 SANCTUS – AGNUS DEI

SZENTMISE – ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
 INTROITUS: Omnes gentes (Zs. 46,2–4) – GH 312

<X--3---4t---6---4--:--5---3---4---5---rR3r---1--,--1---1---0---1---3---3r---4--:--5-MINDEN NÉPEK, ví-gan tapsol- ja - tok, örvendje- tek Is- ten-nek

uj -

<X--rR3---4t---4---3--.--…-†--[-----4---5--…--3--,--[-----4--3---4--…--3--.
jon - gó szóval!

(6. t.)

/

*

/

Zs.: Mert az Úr fölséges, rette/netes, * nagy király az egész /földön.
2. Alánk vetette a /népeket, * és a nemzeteket lábaink /alá. (Ant.)
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.)

 KYRIE – GLORIA
 GRADUALE: Venite filii (Zs. 33,12. 6. 15) – ÉE 613; GH 313

JER/TEK, FIAIM, † és hallgassa/tok engem, * az Úr félelmére tanít/lak titeket.
JER/TEK, FIAIM… 1. Járuljatok hozzá, † és megvilágosultok nála, * és a ti
orcátok meg nem /szégyenül. AZ ÚR FÉLELMÉRE… 2. Fordulj el a rossztól,
† és a jót cselekedd, * keresd a békét és azt /kövessed! AZ ÚR FÉLELMÉRE…
JER/TEK, FIAIM…
 ALLELUIA: Omnes gentes (Zs. 46,2) – ÉE 434/GH 560; ÉE 613/GH 314

<-0---12eeE2W1---0---1--:--rf23rrR3E2--1eD0q-"--5tT4--7uj5T4--3eE2W1-"--3rR3eE2W1--eE2e--2wW11--.
AL- LE -

LU-JA!

____________________________________ (2. t.)

 COMMUNIO: Inclina aurem (Zs. 30,3; 30. zs.) – GH 316

<ôþù-5---5---rf2-+---4---5---eE2---eE2---1--,--1e---5---5-/---2---4---5---3---3---2---2-.
HAJTSD HOZZÁM fü- le- det, U- ram,

és si-ess, hogy kiszabadíts engem!

<ôþý-„-…--[---…---[-----4--5---6--‡--5--,--[-----4--5---3--„--2--.
(8. t.)

†

/

*

/

Zs.: Tebenned bíztam, Uram, meg nem szégyenülök mindö/rökké, * a te igazságod
által szabadíts meg /engem! 2. Hajtsd hozzám /füledet, * siess, hogy kimentsél /engem! (Ant.)
3. Mily nagy, Uram, a te édességed soka/sága, * melyet elrejtettél a téged /félőknek. 4 Melyet azoknak készítettél, akik benned /bíznak, * s az emberek szeme láttára nekik /adod. (Ant.)
5. Elrejted őket a te arcod rejte/kében * az emberek háborgatása /elől. 6. Megoltalmazod őket a te hajlé/kodban * a nyelvek támadása /ellen. (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!

 Tapsoljatok vígan, minden /népek * örvendezzetek az Istennek ujjongó szóval!

 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 189)

 OFFERTORIUM: Sicut in holocausto (Dán 3,40–42) – GH 315
(ad notam: Benned bízik Isten – ÉE 192)

Ó, JÉZUS, EMLÉKEZNI RÁD – a szívnek szent örömet ád, – de minden méznél
édesebb – szívünkben bírni tégedet.
2. Nincs szó a földön kedvesebb, – nincs dallam zengőbb, édesebb, – gondolni szebbet nem lehet, – mint, Jézus, édes, szent neved.
3. Bűnbánó nálad lel reményt, – könyörgő szív jótéteményt, – ha keresünk,
itt jársz velünk, – mi várhat majd, ha föllelünk!
4. A nyelv azt nem mondhatja ki, – betű ki nem fejezheti, – csak aki érzi,
tudja azt, – Jézust szeretni mily malaszt.
5. Te légy, ó, Jézus, örömünk, – mennyekben gazdag örökünk, – te adj az égben koronát, – most és örök időkön át!

MIKÉNT EGYKOR JUHOK, BORJAK ÁLDOZÁSA, – kövér bárányoknak oltárra hozása.
 Színed előtt legyen a mi áldozatunk, – Urunk, tetszésedre, amit néked hoztunk.
1. Védelmezzed, Uram, kik tebenned bíznak, – ellenségek között meg nem
zavarodnak.  Színed előtt legyen…
2. Követni akarunk teljes szívből téged, – arcodat keressük, féljük nagy fölséged.  Színed előtt legyen…
3. Légy irántunk kegyes, mutasd szelídséged, – irgalmasságodnak sokaságát nézzed!  Színed előtt legyen…

