 SANCTUS – AGNUS DEI

SZENTMISE
HITVALLÓK TISZTELETÉRE

 COMMUNIO: Qui mihi ministrat (Jn 12,26; 22. zs.) – ÉE 600; GH 459

 INTROITUS: Os iusti (Ps. 36,30–31. 1. 5) – ÉE 663, GH 455

<ôþý-2---2---3t---5--:--5---5---5---5---5z---5--:--5---5---5---5---3---5---rR3---2--,
BÖLCSESSÉ-GET szól az i-gaz szá- ja, s i-gaz-sá-got beszél nyel-ve,

<ôþý-2---3t---3-!---3---2---1---wW1---ñ--:--1---2---3---wW1Q0---0--.--[-----3t--3--2-.
az Úr- nak törvényét őr - zi

az ő szí- vé - ben.

(3. t.)

Zs.: Ne irígykedjél a bűnös emberre, * és ne légy féltékeny a gonoszat /tévőkre!
2. Bízd az Úrra utadat, és reménykedjél benne, * és ő végigvezet /rajta. (Ant.)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala,
most és mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.)

 KYRIE – (GLORIA)
 GRADUALE: Iustus ut palma (Ps. 91,13. 14. 3) ÉE 664, GH 456

AZ IGAZ VIRUL, /MINT A PÁLMA, † mint a Libanon /cédrusa, * nagy lesz ő az
/Úr házában. AZ IGAZ…  ! Hogy irgalmasságodat hirdesse reggel, * és hűségedet /éjszaka. NAGY LESZ Ő AZ /ÚR HÁZÁBAN. AZ IGAZ…
 ALLELUIA: Amavit eum (Sirák 45,9) – ÉE 432/GH 551; ÉE 664/GH 457

<-3---3---4t---5-:--5---4---tT4---2e---4---eE2---1---1-.--[--4-3-4t-4-%--tT4f2e-rR3E2W1-.
AL-LE- LU- JA, al- le - lu - ja, al - le - lu- ja. (1. t.)
 Szerette az Úr és felékesítet/te őt, * a dicsőség köntösét adta /reá.

 OFFERTORIUM: Iustus ut palma – GH 458 (vagy helyette: ÉE 255)

SZENT N. HITVALLÓ ünnepi napjára – hív minket Krisztusnak Anyaszentegyháza.
2. Mint csillag az égen, tündöklik érdeme, – az élők könyvébe írta őt Istene.
3. Szívében megfogant az Isten kegyelme, – s mert híven ápolta, gyümölcsét
termette.
4. Jutalmát elnyerte, közbenjár érettünk, – példáját követve hogy mi is megtérjünk.
5. Dicsőség Atyának, Fiúnak, Léleknek, – a három személyben egy-örök Istennek!

<X--1---3---1---0---34t---5--:--6---5---4---3t---4--,--4---4---2---4---tT4---3--:--2-A-KI NÉKEM SZOLGÁL, engem kö-ves-sen, és a- hol én vagyok, ott

<X--3---4---eE2---1---1--.---[-----4--3--rR3--1--.
lesz az én szolgám. (1. t.)
Zs.: Az Úr az én Pásztorom, nincsen hiányom /semmiben, * zöldellő réteken ád helyet /nékem.  2. Csöndes folyóvizek mellett nevelt föl /engem, * felüdítette az én
/lelkemet. (Ant.)
3. Az igazság ösvényein vezetett /engem * az ő ne/véért. 4. Ha a halál völgyében
járok is, nem félek a /rossztól, * mert te ott vagy /velem. (Ant.)
5. A te vessződ és pásztor/botod * megvigasztal /engem. 6. Asztalt terítesz /nekem, * hogy szorongatóim szégyent /valljanak. (Ant.)
7. Megkented olajjal /fejemet, * színültig töltöd /kelyhemet. 8. És a te irgalmasságod kísér /engem * életemnek minden /napján.  9. Hogy az Úr házában /lakjam *
időtlen /időkig. (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 242)

ANGYALOKNAK KIRÁLYNÉJA, tiszta Szűz, – kérjed a te szent Fiadat érettünk! Ékes virágszál, hozzád esdeklünk, – szép szűz Mária, könyörögj értünk!
2. Hitvallóknak Királynéja, tiszta Szűz…
3. Magyaroknak Nagyasszonya, tiszta Szűz…

