SZENTMISE – ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
 INTROITUS: Suscepimus (Zs. 47,10. 2. 11) – ÉE 677; GH 317
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Zs.: Nagy az Úr és dicséretre /méltó * a mi Istenünknek városában, az ő szent /hegyén.  2. A te neved, ó, Isten, és dicséreted kiárad † a földnek legvégső /végéig, *
igazsággal teljes a te /jobbod. (Ant.)
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.)

 KYRIE – GLORIA
 GRADUALE: Esto mihi (Zs. 30,3. 2) – ÉE 614; GH 318

LÉGY NÉKEM † oltalmazó Istenem és mene/dékhelyem, * hogy szabad/dá tégy
engem! LÉGY NÉKEM… 1. ! Istenem, tebenned bíztam, * meg ne szégyenüljek, Uram, /örökké! SZABAD/DÁ TÉGY ENGEM! 2. ! Te vagy az én oltalmam, * kezedbe ajánlom /lelkemet! SZABAD/DÁ TÉGY ENGEM! LÉGY NÉKEM…
 ALLELUIA: Magnus Dominus (Zs. 47,2) – ÉE 434/GH 560; ÉE 614/GH 319
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 Nagy az Úr és dicséretre /méltó * a mi Istenünk városában, az ő szent hegyén.

 OFFERTORIUM: Populum humilem – GH 320 (vagy helyette: ÉE 153)

ÁLDOZATOT HOZZATOK, Istennek fiai, – kenyeret s bort hozzatok, nagy Úrnak szolgái!
2. Tiszteletet adjatok mindnyájan Istennek, – dicsőséget mondjatok az ő szent
nevének!
3. Imádjátok Urunkat az ő hajlékában, – s hallgassátok szent szavát ékes templomában!
4. Ő királyunk örökké, összegyűjti népét, – ő ad erőt, ő áld meg, s adja békességét.

 SANCTUS – AGNUS DEI
 COMMUNIO: Gustate et videte (Zs. 33,9; 33. zs.) – ÉE 598; GH 321
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Zs.: Áldom én az Urat minden /időben, * az ő dicsérete mindenkor /ajkamon.
2. Az Úrban dicsekszik az én /lelkem, * hallják meg ezt a szelídek és vigad/janak! (Ant.)
3. Magasztaljátok az Urat /énvelem, * és dicsőítsük mind együtt az ő /nevét!
4. Járuljatok hozzá, és megvilágosultok /nála, * és a ti orcátok meg nem /szégyenül. (Ant.)
5. Jertek, fiaim, és hallgassatok /engem, * az Úr félelmére tanítlak /titeket.
6. Tartóztasd nyelvedet a /rossztól, * és ne szóljanak hamisságot /ajkaid! (Ant.)
7. Fordulj el a rossztól és a jót /cselekedd, * keresd a békét és azt kö/vessed!
8. Megőrzi az Úr az ő szolgáinak /lelkét, * és nem csalódnak, kik őbenne /bíznak. (Ant.)

 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 165)

ÁLDJAD, EMBER, E NAGY JÓDAT, – kenyérszínben Megváltódat! – Itt jelen
van szent testével édes Jézus, – jelen vagyon szent vérével áldott Jézus.
2. Itt az Isten gazdagsága, – bűnös lelkek nagy váltsága, – minden jónak nagy
bősége, édes Jézus, – gyarló szívek erőssége, áldott Jézus.
3. Itt az égnek megnyitója, – kegyelemnek meghozója, – egész világ drága
díja, édes Jézus, – az Istennek örök Fia, áldott Jézus.
4. Nem csak jel ez, nem csak emlék: – valóságos szent jelenlét! – Itt van
köztünk tested, véred, édes Jézus, – itt van isten-emberséged, áldott Jézus.
5. Kérjük, adja ránk áldását, – irgalmának kútforrását, – legyen velünk a végórán édes Jézus, – s üdvözítsen holtunk után áldott Jézus!
 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 360)

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!

