SZENTMISE – ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
 INTROITUS: Ne derelinquas me (Zs. 37,22–23. 2–3) – GH 396

<ô-[--------------------3---5z---5--:--3---4---5---wW1---1--,--£---------------------NE HAGYJ EL EN-GEM, IS-TEN, ne menj el tő- lem, figyelmezz segítsé-
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gem-re,

üdvös-sé-gemnek e- re- je!

(7. t.)

Zs.: Uram, ne büntess engem hara/godban, * ne sújtsál engem felindulá/sodban!
2. Mert a te nyilaid belém /hatoltak, * és rám nehezült a te /kezed. (Ant.)
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.)


 KYRIE – GLORIA


 GRADUALE: Suscepimus (Zs. 47,10–11. 9) – ÉE 631; GH 397

BEFO/GADTUK, ISTEN, † irgalmas/ságodat * templomodnak /bensejében. BEFO/GADTUK, ISTEN… 1. A te neved, ó, Isten, † és dicséreted kiárad * a földnek legvégső /végéig. TEMPLOMODNAK /BENSEJÉBEN. 2. Amit hallottunk,
† látja most szemünk, * a mi Istenünknek városában, az ő /szent hegyén.
TEMPLOMODNAK /BENSEJÉBEN. BEFO/GADTUK, ISTEN…
 ALLELUIA: Verbo Domini (Zs. 32,6) – ÉE 435/GH 566; ÉE 631/GH 398
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AL- LE - LU-JA. ____________________

(8. t.)



 Az Úr igéje által lettek az /egek, * és lehellete által azoknak minden ékes/sége.

 OFFERTORIUM: Benedic anima mea – GH 399 (vagy helyette: ÉE 154)

FELAJÁNLJUK NÉKED, mindenható Istenünk, – a kenyérrel s borral egész földi életünk, – hogy szent tested árán, ó, isteni Bárány, – mennyországba érhessünk.
2. Felajánljuk néked életünket, sorsunkat, – lábad elé tesszük örömünket, gondunkat, – te oltalmazd, védd meg itt egybegyűlt néped, – gyarló embervoltunkat!
 SANCTUS – AGNUS DEI

 COMMUNIO: Notas mihi (Zs. 15,11; 15. zs.) – GH 257
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MEGISMERTETTED VÉ-LEM

az é - let út - ja - it,

az ö-röm tel-jes-sé-
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gét

a te szí-ned e- lőtt, U-ram! (1. t.)

Zs.: Tarts meg engem, /Uram, * mert tebenned /bíztam. 2. Mondtam az Úrnak: Én
Istenem /vagy te, * nincs más javam /kívüled. (Ant.)
3. Az Úr az én örökségem és kelyhem osztály/része, * te vagy, ki örökségemet megadod /nékem. 4. A mérőzsinór jeles részt szabott /nekem, * mily szépséges az én
örök/ségem! (Ant.)
 5. Szemem előtt az Úr /mindenkor, * jobbomon van, azért nem inga/dozom.
6. Ezért örvendezik a szívem és megvidul a /bensőm, * az én testem is reménységben /nyugszik. 7. Mert lelkemet az alvilágban /nem hagyod, * s nem engeded, hogy a
te szented romlást /lásson. (Ant.)

 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 166)

KRISZTUS TESTE ÉS SZENT VÉRE, angyaloknak étele, – elevenen van itt jelen
a kenyér- és borszínben.  Boruljunk le, s megrendülve imádjuk e Fölséget,
az Oltáriszentséget!
2. Bár e csodát, hitünk titkát, elménk föl nem foghatja, – de biztosít az igaz
hit, melyre Jézus taníta.  Boruljunk le…
3. A keresztfán haldokolván rejlett csak az istenség, – itt elrejtve és elfedve
istenség és emberség.  Boruljunk le…
4. Orvosságát, tisztulását lelkünk itt feltalálja, – e nagy Szentség az üdvösség
bőséges kútforrása.  Boruljunk le…
5. Szelíd Bárány, a keresztfán áldozatunk te lettél, – és ezáltal szent Atyáddal
nekünk békét szereztél.  Boruljunk le…
 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!

