SZENTMISE – ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
 INTROITUS: Ecce Deus (Zs. 53,6–7. 3–4) – GH 326
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sza-bad a- ka- rat- ból. (5. t.)

Zs.: Isten, a te nevedben szabadíts meg /engem, * és a te erőddel ítélj meg /engem!
2. Isten, hallgasd meg imádsá/gomat, * vedd füleidbe az én szám i/géit! (Ant.)
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.)

 KYRIE – GLORIA
 GRADUALE: Domine Dominus noster (Zs. 8,2. 5) – ÉE 615; GH 327

! URAM, /MI URUNK, * mily csodálatos a te neved az /egész földön! URAM,
/MI URUNK… 1. ! Mily magasztos a te dicsőséged * minden e/gek fölött!
MILY CSODÁLATOS… 2. Micsoda az ember, † hogy megemlékezel róla, *
mi az ember fia, hogy megláto/gatod őt? MILY CSODÁLATOS… URAM, /MI
URUNK…
 ALLELUIA: Eripe me (Zs. 58,2) – ÉE 435/GH 566; ÉE 615/GH 328
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AL- LE - LU-JA. ____________________

(8. t.)

 Ments meg engem az én ellenségeimtől, /Istenem, * az ellenem támadóktól szabadíts meg /engem!

 OFFERTORIUM: Iustitiæ Domini (Zs. 18,9. 11. 12. 9. 10. 15) – GH 98
(ad notam: Leborulva áldlak – ÉE 161)

AZ ÚR MONDÁSAI Isten igazságai, – szívet vigasztalnak, igazak ő törvényi.
 Szolgád meg is tartja, – eszében forgatja, – Uram, a te igéid.
1. Istennek törvénye a szemeknek jó fényt ad, – szent az Úr félelme, mindörökké megmarad.  Szolgád meg is tartja, – eszében forgatja, – Uram, a te igéid.
2. Ajkamnak szólása járjon neki kedvébe, – szívem gondolatja kedves legyen előtte!  Szolgád meg is tartja, – eszében forgatja, – Uram, a te igéid.

 SANCTUS – AGNUS DEI
 COMMUNIO: Acceptabis sacrificium (Zs. 50,21; 50. zs.) – ÉE 599; GH 329
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Zs.: Tiszta szívet teremts bennem, ó, /Isten, * és az igaz lelket újítsd meg /bensőmben! 2. Ne vess el engem orcád /elől, * és szent Lelkedet ne vond meg /tőlem! (Ant.)
3. Add vissza nekem a te üdvösséged /örömét, * és készséges lélekkel erősíts meg
/engem! 4. Hadd tanítsam meg a bűnösöket a te /utadra, * és az istentelenek majd
megtérnek /hozzád. (Ant.)
5. Nyisd meg, Uram, /ajkamat, * és szám a te dicséretedet /hirdeti. 6. A töredelmes lélek az Istennek tetsző /áldozat, * a megtört és alázatos szívet, ó, Isten, meg nem
/veted. (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 190)

AZ ÚRISTENT MAGASZTALOM, – jóvoltáról gondolkodom, – irgalmához folyamodom, – mert meghallgat, azt jól tudom.
2. Csodálatos tetteiről, – szabadító erejéről, – emlékezem jóvoltáról, – bizodalmat veszek abból.
3. Mert ő erős hatalommal, – dicsőséges szent jobbjával – az ő népét megmentette, – fogságából kivezette.
4. Úgy vezette szent Egyházát, – mint jó pásztor kedves nyáját, – ételéről
gondoskodott, – utat neki ő mutatott.
5. Hálát adjunk az Istennek, – Atya, Fiú, Szentléleknek, – három személy
Fölségének, – egymivoltú Istenségnek.

