
25 juli 2021

17de ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (310, 347) Ps. 67, 6. 7. 36 en 2

D
eus in loco sancto God in zijn heilig ver
suo: Deus, qui inhabi blijf, God die eensgezinden
tare facit unanimes in samenbrengt in één huis:

domo: ipse dabit virtutem et Hij schenkt ons kracht en
fortitudinem plebi suæ. sterkte.
Ps. Exsurgat Deus, et Ps. Als God zich verheft,
dissipentur inimici eius: et stuift de vijand uiteen; die
fugiant, qui oderunt eum, a Hem haten, vluchten voor
facie eius. zijn verschijning.

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

GLORIA 11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (343, 314) Ps. 144, 15. V/. 16
Oculi omnium in te sperant, De ogen van allen zien
Domine: et tu das illis escam hoopvol naar U, Heer; Gij
in tempore opportuno. geeft voedsel aan allen, elk
V/. Aperis tu manum op zijn tijd.
tuam: et imples omne animal V/. Gij opent uw handen voor
benedictione. alles wat leeft, voldoet aan al

hun verlangens

ALLELUIA (312, 348) Ps. 80, 2. 3
Exsultate Deo adiutori no Juicht voor God, onze
stro, iubilate Deo Iacob: Helper! Jacobs God, jubelt
sumite psalmum iucundum Hem toe! Zet een psalm in
cum cithara. met citerspel.

OFFERTORIUM (313, 90) Ps. 29, 2. 3
Exaltabo te Domine, quo Hoog zal ik U prijzen, Heer,

niam suscepisti me, nec want Gij hebt mij bevrijd,
delectasti inimicos meos su Gij hebt mijn tegenstanders
per me: Domine clamavi ad niet laten zegevieren. Tot U
te, et sanasti me. heb ik geroepen, Heer, en Gij

hebt mij genezen.

SANCTUS 11de mis, zie boekje nr. S11.

PATER NOSTER Zie boekje nr. P40.

AGNUS DEI 11de mis, zie boekje nr. A11.

COMMUNIO (314, 349) Spreuken 3, 9. 10
Honora Dominum de tua Breng met uw goederen
substantia, et de primitiis fru en met de eerstelingen van
gum tuarum: ut impleantur uw vruchten hulde aan de
horrea tua saturitate, et vino Heer: dan zullen uw schuren
torcularia redundabunt. rijkelijk gevuld worden en

uw perskuipen overlopen van
wijn.

KALENDER

Het koor Paratum Cor zal de volgende eucharistievieringen met
gregoriaanse zang opluisteren:

1 augustus 2021, SintNiklaaskerk, Gent, 10 uur:

18de zondag door het jaar, Deus in adiutorium, 11de kyriale

15 augustus 2021, SintNiklaaskerk, Gent, 10 uur:

Tenhemelopneming van Maria, Signum, 9de kyriale

PARATUM COR

http://www.paratumcor.be http://www.michaeldegeest.be/
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