
24 juli 2022

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 (311, 348) Ps. 27, 7. V/. 1
In Deo speravit cor meum, et Op God steunt mijn hart, bij
adiutus sum: et refloruit caro Hem vind ik hulp. Daarom
mea: et ex voluntate mea herleeft mijn lichaam en prijs
confitebor illi. ik Hem met geheel mijn wil.
V/. Ad te, Domine, clamavi: V/. Luid roep ik tot U, o
Deus meus, ne sileas: ne Heer, mijn God, blijf niet
discedas a me. zwijgen, blijf niet doof voor

mij.

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, 284)Lk. 11, 9. 10; cf. Mt. 7, 7. 8 en 10,
1
Petite, et accipietis: quærite, Vraagt en u zal gegeven
et invenietis: pulsate, et worden. Zoekt en ge zult
aperietur vobis: omnis enim vinden. Klopt en u zal
qui petit, accipit: et qui worden opengedaan. Want
quærit, invenit: pulsanti al wie vraagt, verkrijgt; wie
aperietur, alleluia. zoekt, vindt; voor wie klopt,

wordt opengedaan.

KALENDER

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

31 juli 2022, SintNiklaaskerk, Gent, 10 uur:
18de zondag door het jaar, Deus in adiutorium, 11de kyriale, samen

met “Singet Scone”

Het programma na 31 juli 2022 is nog niet gekend.

PARATUM COR

http://www.paratumcor.be
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