 SANCTUS

SZENTMISE
ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

 AGNUS DEI

 INTROITUS: Inclina Domine (Zs. 85,1–4) – GH 349

<X--1---1---3---1---0---3---4t---5---:---6---5---4---3t---4---,---4---4---2---4---5--HAJTSDHOZZÁM, URAM, FÜLEDET, s hallgass meg engem, szabadítsd meg szol-

<X--4---3--:---2---3---4---eE2---1---1--.--…-†--[-----4--3--,--[-----4--3--rR3--1--.
gá-dat, mert te-ben-ned bí- zik. (1. t.)

/

*

/

Zs.: Könyörülj rajtam, /Uram, * mert egész nap hozzád /kiáltok. 2. Vidámítsd meg
a te /szolgádat, * mert hozzád emelem az én lelkemet, /Uram! (Ant.)
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.)

 KYRIE – GLORIA
 GRADUALE: Bonum est confiteri (Zs. 91,2–4) – ÉE 621; GH 350

! JÓ DOLOG AZ URAT /DICSÉRNI,  zsoltározni a te nevednek, /ó, Fölséges! JÓ
DOLOG… 1. Hirdetni reggel † irgalmasságodat,  és hűségedet /éjszaka.
ZSOLTÁROZNI... 2. Tízhúrú lanttal † és orgonával, * énekkel és ci/terával.
ZSOLTÁROZNI... JÓ DOLOG…
 ALLELUIA: Venite exsultemus (Zs. 94,1. 3) – ÉE 435/GH 566; ÉE 621/GH 351

<-4---1r-tT4---3---4--:--4tT4rR3E2W1-wW1Q0-'--01e3r-5uj5T4--.--¦-----6--7--5--4--.
AL- LE - LU-JA. ____________________

 COMMUNIO: De fructu operum (Zs. 103,13–14; 103. zs.) – ÉE 597; GH 353

<X--1---1---3---1---0---3---4---3t---5--:--6---5---4---4---3t---4--,--£-------------MUNKÁLKODÁSOD GYÜMÖLCSÉVEL be-töl-töd a föl-det, kenyeret ho-

<X--2---4---tT4---3--:--¢-------------2---3---4---eE2---1---1--.--[-----4--3--rR3--1-.
zol a földből, s bor vidámít-ja az em-ber szí-vét. (1. t.)
Zs.: Áldjad, én lelkem, az /Urat, * én Uram, Istenem, felmagasztaltattál mindenek
/fölött. 2. Dicsőségbe öltöztél és ékes/ségbe, * fényesség a te /köntösöd. (Ant.)
3. Mely igen magasztosak a te műveid, Uram, † mindeneket bölcsességgel /tettél,
* a te alkotásaid betöltik a /földet. 4. Kibocsátod lelkedet és életre /kelnek, * és megújítod a földnek /színét. (Ant.)
5. Az Úrnak dicsősége örökké /tartó, * örvendezzék az Úr az ő /művein.  6. Legyen gyönyörűsége az én éne/kemben, * én pedig hadd gyönyörködjem az /Úrban! (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!

(8. t.)

1. Jöjjetek, örvendezzünk az /Úrnak, * vigadjunk a mi szabadító Iste/nünknek!
2. Mert nagy az Úr, az /Isten, * és nagy király ő minden földek /fölött.

 OFFERTORIUM: Exspectans exspectavi (Zs. 39,2–4. 6. 10–11. 18) – GH 352
(ad notam: Fényességes mennybéli – ÉE 191)

VÁRVA VÁRTAM FÖLSÉGES URAMAT, – meghallgatta kegyesen szavamat.
 Ajkaimra új éneket adott, – neki kedves, dicsérő szózatot.
1. Lábaimat kőszálra helyezte, – lépteimet jó útra vezette.  Ajkaimra…
2. Mily sok csodát tett az Úr mivelünk, – elszámlálni nem tudhatja nyelvünk. 
3. Hirdetem őt a gyülekezetben, – igazságát nem rejtem szívemben. 

 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 189)

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!

