 SANCTUS – AGNUS DEI

SZENTMISE
ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

 COMMUNIO: Dominus regit me (Zs. 22,1–2; 22. zs.) – GH 404

 INTROITUS: Intret oratio (Zs. 87,3. 2) – GH 400

<ôþù-2---2---3---2---3t---5--:--5---5---3---5---rR3---2--,---2---2---0---2---qQ0---ñ-:
JUSSON SZÍNED E - LÉ

az én i-mád-sá-gom, hajtsd o-da fü - le- det
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(3. t.)

*

/

Zs.: Uram, én szabadulásom Istene, * kiáltok nappal és éjjel tee/lőtted. 2. Mert megtelt bajokkal az én lelkem, * és életem az alvilághoz köze/ledett. (Ant.)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.)

 KYRIE – GLORIA

 GRADUALE: Dirigatur oratio (Zs. 140,2) – ÉE 632; GH 401

! SZÁLLJON FEL, URAM, AZ ÉN I/MÁDSÁGOM, * miként a tömjénfüst a te /színed elé! SZÁLLJON FEL, URAM…  ! Kezeimnek fölemelése * legyen előtted, mint az /áldozat! MIKÉNT A TÖMJÉNFÜST… SZÁLLJON FEL, URAM…
 ALLELUIA: Lauda Ierusalem (Zs. 147,1–2) – ÉE 435/GH 566; ÉE 632/GH 402
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AL- LE - LU-JA. ____________________

(8. t.)



1. Dicsérjed, Jeruzsálem, az /Urat, * dicsérjed, Sion, a te Iste/nedet!
2. A te kapuidnak zárját ő tette /erőssé, * fiaidnak áldást /ő adott.

 OFFERTORIUM: Gressus meos – GH 403 (vagy helyette: ÉE 330)

TEKINTS REÁNK, MINDENHATÓ, – minden bajban Oltalmazó!
 Ne hagyj el most szükségünkben, – hallgass meg, ó, nagy Úristen!
2. Vedd el rólunk haragodat, – és mutasd meg jóvoltodat!  Ne hagyj el…
3. Ne tartsd számon bűneinket, – szent Fiadért oldj fel minket!  Ne hagyj…
4. Ne mondhassák pogány népek: – nincs istene ezen népnek.  Ne hagyj…
5. Hogy tenéked hálát adjunk, – jóságodért áldást mondjunk.  Ne hagyj…
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/

*

Zs.: Az igazság ösvényein vezetett /engem * az ő nevéért. 2. Ha a halál völgyében
járok is, nem félek a /rossztól, * mert te ott vagy velem. (Ant.)
3. A te vessződ és pásztor/botod * megvigasztal engem. 4. Asztalt terítesz /nekem, * hogy szorongatóim szégyent valljanak. (Ant.)
5. Megkented olajjal /fejemet, * színültig töltöd kelyhemet. 6. És a te irgalmasságod kísér /engem * életemnek minden napján. 7. Hogy az Úr házában /lakjam *
időtlen időkig. (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 200)

URAM, JÉZUS, LÉGY VELÜNK, mi egyetlen örömünk, – nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. – Ó, egyetlen örömünk, Uram, Jézus, légy velünk!
2. Uram, Jézus, tégedet szívünk, lelkünk úgy eped, – mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet. – Boldog mással nem lehet, Uram, Jézus, csak
veled.
3. Uram, Jézus, adj erőt, vigasztald a szenvedőt! – A bűnbánó lélek nyerjen
kegyelmet az Úr előtt! – Segítsd föl a küszködőt, Uram, Jézus, adj erőt!
4. Uram, Jézus, el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy! – Legfőképp a végső
harcon végig velünk megmaradj! – Te, ki lelkünk üdve vagy, Uram, Jézus, el
ne hagyj!

