16 januari 2022
2de ZONDAG DOOR HET JAAR

quanta fecit Dominus animæ
meæ, alleluia.
SANCTUS

INTROITUS (260, 67)
mnis terra adoret te,
Deus, et psallat tibi:
psalmum dicat nomini
tuo, Altissime.
Ps. Iubilate Deo omnis terra,
psalmum dicite nomini eius:
date gloriam laudi eius.

O
KYRIE

GLORIA

Ps. 65, 4 en 1–2
Heel de aarde moet U loven
en aanbidden,
Heer God;
uw Naam moet zij bezingen,
Allerhoogste.
Ps.
Jubelt voor God, alle
landen der aarde; bezingt de
heerlijkheid van zijn Naam met
psalmen en brengt Hem uw
hulde.

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

11de mis, zie boekje nr. S11.

PATER NOSTER
AGNUS DEI

Zie boekje nr. P40.

11de mis, zie boekje nr. A11.

COMMUNIO (263, 70)
Dicit Dominus: Implete hydrias
aqua et ferte architriclino. Cum
gustasset architriclinus aquam
vinum factam, dicit sponso:
Servasti vinum bonum usque
adhuc. Hoc signum fecit Iesus
primum coram discipulis suis.

11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (261, 68)
Misit Dominus verbum suum, et
sanavit eos: et eripuit eos de
interitu eorum.
V
/.
Confiteantur Domino
misericordiæ eius: et mirabilia
eius filiis hominum.

Ps. 106, 20. V
/. 21
De Heer zond zijn woord om
hun wonden te helen en hen te
ontrukken aan de dood.
V
/.
Laat hen de Heer voor
zijn goedheid bedanken, voor
zijn wonderwerken jegens de
mensen.

ALLELUIA (262, 68)
Laudate Deum omnes angeli
eius:
laudate eum omnes
virtutes eius.

Ps. 148, 2
Looft Hem, al zijn engelenscharen.
Looft Hem, heel zijn
legermacht.

OFFERTORIUM (227, 69)
Iubilate Deo universa terra:
iubilate Deo universa terra:
psalmum dicite nomini eius:
venite, et audite, et narrabo
vobis, omnes qui timetis Deum,

Ps. 65, 1. 2. 16
Jubelt voor God, alle landen der
aarde! Bezingt de heerlijkheid
van zijn Naam!
Komt dan,
godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal u verhalen wat de Heer

mij gedaan heeft.

Jo. 2, 7. 8. 9 en 10–11
Jezus zei tot hen: Vult de
kruiken met water en laat de
tafelmeester proeven. Zodra de
tafelmeester het water proefde
dat in wijn veranderd was, zei
hij tot de bruidegom: Gij hebt
de goede wijn tot nu bewaard.
Dit was het eerste wonderteken
dat Jezus voor zijn leerlingen
deed.

KALENDER
Het koor Paratum Cor zal de volgende eucharistievieringen met gregoriaanse zang opluisteren:
23 januari 2022, Sint-Niklaaskerk, Gent, 10 uur:
3de zondag door het jaar, Adorate, 11de kyriale

30 januari 2022, Sint-Niklaaskerk, Gent, 10 uur:
4de zondag door het jaar, Lætetur cor, 11de kyriale

6 februari 2022, Sint-Niklaaskerk, Gent, 10 uur:
5de zondag door het jaar, Venite, adoremus, 11de kyriale
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