
22 mei 2022

ZESDE PAASZONDAG

INTROITUS (229, 270) cfr. Jes. 48, 20; Ps. 65

V
ocem iucunditatis annun Verkondigt het met blijdschap
tiate, et audiatur, alleluia: en maakt het bekend. Gaat het
nuntiate usque ad extre melden tot aan het uiteinde van

mum terræ: liberavit Dominus de aarde: de Heer heeft zijn
populum suum, alleluia, allel volk bevrijd.
uia. Ps. Jubelt voor God, alle
Ps. Iubilate Deo omnis terra: landen der aarde. Bezingt de
psalmum dicite nomini eius, heerlijkheid van zijn Naam met
date gloriam laudi eius. psalmen en brengt Hem uw

hulde.

KYRIE 1ste mis, zie boekje nr. K01.

GLORIA 1ste mis, zie boekje nr. G01.

ALLELUIA (230, 272) Jo. 16, 28
Exivi a Patre, et veni in Ik ben van de Vader uitgegaan
mundum: iterum relinquo en in de wereld gekomen. Weer
mundum, et vado ad Patrem. verlaat ik de wereld en ga naar

de Vader.

ALLELUIA (432, 299) Jo. 14, 26
Spiritus Sanctus docebit vos De Heilige Geest zal u alles
quæcumque dixero vobis. leren en in herinnering brengen

wat Ik u gezegd heb.

CREDO I Zie boekje nr. C01.

ACCLAMATIE BIJ DE VOORBEDEN Zie boekje nr. V30.

OFFERTORIUM (231, 272) Ps. 65, 8. 9. 20
Benedicite gentes Dominum Zegen, alle volken, de Heer
Deum nostrum, et obaudite onze God, verkondig de faam
vocem laudis eius: qui posuit van zijn daden. Hij is het

animam meam ad vitam, et non die mij nieuw leven gaf, voor
dedit commoveri pedes meos: struikelen mij behoedde. God
benedictus Dominus, qui non zij geprezen. Hij wees mij
amovit deprecationem meam, niet af, onthield mij niet zijn
et misericordiam suam a me, erbarmen.
alleluia.

SANCTUS 1ste mis, zie boekje nr. S01.

PATER NOSTER Zie boekje nr. P40.

AGNUS DEI 1ste mis, zie boekje nr. A01.

COMMUNIO (232, 298) Jo. 14, 26
Spiritus Sanctus docebit vos, De Heilige Geest zal u alles
alleluia: quæcumque dixero leren en u alles in herinnering
vobis, alleluia, alleluia. brengen wat Ik u gezegd heb.

SLOTZANG Regina cæli, zie boekje nr. R31.

KALENDER

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

26 mei 2022, SintNiklaaskerk, Gent, 10 uur:

Ons Heer Hemelvaart, Viri Galilæi, 1ste kyriale

29 mei 2022, SintNiklaaskerk, Gent, 10 uur:

Zevende Paaszondag, Exaudi ... tibi, 1ste kyriale

5 juni 2022, SintNiklaaskerk, Gent, 10 uur:

Pinksteren, Spiritus Domini, 1ste kyriale

PARATUM COR

http://www.paratumcor.be
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