Ant.)
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.)

 KYRIE – GLORIA
 GRADUALE: Ad Dominum (Zs. 119,1–2. 5) – ÉE 608; GH 289

AZ ÚRHOZ /KIÁLTOTTAM, † midőn háborgat/tak engem, * és az Úr meghall/gatott engem. AZ ÚRHOZ /KIÁLTOTTAM… 1. Uram, szabadítsd meg lelkemet † a hazug ajkaktól * és az ál/nok nyelvtől! ÉS AZ ÚR… 2. ! Jaj nékem,
mert hosszúra nyúlik zarándokságom ideje, * régóta van már számkivetésben
az /én lelkem. ÉS AZ ÚR… AZ ÚRHOZ /KIÁLTOTTAM…
 ALLELUIA: Domine Deus meus (Zs. 7,2) – ÉE 430/GH 552; ÉE 608/GH 290

<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.)

 Uram, Istenem, tebenned /remélek, * ments meg üldözőimtől és szabadíts meg engem!

 SANCTUS
 AGNUS DEI
 COMMUNIO: Cantabo Domino (Zs. 12,6; 12. zs.) – GH 292

<ô--4---4---4---2---rR3---2--:--2---4---4---2---4---5z---5--,--5---6---5---rR3---2--:-ÉNEKLEK AZ ÚRNAK, ki jó- kat a-dott né-kem, és zsoltárt mondok

<ô--¡------------1---ñ---1w---2--.--ƒ-„--£---„---£-----5--„--2--,--£-----1w--2--.
a fölséges Úr ne- vé-nek! (2. t.)

†

/

*

Zs.: Meddig kell még gondok közt lenni /lelkemben, * fájdalmat hordozni szívemben
naponként? 2. Meddig hatalmaskodik fölöttem az én ellen/ségem? * Tekints reám,
és hallgass meg engem, én Uram, Istenem! (Ant.)
3. Világosítsd meg szemeimet, nehogy egyszer elaludjam a /halálban, * ne mondhassa az én ellenségem: hatalmat vettem rajta.  4. Akik szorongatnak engem, örvendeznek, ha megi/nognék, * de én irgalmasságodban bízom. (Ant.)
5. Örvendezik szívem a te szabadításodban, † éneklek az Úrnak, aki jókat adott
/nékem, * zsoltárt mondok a fölséges Úr nevének. (Ant.)

 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 167)

Ó, KI EZ OLTÁRON kenyér színe alatt, – a tiszta ostyának fehérsége alatt, –
fölséges Úristen, el vagy rejtezkedve – csodálatosképpen!
2. Testi szemeimmel noha nem láthatlak, – de mindazonáltal igazán imádlak,
– téged Teremtőmnek, Istenemnek vallak, – és Uramnak mondlak.
3. Drága sebeidbe rejtem sok vétkemet, – szent véred harmatja mossa meg
lelkemet, – hogy szent színed előtt tisztán megjelenjek, – s így kegyelmet
nyerjek!
4. Ó, angyali étek, tápláljad lelkemet! – Ó, mennyei ital, vigasztald szívemet!
– S legfőképp, ha majdan közelget halálom: – légy vigasztalásom!
 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 360)

 OFFERTORIUM: Domine convertere (Zs. 6,5. 2. 3) – GH 291
(ad notam: Ó Teremtőnk – ÉE 69)

TÉRJ KEGYESEN, URAM, HOZZÁM, – mert szinte elfogyatkozám.
 Szabadíts meg irgalmadban, – szánj meg engem nyavalyámban!
1. Ne büntessél haragodban, – ne sújts felindulásodban!  Szabadíts meg…
2. Gyógyítsd meg sok bajaimat, – megbetegült csontjaimat!  Szabadíts meg…

ÁLDJ MEG MINKET, JÉZUS, kik itt egybegyűltünk, – a te áldásodban, kérünk,
legyen részünk, – ajándékod közöld bőven vélünk! – Ne hagyj minket, híveidet, – szentség nélkül világból kimúlni!
2. Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa, – boldog mennyországnak drága
gyöngyvirága, – bűnösöknek édes szószólója! – Vigyázz reánk, édesanyánk,
– angyaloknak kegyes Királynéja!

