18 juli 2021
16de ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (307, 342)
cce Deus adiuvat me, et
Dominus susceptor est
animæ meæ: averte mala inimicis meis, in veritate
tua disperde illos, protector
meus Domine.
Ps.
Deus in nomine tuo
salvum me fac: et in virtute
tua iudica me.

E

KYRIE
GLORIA

Ps. 53, 6. 7 en 3
Zie, God komt mij ter hulp.
Hij houdt mij in stand.
Hij keert het kwaad tegen
mijn bestrijders. Breek hen
krachtens uw waarheid, mijn
Heer en beschermer.
Ps. God, sta mij bij met uw
Naam, kom voor mij op met
uw macht.

11de mis, kyrie B, zie boekje nr. K11b.
11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (125, 137)
Si ambulem in medio umbræ
mortis, non timebo mala:
quoniam tu mecum es, Domine.
V
/. Virga tua, et baculus tuus,
ipsa me consolata sunt.

Ps. 22, 4
Al moet ik door het dal van
doodse duisternis, ik vrees
geen onheil, want Gij blijft
me steeds nabij.
V
/. Uw stok en uw staf geven
mij moed en troost.

ALLELUIA (308, 343)
Eripe me de inimicis meis,
Deus meus:
et ab insurgentibus in me libera
me.

Ps. 58, 2
Ontruk mij, mijn God, uit
de macht van mijn vijand.
Bescherm mij tegen mijn
belagers.

OFFERTORIUM (309, 126)
Iustitiæ Domini rectæ, lætificantes corda, et dulciora
super mel et favum: nam et
servus tuus custodiet ea.

SANCTUS

11de mis, zie boekje nr. S11.

PATER NOSTER
AGNUS DEI

Ps. 18, 9. 10. 11. 12
De wetten van de Heer
zijn rechtmatig, bevredigend
voor het gemoed en zoeter
als honing en honingzeem;
daarom neemt uw dienaar
die ter harte.

Zie boekje nr. P40.

11de mis, zie boekje nr. A11.

COMMUNIO (309, 347)
Acceptabis sacrificium iustitiæ, oblationes et holocausta,
super altare tuum, Domine.

Ps. 50, 21
Alle offers die Gij hebt
bevolen, Heer, gaven en
brandoffers zult Gij op uw
altaar aanvaarden.

KALENDER
Het koor Paratum Cor zal de volgende eucharistievieringen met
gregoriaanse zang opluisteren:
25 juli 2021, Sint-Niklaaskerk, Gent, 10 uur:
17de zondag door het jaar, Deus in loco, 11de kyriale

1 augustus 2021, Sint-Niklaaskerk, Gent, 10 uur:
18de zondag door het jaar, Deus in adiutorium, 11de kyriale
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