SZENTMISE – ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
 INTROITUS: Lætetur cor (Zs. 104,3–4. 1) – GH 268
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Zs.: Hálát adjatok az Úrnak, és hívjátok segítségül az ő /nevét, * hirdessétek a pogányok között az ő cselekedeteit!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. † Miképpen kezdetben vala,
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, ámen. (Ant.)


 KYRIE – GLORIA


 GRADUALE: Unam petii (Zs. 26,4. 6) – ÉE 630; GH 393

EGYET KÉR/TEM AZ ÚRTÓL, † és azt /keresem, * hogy az Úr házában lakjam
életemnek /minden napján! EGYET KÉR/TEM… 1. ! Hogy meglássam az Úrnak gyönyörűségét, * és menedéket találjak temp/lomában. HOGY AZ ÚR HÁZÁBAN… 2. Hogy a dicséretnek áldozatát † áldozzam az ő templomában, *
énekeljek és zsoltárt mond/jak néki. HOGY AZ ÚR HÁZÁBAN… EGYET KÉR/TEM…
 ALLELUIA: Lauda Ierusalem (Zs. 147,1) – ÉE 435/GH 566; ÉE 630/GH 394
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 Dicsérjed, Jeruzsálem, az /Urat, * dicsérjed, Sion, a te Iste/nedet!

 OFFERTORIUM: Domine vivifica – GH 395 (vagy helyette: ÉE 201)

SZERETLEK, SZÉP JÉZUS, mert fölötte jó vagy, – minden szeretetre bizony te
méltó vagy, – jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz mily nagy! – Te gyarló szolgádat, engemet el ne hagyj!

2. Erős kezeiddel ültess jó palántát, – szívedből szívembe kegyelem virágát,
– tégy, Uram, nemessé, oltsd be szívem ágát, – hogy hozzon az égből jó gyümölcsöt, drágát!
 SANCTUS – AGNUS DEI
 COMMUNIO: Lætabimur in salutari (Zs. 19,6; 19. zs.) – GH 262
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Zs.: Hallgasson meg téged az Úr a háború napján, * oltalmazzon téged Jákob Istenének /neve!  2. Küldjön neked segítséget az ő szentélyéből, * és Sionból védelmezzen /téged! (Ant.)
 3. Emlékezzék meg minden áldozatodról, * és égőáldozatod kedves /legyen!
4. Cselekedjék veled szíved szerint, * és minden szándékodat telje/sítse! (Ant.)
5. Immár megismertem, hogy megszabadította az Úr az ő Krisztusát, † meghallgatta őt szent egéből, * jobbja hatalmasan megszabadí/totta. 6. Ezek a harci szekerekben, amazok a lovakban, * mi pedig a mi Urunk, Istenünk nevében keresünk segít/séget. (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 361)

ÁLDJON MEG MINKET ÖRÖK ATYAISTEN, – áldjon meg minket kegyes Fiúisten, – áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen, – három személyű igaz, örök
Isten!
2. Atya Úristen, aki szent Fiadat – bűn váltságára miérettünk adtad, – Szentlélek Istent ki elküldted nékünk, – egy, örök Isten, irgalmazz minékünk!

