SZENTMISE – ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
 INTROITUS: Da pacem (Sirák 36,18; Zs. 121. 1–2. 7) – ÉE 592; GH 364
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nek, Iz-rá - el-nek kö-nyörgé-sét. (1. t.)
Zs.: Vigadtam, mikor azt mondották /nékem: * Fölmegyünk az Úr há/zába!  2. Itt
állnak immár /lábaink * csarnokaidnak küszöbén, ó, Jeru/zsálem!  3. A te erős falaid közt honoljon /békesség, * és magas tornyaidban legyen mindig /bőség! (Ant.)
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.)

 KYRIE – GLORIA
 GRADUALE: Lætatus sum (Zs. 121,1–2. 7) – ÉE 624; GH 365

VIGADTAM, † mikor azt mondot/ták nékem: * Fölmegyünk az /Úr házába. VIGADTAM… 1. ! Itt állnak immár lábaink * csarnokaidnak küszöbén, ó, Je/ruzsálem. FÖLMEGYÜNK… 2. A te erős falaid közt † honoljon békesség, *
és magas tornyaidban legyen min/dig bőség. FÖLMEGYÜNK… VIGADTAM…
 ALLELUIA: Timebunt gentes (Zs. 101,16) – ÉE 433/GH 563; ÉE 624/GH 366
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(5. t.)

 Félik majd a népek a te nevedet, /Uram, * dicsőségedet a föld minden királya /tiszteli.

 OFFERTORIUM: Sanctificavit Moyses – GH 367 (vagy helyette: ÉE 192)

BENNED BÍZIK, ISTEN, benned bízik lelkem, – csak tenálad nyugszik, Uram, az én
szívem, – aki irgalmaddal fölemeltél engem, – mit a Sátán elvett, visszaadtad nékem.
2. Kész most az én szívem neked énekelni, – jóvoltodért kész most nagy hálákat adni, – szent nevedet immár zászlójára írni, – zengő citerával jó-reggel áldani.

3. Énekszóval zengem műveidet, Isten, – valljon minden ember minden nemzetségben, – mert irgalmad erős fenn a magas égben, – mindörökké ragyog el
nem múló fényben.
 SANCTUS – AGNUS DEI
 COMMUNIO: Tollite hostias (Zs. 95,8-9; 95. zs.) – GH 368

<ôþù--2---2---2---3---2---3t---5--:--[--------------------3---5---rR3---2--,--2---2-HOZZATOK ÁLDO- ZA-TOT, s lépjetek be az ő csar-no- ká- ba,

i-mád-

<ôþù--1---2---3---qQ0---ñ---:---1---2---3---wW1Q0---0--.--[-----3t--3--2--.
já-tok az U - rat szent haj-lé- ká - ban! (3. t.)
Zs.: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * énekelj az Úrnak, mind e/gész föld!  2. Énekeljetek az Úrnak és áldjátok az ő nevét, * hirdessétek napról napra az ő szabadí/tását! (Ant.)
3. Hirdessétek a pogányok között az ő dicsőségét, * minden népek között az ő /csodáit! 4. Mert nagy az Úr és igen dicséretes, * félelmetes minden istenek /fölött. (Ant.)
5. Mert a pogányoknak minden istenei üres démonok, * az Úr pedig az egeknek
Alko/tója.  6. Méltóság és szépség az ő színe előtt, * hatalom és ékesség az ő szenté/lyében. (Ant.)
7. Adjatok az Úrnak, népek családjai, † adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet,
* adjatok az Úrnak, az ő nevének dicsé/retet!  8. Vigadjanak az egek és örvendezzen a föld, † zengjen a tenger és annak teljessége, * örüljenek a mezők és mind a
benne /valók! (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 295)

ELŐTTÜNK TÜNDÖKLIK Krisztus keresztje, – rajta függ feszítve Megváltó teste.
 Ó, mily áldott vagy, győztes Keresztfa, – Krisztus Király szent trónusa!
2. A töviskoszorú már szép korona, – a szent vér: drágakő, fénylik bíbora. 
3. Teeléd járulnak mind az emberek, – hogy reményt s életet nálad nyerjenek. 

